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คํานํา
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริการงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย เปนขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณวาเกี่ยวของกับเรื่องอะไร
บาง แตในทางปฏิบัติ การบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตนตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา
ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุมสรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํารหัส
การเก็บเขาที่ คนหา ติดตามและทําลาย ทั้งนี้ ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและมีประสิทธิ
ภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน คาใชจายสนับสนุนภารกิจหลักขององคกรใหอยางมีประสิทธิภาพการบริหาร
งานเอกสารในสวนราชการ มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2548 รวมทั้งระเบียบวาดวยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ. 2544 นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติอื่น
เพิ่มเติมอีก อาทิ การระบุหมายเลขโทรศัพท โทรสาร การพิมพหนังสือราชการดวยคอมพิวเตอร ซึ่งจัดรวบรวม
ไวในหนังสือคูมือฉบับนี้ไวแลว เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณของเทศบาลเมืองกาฬสินธุถือปฏิบัติ
เปนแนวทางเดียวกัน
สํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้จะชวยใหการดําเนินการ
ดานสารบรรณ ของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ มีคุณภาพไดมาตรฐานตามระเบียบอันจะชวย
สงเสริม ภารกิจหลักของการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
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แนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ
การสง การเก็บรักษา การยืม การทําลาย ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขายของงานสารบรรณ ในทาง
ปฏิบัติการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ
รับ บัน ทึ ก จดรายงานการประชุม สรุป ย อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทํา รหัส เก็บ เข าที่ คน หา ติดตามและ
ทําลาย ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็วถูกตองและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากงานสารบรรณเปนงานที่
มีอยู ทุก หนวยงาน การดําเนิน งานต องดําเนิ น งานดวยระบบเอกสาร ดั งนั้น จึงตอ งมีการกําหนดและการ
ควบคุมงานสารบรรณ ให เปนไปดวยความเรียบรอย การปฏิบัติงานสารบรรณ เปนการปฏิ บั ติงานเกี่ยวกับ
หนังสือราชการ 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ
6. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
จึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ เฉพาะหัวขอที่สําคัญและปฏิบัติเปนประจําดังตอไปนี้

การรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากสวนราชการ หนวยงานเอกชนและบุคคล ซึ่งมาจากภายนอกและภายใน
หนังสือที่รับไวนั้นเรียกวา “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือ เพื่อดําเนินการกอนหลังและตรวจความถูกตอง
ของเอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่สงออกหนังสือ เพื่อดําเนินการให
ถูกตองและบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน
๒. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๒.๑ เลขรับ ใหลงเลขที่รับตามลําดับทะเบียนหนังสือรับ
๒.๒ วันที่ ใหลงวัน เดือน ปที่รับหนังสือ
๒.๓ เวลา ใหลงเวลาที่รับหนังสือ
แบบตรารับหนังสือ
๓. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
๓.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ใหลงวัน เดือน ป ที่ลงทะเบียน
๓.๒ เลขทะเบียนรับ ใหลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลําดับติดตอกันไป ตลอดปปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะตองตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
๓.๓ ที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือที่รับเขามา
๓.๔ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือที่รับเขามา
๓.๕ จาก ใหลงตําแหนงเจาของหนังสือ หรือชื่อสวนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีท่ไี มมีตําแหนง
๓.๖ ถึ ง ให ล งตําแหนงของผู ที่หนั งสือนั้ นมีถึง หรือชื่ อ สวนราชการ หรือชื่ อ บุ คคลในกรณี ที่ ไม มี
ตําแหนง
๔

๓.๗ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๓.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๓.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
(ชื่อสวนราชการ)
เลขที่รับ……………………………….
วันที…่ ………………………………….
เวลา…………………………………….
แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ วันที่………… เดือน……………….. พ.ศ.………..
เลข
ทะเบียน
รับ

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การปฏิบัติ หมายเหตุ

๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยใหลงชื่อหนวยงาน
ที่ รับ หนั งสือ นั้ น ในช อง การปฏิ บัติ ถ ามี ชื่ อ บุ ค คล หรื อตํ าแหน งที่ เกี่ ยวขอ งกั บ การรั บหนั งสื อใหลงชื่ อ หรือ
ตําแหนงไวดวย การสงหนังสือที่ลงทะเบียนไปใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามขั้นตอน โดยใชสมุดสง
หนั งสื อหรื อ ให ผู รับ หนั งสือ ลงชื่อและวั น เดือ น ป ที่ รับ หนั งสื อ ไว เป น หลัก ฐานในทะเบี ย นหนั งสื อรั บ การ
ดําเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผานผูบังคับบัญชาผูใดหรือไม ใหเปนไปตามที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ถาหนังสือรับนั้นจะตองดําเนินเรื่องในหนวยงานนั้นเอง จนถึงขั้นไดตอบหนังสือไปแลวใหลงทะเบียนวาไดสง
หนังสือออกเลขที่เทาใด วัน เดือน ป ใด
๕. การรับหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน เมื่อผูรับได รับหนังสือจากหนวยงานสารบรรณกลาง
แลว ใหปฏิบัติตามวิธีการที่กลาวขางตนโดยอนุโลม
การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ
1. การลงทะเบียนเอกสารลับ
สวนราชการตองลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ เพื่อควบคุมการรับ การดําเนินการ การสง การ
เก็บรักษา และการแจกจายเอกสารลับ ใหเปนไปโดยถูกตองและใหหัวหนาสวนราชการดังกลาวแตงตั้งบุคคลที่
ไดรับ ความไววางใจและไดผานการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามชั้นความลับที่จําเปน ตองปฏิบัติเป น
เจาหนาที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกวา “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และ “ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสาร
ลับ” ของสวนราชการนั้น
หากมีความจําเปนก็ใหแตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
ของสวนราชการนั้นในระดับรองลงมาได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาราชการดังกลาวในวรรคแรก
2. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
๕

การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เปนความลับ โดยปกติใหป ระทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้น
ความลับที่กึ่งกลางหนา กระดาษทั้งดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารที่ มีชั้นความลั บตัวอักษรตองให
แสดงไวที่หนาแรกในลักษณะเดียวกัน ถาเอกสารนั้นเย็บเปนเลมเขาปกใหทําเครื่องหมายดังกลาวที่ดานนอก
ของปกหนาปกหลังดวย ถาเปนภาพเขียน แผนที่และแผนภูมิใหประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับใน
ลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่กลาวมาแลว และแสดงไวใกลกับชื่อภาพหรือมาตราสวนดวย โดยใหชั้นความลับ
นั้นปรากฏเห็นไดเดนชัด ถาเอกสารนั้นมวนหรือพับไดก็ใหแสดงชั้นความลับไวใหปรากฏเห็นไดขณะที่เอกสาร
นั้นมวนหรือพับอยูดวย
3. การรับหนังสือลับ
การรับเอกสารชั้น ลับ ที่สุดและลับมากที่จาหนาซองหรือซองชั้น ใน ระบุ ชื่อบุ คคลใดบุค คลหนึ่ ง
โดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพรอมกับตําแหนง ใหบุคคลนั้นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูนั้นโดยตรงเปนผูเปดซอง
และลงชื่ อในใบเอกสารลับ และนําเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับ หรือนํา เสนอผูชวยนายทะเบี ยนขอมูล
ขาวสารลับเสียกอนจึงดําเนินการตอไปได ถาเปนกรณีเรงดวนอาจดําเนินการไปกอนแลวใหนํามาลงทะเบียน
ถาจาหนาซองหรือซองชั้นในระบุถึงตําแหนงก็ใหผูดํารงตําแหนงหรือผูที่ไดรับ มอบหมายจากผูครองตําแหนง
นั้น หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับที่มีสิทธิ์เขาถึงเอกสารลับที่สุดและลับมาก เปนผูเปดซองและลงชื่อใน
ใบรับเอกสารลับ และใหดําเนินการลงทะเบียนเชนเดียวกัน ในกรณีที่ผูไดรบั มอบหมายหรือนายทะเบียนขอมูล
ขาวสารลับเปนผูลงชื่อในใบรับเอกสารลับและลงทะเบียนแลวใหปฏิบัติ ดังนี้
(1) นําเอกสารลับที่สุดและลับมากนั้นสงมอบโดยตรงใหแกบุ คคลที่ถูกระบุชื่อโดยเร็วแตถา
เปนเอกสารที่ระบุตําแหนงแลว ก็อาจพิจารณามอบใหแกสวนราชการที่มีหนาที่ดําเนินการในขั้นตนแทนบุคคล
ที่ถูกระบุตําแหนงนั้นดําเนินการดวนได
(2) ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือตําแหนงยังไมสามารถดําเนินการตอเอกสาร
ไดในทันที ใหนําเอกสารลับที่สุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไวตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับที่สุดและลับมาก
เอกสารชั้นลับที่จาหนาซองหรือซองชั้นในระบุถึงตําแหนงใหบุคคลที่ครองตําแหนงนั้นหรือผูที่ไดรบั มอบหมาย
หรือนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ หรือผูชวยนายทะเบียนขอมูลขา วสารลับ เปน ผูเปดซองและลงชื่อในใบ
เอกสารลับ ถาจาหนาซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง โดยเฉพาะหรือระบุชื่อพรอมตําแหนงแลว
ใหผูถูกระบุชื่อที่หนาซองหรือผูไดรับมอบหมายโดยตรงเทานั้น เปนผูเปดและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ สําหรับ
เอกสารชั้นลับ ที่ใสซองชั้นเดียว ใหเจาหนาที่ผูเปดซองเอกสารนั้นใหแ กนายทะเบี ยนขอมู ลข าวสารลับหรือ
ผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับทันที
ในกรณีที่มีระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ กําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
สารบรรณไวประการใดใหถือปฏิบัติตามนั้น

๖

แผนภูมิที่ 1
กระบวนการของหนังสือเขา
1. เจาหนาที่ รับ – สงหนังสือ (รับหนังสือ)
2. ผูบริหารหรือผูไดรับมอบหมาย (รับทราบ- สั่งการ)
3. ผูจายหนังสือ (จัดจายหนังสือ)
4. เจาของเรื่อง (ปฏิบัติ)
กระบวนการของหนังสือออก มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. เจาหนาที่เจาของเรื่องรับเรื่องไวปฏิบัติแลวบันทึกเสนอผานหัวหนาฝาย/งาน ถาสมควรทําหนังสือ
โตตอบเสนอดวยก็ควรพิมพแนบไปพรอมกัน หรืออาจเสนอตรวจรางกอนก็ได
2. เจาหนาที่รับ – สง รับเรื่องเสนอผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3. ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายพิจารณาสั่งการ ตรวจราง และหรือลงนาม
4. เจาหนาที่รับ – สง นําเรื่องคืนฝาย/งาน หรือเจาของเรื่องดําเนินการ ถาเปนเรื่องที่ลงนามแลว ให
ลงทะเบียนหนังสื อสงและลงวัน ที่ เลขที่หนังสือสงออกเพื่อจัดสงตอไป ส วนสําเนาคูฉบับ และตนเรื่องสงคืน
เจาของเรื่องผูปฏิบัติ แตถายังไมสามารถสงออกไดทันทีควรเก็บไวในแฟมรอสงกอน
5. หนังสือฉบับใดยังปฏิบัติไมเสร็จสิ้นตองรอการโตตอบอีก เจาหนาที่เจาของเรื่องควรเก็บไวในแฟม
รอตอบ ซึ่งอาจจะตองทําเรื่องนั้นสงออกไปอีก

แผนภูมิที่ 2
กระบวนการหนังสือออก
1. เจาของเรื่อง (ปฏิบัติ)
2. ผูตรวจเรื่อง (ตรวจเสนอเรื่อง)
3. ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย (สั่งการ – ลงนาม)
4. เจาหนาที่รับ – สง (สงหนังสืออก และสงเรื่องคืนเจาของเรื่อง)
๗

นอกจากกระบวนการของหนังสือเขาและกระบวนการของหนั งสือออกดังไดกล าวมาแลว
ในการปฏิบัติงานสารบรรณมีกระบวนการไปสูการเก็บระหวางปและตอนสิ้นปจนถึงการทําลายหนังสือ ฉะนั้น
กระบวนการของหนังสือเขาและหนังสือออกที่กลาวมาแลว ยังมีขั้นตอนที่ตองดําเนินการตอไปอีก ดังนี้
1. ในระหวางปเรื่องใดอยูระหวางปฏิบัติหรือเปนเรื่องเกี่ยวกับระเบียบหรือเรื่องที่ใชตรวจสอบ จะตอง
จัดเก็บไวในแฟมเก็บหนังสือระหวางปตามหมวดหนังสือนั้น ๆ ถาเรื่องใดปฏิบัติเสร็จแลว เจาหนาที่เจาของ
เรื่องดําเนินการจัดเก็บหนังสือที่เสร็จแลวในระหวางปในแฟมเก็บระหวางป เพื่อรอเก็บตอนสิ้นป
2. เมื่อสิ้นป เจาหนาที่เจาของเรื่องมอบหนั งสือที่ ปฏิบัติเสร็จแลวจากแฟ มเก็บระหวางปพรอมบัญ ชี
หนังสือสงเก็บใหเจาหนาที่เก็บหนังสือประจําสํานักงาน เพื่อดําเนินการจัดทําทะเบียนหนังสือเก็บและจัดเก็บ
หนังสือใหชอบดวยระเบียบ
3. สวนราชการที่ขอทําลายหนังสือดําเนินการทําลายหนังสือตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ

แผนภูมิที่ 3
1. เจาหนาที่รับ – สง (รับ – เสนอ สงออกและสงเรื่องเดิมคืน)
2. ผูบริหาร/ผูไดรับมอบหมาย (รับทราบ – สั่งการ)
3. ผูจายหนังสือ (จัดจายหนังสือ)
4. เจาของเรื่อง (ปฏิบัติ)
5. ผูตรวจเรื่อง (ตรวจเรื่องเสนอ)
6. ผูบริหาร/ผูไดรับมอบหมาย (สั่งการ – ลงนาม)
7. สงออก

8. สงเรื่องเดิมคืน
9. จัดเก็บระหวางป
10. สงเก็บตอนสิ้นไป
11. จัดทําลาย
๘

การทําสําเนาหนังสือ
สําเนา คือ เอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับตนฉบับ โดยจัดทําจากตนฉบับ สําเนาคูฉบับหรือจากสําเนา
อีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจําเปนตองใชเอกสารราชการนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหลานั้นไมไดจัดทําไวหลาย
ฉบั บ จํ าเป นต องจัดทําสําเนาขึ้นเพื่อ ให เปนหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ การทํ า
สําเนาอาจทําไดหลายวิธี ดังนี้
1. ถอดหรือจัดทําพรอมตนฉบับ โดยใชกระดาษคารบอนสอดระหวางตนฉบับกับกระดาษที่ทําสําเนา
เมื่อพิม พเสร็จแลว ตนฉบับกับสําเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเราเรียกวา “สําเนาคูฉบั บ” สําเนาชนิดนี้
จะต องมี ลายมือชื่อ หรือ ลายมือ ชื่ออย างย อของผูล งชื่ อ และใหผูรา ง ผูพิมพ แ ละผู ต รวจ ลงลายมื อชื่อ หรือ
ลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือดวย
2. คัดหรือ ลอกจากตน ฉบับ คําตอคํา ให ถูก ตอ งกั บ ตน ฉบับ เดิม และตอ งตรวจทานให ถู กตอ งกั บ
ตนฉบับอยางแทจริง สําเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากตนฉบับได ผูจัดทําตองมีความละเอียดถี่ถวน และเพื่อ
แสดงใหทราบวาไดมีการตรวจสอบรายละเอียดแลว จึงตองมีผูรับรองสําเนาวา “สําเนาถูกตอง”
3. ใชวิธีถายจากตนฉบับ เชน ถายดวยเครื่องถายเอกสาร ซึ่งจะไมผิดพลาดไปจากตนฉบับและตองมี
การรับรองสําเนาวา “สําเนาถูกตอง” เชนกัน เพราะเปนสําเนาที่ถายจากตนฉบับอีกครั้งหนึ่ง
4. สําเนาหนังสื อที่พิ มพ จากเครื่องคอมพิ วเตอร ซึ่งตนฉบั บกับสําเนาจะเหมือนกัน ทุกประการ ซึ่ ง
เรียกวา “สําเนาคูฉบับ” สําเนาชนิดนี้จะตองมีลายมือชื่อหรือลายมือชื่ออยางยอของผูลงชื่อและผูราง ผูพิมพ
และผูตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวที่ขางทายขอบลางดานขวาของหนังสือดวยการรับรองสําเนาใหมี
คํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” และเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องทําสําเนา
นั้นขึ้นเปนผูลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งพิมพชื่อตัวบรรจง ตําแหนง และวัน เดือน ปที่รับรอง และโดยปกติ
ใหมีคําวา “สําเนา” ไวท่กี ึ่งกลางหนากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสาเนาหนังสือดวย

การตรวจหนังสือ
การตรวจหนังสือ หมายถึง การตรวจหนังสือตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ เชน
การตรวจรางหนังสือ ตรวจรายงานการประชุม ตรวจการพิมพ ตรวจการทําสําเนา นอกจากนี้ ยังมีการตรวจ
หนังสือของเจาหนาที่รับ – สง อีกดวย
การตรวจหนังสือของเจาหนาที่รับ – สง
เจาหนาที่รับ – สง มีหนาที่ตรวจหนังสือ 2 ประเภท คือ หนังสือที่รบั เขาและหนังสือที่สงออก
1. การตรวจหนังสือที่รับเขา
1.1 ตรวจจาหนาซองเพื่อทราบวาเปนหนังสือที่มาถึงสวนราชการที่ตนรับผิดชอบถูกตองหรือไม
1.2 ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือรับเขา
1.2.1 มีเลขที่หนังสือสงออกและวันที่หรือไม
1.2.2 ตรวจสิ่งที่สงมาดวยมีครบถวนถูกตองหรือไม
1.2.3 มีการลงชื่อและตําแหนงในหนังสือถูกตองหรือไม
2. การตรวจหนังสือที่สงออก
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือสงออก
2.1.1 ลงรหัสสวนราชการ และเลขที่สงออกถูกตองหรือไม
2.1.2 ลงวันที่ เดือน พ.ศ. ถูกตองหรือไม
2.1.3 มีสิ่งที่สงมาดวยตามที่แจงไว ถูกตองหรือไม
๙

2.1.4 มีการลงชื่อ และตําแหนงที่ถูกตองในหนังสือหรือไม
2.1.5 มีชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่รับผิดชอบในการทําหนังสือนั้น และมี
หมายเลขโทรศัพทหรือไม
2.2 ตรวจการลงเลขที่หนังสือสงออกถูกตองตรงกับในทะเบียนสงหนังสือหรือไม
2.3 ตรวจการจาหนาซอง และการใชซองถูกตองหรือไม
ขอเสนอแนะในการตรวจรางหนังสือ
การรางหนังสือภายใน – ภายนอก หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธหนังสือ
รับรอง แผนงานและโครงการ คํากลาวรายงาน คําปราศรัย ฯลฯ
มีขอเสนอแนะสําหรับผูตรวจรางหนังสือ ดังนี้
1. เปนผูมีความรู ความเขาใจในระเบียบวาดวยงานสารบรรณเปนอยางดี
2. มีความรู ความเขาใจเรื่องหลักการรางหนังสือ 10 ประการ คือ
2.1 ตองรูและเขาใจเรื่องใหชัดเจนกอน
2.2 ใหขึ้นตนดวยขอความที่เปนเหตุกอน และตามดวยขอความที่เปนความประสงค
2.3 ความใดที่อางอิงถึงกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งหรือเรื่องตัวอยางตองระบุใหถูกตองชัดเจน
2.4 ใชขอความสั้น ๆ เปนลักษณะสํานวนราชการ แตละประโยคเขาใจงายถูกตามหลักภาษาไทย
2.5 ระมัดระวังเรื่องความถูกตองของการใชตัวสะกด การันต การยอหนาและวรรคตอน
2.6 ตองรูจักชื่อ ตําแหนง และสวนราชการที่ถูกตอง
2.7 ตองคํานึงถึงผูรับหนังสือหรือผูเกี่ยวของ จะตองเขาใจถูกตองตามความประสงคหรือไม
2.8 ใชถอยคําสุภาพใหสมฐานะของผูรบั รองหนังสือ ถาปฏิเสธคําขอก็ควรมีเหตุผลใหผูขอเห็นใจ
2.9 ตอ งเปน นักสังเกต การใชถอ ยคํา สํานวน คําราชาศัพ ท และคําใชกับ พระภิ กษุ ให ถูกต อ ง
เหมาะสม
2.10 เมื่อรางหนังสือเสร็จแลว ตองอานทบทวนดูวาไดขอความถูกตอง ครบถวนเหมาะสมหรือไม
หากเห็นสมควรปรับปรุงแกไขจุดใดอีก ก็ปรับแกใหเรียบรอยกอนเสนอ ตรวจรางและสั่งพิมพ
3. ตองตรวจอยางละเอียดรอบคอบ
4. ตองเขียนตัวหนังสือและเครื่องหมายตาง ๆ ที่แกไขใหชัดเจน สะดวกตอการนําไปพิมพ
5. เมื่อตรวจแกไขครั้งแรกเสร็จ ควรอานทานขอความทั้งหมดอีกครั้ง เพื่ อใหไดขอความที่เหมาะสม
อยางแทจริง
6. หลังจากการตรวจรางหนังสือ หากเห็นวาสมควรนําเสนอใหผูบังคับพิจารณาตรวจแกไขอีกครั้งหนึ่ง
ก็ใหเสนอกอนนําไปพิมพดว ย
7. ใหลงชื่อผูตรวจรางหนังสือไวที่มุมลางดานขวามือเพื่อเปนหลักฐาน
ขอเสนอแนะในการตรวจรายงานการประชุม
ในการตรวจรายงานการประชุม มีขอเสนอแนะสําหรับผูตรวจรายงานการประชุม ดังนี้
1. เปนผูมีความรู ความเขาใจในเรื่องระเบียบงานสารบรรณ การจดรายงานการประชุมรูปแบบการ
พิมพหนังสือที่เหมาะสม
2. เปนผูมีความละเอียดรอบคอบ
3. เปนผูมีความรูในการใชภาษาไทย การยอหนาและการเวนวรรคตอนที่ถูกตองเหมาะสม
4. เปนนักยอความที่ดี และเขาใจเปาหมายหรือประเด็นของการประชุมแตละระเบียบวาระ
5. เปนผูที่มีความสามารถเขียนหนังสือไดเนื้อหาสาระ ใหผูอานเขาใจงาย ไดความหมายตรงกัน
๑๐

6. สามารถเขียนตัวหนังสือและทําเครื่องหมายแกไขแตละจุดไดเรียบรอย ชัดเจน สะดวกตอการอาน
และนําไปพิมพ
7. เมื่ อ ตรวจแก ไ ขครั้ ง แรกแล ว ควรอ า นทานข อ ความทั้ ง หมดและปรั บ ปรุง แก ไขอี ก ครั้ ง ให มี
ขอบกพรองนอยที่สุด
8. ผูทําหนาที่ตรวจรายงานการประชุม ควรเปนผูที่ไดเขาประชุมดวย
9. หลังการตรวจรายงานการประชุมเสร็จ ถ ายังไมแนใจในผลการตรวจ ควรนํ าเสนอประธานการ
ประชุม เพื่อตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมอีกครั้ง
10. ผูตรวจรายงานการประชุมควรรับผิดชอบผลการตรวจของตน โดยเปนผูรวมลงชื่อในรายงานการ
ประชุมในฉบับที่เก็บไวในสมุดประชุม ในฐานะผูตรวจรายงานการประชุม
ขอเสนอแนะในการตรวจการพิมพ
การตรวจพิม พ หนั งสือ ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณซึ่งไดแก หนังสื อภายนอกหนั งสือภายใน
หนั งสื อ ประทับ ตรา หนัง สือ สั่งการ หนังสื อประชาสัม พั นธ หนังสือ รับ รอง รายงานการประชุม แผนงาน
โครงการ คํากลาวรายงาน คํากลาวปราศรัย รวมทั้งสําเนาหนังสือตาง ๆ มีขอเสนอแนะในการตรวจพิมพ ดังนี้
1. ตรวจขอความถูกตอง ครบถวนตามรางตนฉบับหรือไม
2. ตรวจตัวสะกด การันต การใชยอหนา วรรคตอน
3. ตรวจการใชถอยคํา สํานวน การเรียกชื่อสวนราชการ ชื่อและตําแหนง ถูกตองหรือไม
4. ตรวจความเรียบรอย
5. ตรวจการพิมพและรูปแบบเอกสารถูกตองหรือไม
6. ตรวจการใชกระดาษพิมพและการพิมพจาหนาซอง เหมาะสมหรือไม

การสงหนังสือ
การสงหนังสือ คือ การดําเนินสงหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแลวไปยังผูรับหนังสือ มีขั้นตอนในการปฏิบัติ ดังนี้
๑. เจาหนาที่เจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่สงมาดวยใหค รบถ วนแล วส ง
เรื่องใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางเพื่อสงออก
๒. เมื่ อเจาหน าที่ของหนวยงานสารบรรณกลางหรือเจาหนาที่รับ-สงหนังสือไดรับเรื่องแลวใหปฏิบัติ
ดังนี้
2.1 ลงทะเบียนหนังสือสงตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ ดังนี้
๒.๑.๑ ทะเบียนหนังสือสง วันที่ เดือน พ.ศ. ใหลงวัน เดือน ปที่ลงทะเบียน
๒.๑.๒ เลขทะเบียนสง ใหลงเลขที่ลําดับของทะเบียนหนังสือสงเรียงลําดับติดตอกันไปตลอด
ปปฏิทิน
๒.๑.๓ ที่ ใหลงรหัส ตัวพยัญ ชนะและเลขประจํา ของสวนราชการเจ าของเรื่อ ง ในหนั งสือ
สงออก
๒.๑.๔ ลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ที่จะสงหนังสือนั้นออก
๒.๑.๕ จากนั้นใหลงตําแหนงเจาของหนังสือหรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมมี
ตําแหนง
๒.๑.๖ ถึง ใหลงตําแหนงของผูที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อสวนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่
ไมมีตําแหนง
๒.๑.๗ เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุปเรื่องยอ
๑๑

๒.๑.๘ การปฏิบัติ ใหบันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
๒.๑.๙ หมายเหตุ ใหบันทึกขอความอื่นใด (ถามี)
แบบทะเบียนหนังสือสง
ทะเบียนหนังสือสง วันที่………… เดือน……………………….. พ.ศ.……….…..
เลขที่
ทะเบียน
สง

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การปฏิบัติ หมายเหตุ

๒.๒ ลงเลขที่ และวัน เดือน ป ในหนังสือที่จะสงออกทั้งในตนฉบับและสําเนาคูฉบับใหตรงกับเลข
ทะเบียนสงและวัน เดือน ป ในทะเบียนหนังสือสง
๓. กอนบรรจุซอง เจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลางควรตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ
และสิ่งที่สงมาดวยแลวจึงปดผนึก ในกรณีที่หนังสือมีความสําคัญไมมากนัก อาจสงไปโดยยึดติดดวยแถบกาว
หรือเย็บดวยลวด หรือวิธีอื่นแทนการบรรจุซองก็ได
๔. จาหนาซองใหถูกตองเรียบรอยตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณสําหรับหนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็ว
กว าปกติ เป น หนั งสื อ ที่ ต อ งจั ด ส งและดํ า เนิ น การทางสารบรรณด วยความรวดเร็ว เป น พิ เศษ แบ งเป น ๓
ประเภท คือ
๔.๑ ดวนที่สุด
๔.๒ ดวนมาก
๔.๓ ดวน
ใหระบุชั้ นความเร็วดวยตัวอักษรสีแ ดง ขนาดไมเล็ก กวาตัวพิ มพ ๓๒ พอยท สูง ๑/๒ ซม. ใหเห็ น ไดชั ดบน
หนังสือและซองตามที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยงานสารบรรณโดยใหระบุคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน
แลวแตกรณี
๕. การสงหนังสือทางไปรษณีย ให ถือปฏิบัติตามระเบี ยบหรือวิธีการที่การสื่อสารแหงประเทศไทย
กําหนด ดังนี้
๕.๑ ใหสวนราชการที่จัดสงหนังสือทางไปรษณีย ระบุชื่อสวนราชการหรือ หนวยงานและสถานที่ตั้ง
ไวบริเวณมุมบนซายดานจาหนาระดับตีนครุฑและเหนือเลขที่หนังสือ
๕.๒ ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูรับพรอมที่อยูหรือสังกัดและรหัสไปรษณียท่บี ริเวณกลางของดานจา
หนา
๕.๓ ในกรณีที่เปนการจัดสง โดยมีขอตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทยขอชําระคาฝากสงเป น
รายเดือน ใหมีรายละเอียดบนดานจาหนาซองเพิ่มขึ้นดังนี้
๕.๓.๑ ระบุขอความ “ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญ าตที่/ชื่อที่ทําการฝากสง” ใน
กรอบสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ขนาด 2×4 ซม. ที่มุมขวาดานจาหนา
๕.๓.๒ ใหเวนพื้นที่วางใตรหัสไปรษณียถึงขอบลางของซอง ๒๐ มม. ตลอดแนวและเวนพื้นที่
วางริมซองดานขวา-ซาย ระดับใตเลขที่หนังสือ ๒๐ มม. ตลอดแนวดวย
หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสงทางไปรษณีย ใหถือปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือที่
จัดสงทางไปรษณีย ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๒๐๕/ว ๑๖๐๗ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๑
๑๒

แบบสมุดสงหนังสือ
เลข
ทะเบียน

จาก

ถึง

หนวยรับ

ผูรับ

วันและ
เวลา

หมายเหตุ

แบบใบรับหนังสือ
ที่..........................ถึง..........................
เรื่อง...................................................
รับวันที.่ ..........................เวลา.........น.
ผูรบั .....................................................
๖. หนังสือที่ไดลงทะเบียนสงในกรณีที่เปนการตอบหนังสือซึ่งรับเขามาใหลงทะเบียนวาหนังสือนั้นได
ตอบตามหนังสือรับที่เทาใด วัน เดือน ปใด
๗. การสงหนังสือลับ การบรรจุซอง
๗.๑ เอกสารชั้นลับที่สุดและชั้นลับมาก จะตองบรรจุซองหรือ หอทึบ แสง เชน ใสซอง สีน้ําตาล
เอกสารดังกลาวตองบรรจุอยูในซองหรือซองชั้นในพรอมดวยใบเอกสารลับตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบ แต
ใบรับเอกสารลับไมตองกําหนดชั้นความลับใหระบุเพียงที่เอกสาร วัน เดือน ป จํานวนและหมายเลขฉบับของ
เอกสารที่ใชเปนหลักฐานเทานั้น หามเขียนชื่อเรื่องไวในใบรับเอกสารลับ ใบรับเอกสารลับนี้จะตองสงคืนสวน
ราชการผูสงเอกสารลับโดยเร็วที่สุด บนซองหรือซองชั้นในใหจาหนาโดยลงเลขที่เอกสาร ชื่อหรือตําแหนงผูรับ
และสวนราชการผูสงพรอมทั้งทําเครื่องหมาย “ลับที่สุด” หรือ “ลับมาก” ทั้งดานหนาและดานหลัง สวนซอง
หรือหอชั้นนอกนั้นหามทําเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
๗.๒ เอกสารชั้นลับ จะตองบรรจุซองหรือหอสองชั้นอยางมั่นคง ซองหรือหอชั้น นอกตองทึบแสง
หากตองการใบรับเอกสารลับก็ใหบรรจุใบรับนั้นไวในซองดานในรวมกับเอกสารดวยการสงเอกสารชั้นลับที่สุด
และลั บ มาก ให สง ตรงต อ นายทะเบี ย นข อ มู ล ข า วสารลั บ หรือ ผู ชว ยนายทะเบี ย นข อมู ล ข า วสารลั บ เพื่ อ
ลงทะเบียนเอกสารเสียกอน ไมวาจาหนาซองหรือหอของเอกสารนั้นจะระบุ ชื่อหรือตําแหนงก็ ตาม เวนแต มี
เหตุผลเปนพิเศษ จึงใหสงตรงตอผูรับตามจาหนาซองหรือเจาหนาที่พิเศษซึ่งไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณ
อั กษรจากผูรับ ตามจาหนา ซองใหเปนผูรับ เอกสารได เอกสารชั้น ลับ ก็ป ฏิบัติเชน เดี ย วกัน เวนแตจะส งผา น
เจา หนา ที่รับ สง หนังสือ ราชการธรรมดาไปยั งนายทะเบีย นขอมูลขาวสารลับ หรื อผูชวยนายทะเบี ย นข อ มูล
ขาวสารลับก็ได เชนเดียวกับเอกสารลับที่สุดและลับมาก
๘. การสงหนังสือราชการ ภายในสวนราชการเดียวกัน
๘.๑ การสงหนังสือราชการภายในกรมเดียวกันและหนวยงานอยูที่เดียวกันในการสงหนังสือใหผูเซ็น
รับเรื่องไปพรอมกับลง วัน เดือน ป ไวในสมุดทะเบียนหนังสือสง เพื่อเปนหลักฐานทางราชการ
๘.๒ การสงหนังสือราชการภายในกรมเดียวกันและหนวยงานตั้งอยูนอกสถานที่ หรือสวนภูมิภาคให
ถือปฏิบัติเรื่องการสง ดังที่กลาวมาแลวโดยอนุโลม
๑๓

๘.๓ ในกรณีที่มีเรื่องเรงดวนอาจใชการติดตอสื่อสารที่รวดเร็วได เชน โทรศัพทหรือโทรสาร

การกํากับดูแล เรงรัด และติดตามงานสารบรรณ
การกํากับดูแลและเรงรัดงานสารบรรณ คือ การกํากับดูแลใหงานสารบรรณดาเนินไปโดยเรียบรอย
ถูกตองตามระเบียบและมีหลักฐานครบถวน เพื่อใหการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ไดเสร็จสิ้น โดยรวดเร็ว การ
กํ ากับดูแลและเรงรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากนอยเพียงใด ขึ้นอยู กับการเอาใจใสของผูบั งคับ บั ญชา
ตามลําดับชั้น และเพื่อใหงานสารบรรณดําเนินไปดวยความรวดเร็วและเรียบรอยผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติงาน
สารบรรณใหเปนตัวอยางอันดีแกผูใตบังคับบัญชา
๑. การเรงรัดงานทางดานสารบรรณทั่วไป ใหดําเนินการดังนี้
๑.๑ หนังสือราชการทั้งปวงที่ไมมีปญหาตองรีบดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยโดยเร็วและหากจะตอง
ตอบใหทราบ ก็ใหตอบใหผูถามทราบโดยเร็วตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการนั้น ๆ
๑.๒ หนังสือราชการทั้งปวงที่ไมมีปญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นตองพิจารณาเสนอความคิดเห็น
ทันที ใหเสร็จในวันนั้น หรืออยางชาในวันรุงขึ้น
๑.๓ งานที่ประทับตราคําวา ดวนที่สุด ดวนมาก ดวน ใหรีบดําเนินการใหเสร็จโดยทันทีสําหรับงาน
ที่มีกําหนดเวลา ใหเรงดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา
๑.๔ สําหรับงานทั้งปวง ถาเปนงานที่มีปญหาใหแจงเจาของเรื่องที่ถามทราบถึงปญหาชั้นหนึ่งกอน
๒. การตรวจสอบเพื่อเรงรัดงาน ใหมีการตรวจสอบงานสารบรรณ เพื่อดําเนินการเร งรัดเปนงวด ๆ
โดยแบงออกเปน ๓ งวด คือ ประจําสัปดาห ประจําเดือน และประจําป
๒.๑ การเรง รัด ประจํ า สั ป ดาห จะต อ งพิ จ ารณาว า งานที่ ผ านเข า มาในสั ป ดาห ห นึ่ ง งานเสร็จ
เรียบรอยเพียงใด จัดเก็บแฟมเรียบรอยตามระเบียบหรือไม อาจสอบถามดวยวาจาหรือหนังสือ
๒.๒ การเรงรัดประจําเดือน ใหพิ จารณาวางานที่รับ เขามาแตละเดือนดําเนิน การเสร็จเรียบรอย
เพียงใด จัดเก็บเขาระบบเรียบรอยตามระเบียบหรือไม งานที่ค่งั คางติดอยูที่ใด และไดดําเนินการไปแลวเพียงไร
แลวเรงรัดใหมีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นลาชาใหเตือนเปนหนังสือ
๒.๓ การเรงรัดประจําป ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ การเรงรัดประจําเดือน แต ใหพิจารณาวาหนั งสือที่
เก็บไวนั้น จะตองไดรบั การทําลายตามระเบียบที่กําหนดไวหรือไมอีกดวย
๒.๔ งานที่เปนเรื่องดวนเปนกรณีพิเศษ ใหมีการเตือนเรงเปนพิเศษไมตองคํานึงถึงเวลาที่กําหนดไว
ระบบการกํากับดูแลและติดตามงานสารบรรณ
๑. จัดสายงานการกํากับดูแลใหเหมาะสม
๒. ทําบันทึกเพื่อชวยความจํา
๓. สอบถามเปนครั้งคราว
๔. จัดทําทะเบียนคุมเรื่อง
๕. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานงานสารบรรณ คือ
๕.๑ ทะเบียนรับ - สงหนังสือ
5.2 สมุดสงหนังสือ
๕.๓ ทะเบียนคุมเรื่อง
๕.๔ ทะเบียนรหัสหนังสือ
๑๔

๕.๕ บัญชีหนังสือสงเก็บ
๕.๖ ทะเบียนหนังสือสงเก็บ
ขอควรดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับดูแลติดตามงานสารบรรณ
๑. ทําคําสั่งแบงงานเปนหลักฐานและใหเปนปจจุบัน
๒. ทําบัญชีกําหนดสงงานประจําเดือนหนึ่ง ๆ แสดงไว
๓. ทําปฏิทินการปฏิบัติงานใหเปนปจจุบัน
๔. จัดระบบกํากับดูแลงานสารบรรณใหเหมาะสม
๕. จัดระบบขั้นตอนการเดินของหนังสือใหเหมาะสม
๖. จัดเก็บหนังสือ ทั้งการเก็บระหวางปและตอนสิ้นปใหเปนระบบที่ดี
๗. ประชุมแกไขปญหาและปรับปรุงงานอยูเสมอ
๘. อบรมใหความรู-นิเทศงานใหแกผูรวมงาน
๙. ติดตามการปฏิบัติงานและประเมินผลงาน
แนวทางปฏิบัติในการกํากับดูแลและติดตามงานสารบรรณ
๑. จัดทําคําสั่งแบงงานของสวนราชการใหเปนปจจุบัน และใหเจาหนาที่ปฏิบัติไวเปนหลักฐาน การ
แบงงานใหเจาหนาที่ป ฏิบัติเปนกระบวนการอยางหนึ่ง ของการปฏิบัติและกํากับดูแลงานสารบรรณมีหลักที่
ควรยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
๑.๑ ควรแตงตั้งคณะทํางานเพื่อยกรางคําสั่งแบงงานใหเจาหนาที่ปฏิบัติประกอบดวยผูชวยหัวหนา
สวนราชการเปนประธาน หัวหนาฝาย งานตาง ๆ เปนคณะทํางานและมีผูทําหนาที่เลขานุการ ๑ คน
๑.๒ ควรแจงใหเจาหนาที่ทุกคนแสดงเนื้องานที่ปฏิบัติจริงเปนลายลักษณอักษร
๑.๓ ควรพิจารณาเนื้องานตามคําสั่งแบงงานฉบับเดิมมาประกอบดวย
๑.๔ ควรดูเนื้องานตามกฎหมาย ระเบียบ คําสั่งที่มีระบุไวดวย
๑.๕ ควรดูหัวของานตามโครงสรางของสวนราชการและนําเอาหัวของานเหลานั้นมาบรรจุไวดวย
๑.๖ โดยปกติในคําสั่งแบงงานมักจัดงานที่จะตองปฏิบัติใหเขากลุมงานเดียวกันถาสามารถทําไดควร
จัดเจาหนาที่ใหเขากับกลุมงานนั้น ๆ เพราะการจัดเจาหนาที่เขาสูงานในคําสั่งแบงงานไมตองรื้อโครงสรางงาน
ในคําสั่งแบงงานยอมสะดวกกวาการจัดเนื้องานเขาสูเจาหนาที่
๑.๗ ประโยคสุดทายในคําสั่งแบงงานของเจาหนาที่แตละคน ควรระบุวา “และปฏิ บัติงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรบั มอบหมาย” ดวย
๑.๘ ควรให ผู มี อํ า นาจที่ แ ท จ ริ ง เป น ผู อ อกคํ า สั่ ง ในตอนท า ยของคํ า สั่ ง ควรระบุ ว า “ถ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับตัวบุคคลและหรือเนื้องาน ใหหัวหนาสวนราชการระดับกองเปนผูกําหนด ปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม”
๑.๙ ควรออกคําสั่งตามแบบใหชอบดวยระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
๑.๑๐ ตองใหเจาหนาที่ลงนามรับทราบในคําสั่งแบงงาน และควรมอบคําสั่งแบงงานใหยึดถือไวดวย
๒. หัวหน าส วนราชการ หรือหนวยงาน และหรือผูชวย ทําการจดบันทึกหนังสือเขาใหมบางเรื่องที่มี
ความสําคัญ และหรือที่มีกําหนดใหสง เพื่อชวยติดตามสอบถามในโอกาสใกลถึงกําหนดสงงาน
๓. จั ด ทํ าบั ญ ชี กํา หนดสงงานใหเปน ปจจุ บั น โดยพิ ม พ แจกเจา หน าที่ ผู เกี่ ยวข อ งทุ ก คนและเขี ย น
รายการสงงานประจําเดือนในแผนปายประจําสํานักงานดวย
๔. จัดระบบขั้นตอนการเดินหนังสือใหเหมาะสม และแจงใหผูเกี่ยวของทราบทั่วกัน
๑๕

๕. จัดกระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานใหเปนระบบงานที่ดีทุกขั้นตอนและจัดสายงาน
การกํากับดูแลใหเหมาะสม
๖. จัดใหเจาหนาที่ใชแฟมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
๗. จัดทําเอกสารหลักฐานที่ตองมีการกํากับดูแลใหครบ และกําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามเอกสารหลักฐานตาง ๆ ใหเรียบรอยเปนปจ จุบั น เชน ทะเบีย นหนังสือรับ ทะเบีย นหนังสื อสง สมุ ดส ง
หนังสือ ทะเบียนรหัสหนังสือ ทะเบียนคุมเรื่อง บัญชีหนังสือเก็บสารบัญเรื่องประจําแฟม ทะเบียนหนังสือเก็บ
๘. ดูแลตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่ตองมีการกํ ากับ ดูแล โดยการขอดูและตรวจสอบเป นระยะ ๆ
บางอยางอาจกําหนดระยะเวลาการขอตรวจสอบไวเปนการแนนอน
๙. หัวหน าสวนราชการสอบถามการปฏิบัติงานของผูชวยหัวหนาสวนราชการ และเจาหนาที่ระดับตาง ๆ
ตามโอกาสอันควร ผูชวยหัวหนาสวนราชการหมั่นสอบถามหัวหนาฝาย/หัวหนางานตามโอกาสอันควรและดู
บัญ ชี กํา หนดสงงานควบคูไปดวย บางครั้งอาจของตรวจสอบการปฏิ บัติจากทะเบีย นคุม เรื่องโดยตรงบา ง
หัวหนาฝาย หัวหนางานสอบถามเจาหนาที่ผูปฏิบัติและดูบัญชีกําหนดสงงาน รวมทั้งติดตามการปฏิบัติจาก
ทะเบียนคุมเรื่องตามโอกาสอันสมควร
๑๐. จัดเก็บหนังสือในระหวางปและตอนสิ้นปใหเปนระบบที่ดี
๑๑. จัด ประชุ ม ผูมีห น า ที่ กํา กั บ ดู แ ลและเจาหน าที่ผู ป ฏิ บั ติต ามโอกาสอั น ควร โดยสม่ํา เสมอเพื่ อ
ปรึกษาหารือแนวทางปฏิบัติ รับ ทราบปญหา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ แลวชวยกันปรับปรุงแกไขใหงาน
พัฒนายิ่งขึ้น และควรจัดประชุมเพื่อประเมินผลงานประจําปอีกดวย
๑๒. ติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
๑๒.๑ จดบันทึกหนังสือที่สําคัญไว
๑๒.๒ สอบถามดวยวาจาตามโอกาส
๑๒.๓ ถามีหนังสือมาก ควรทําทะเบียนคุมเรื่อง
๑๒.๔ ติดตามการปฏิบัติจากการรับ-จาย การเสนอหนังสือ การพิมพ การสงและการเก็บหนังสือ
๑๒.๕ ติดตามเรื่องคางปฏิบัติหรือรอตอบ
๑๓. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานประจําเดือน
๑๔. จัดประเมินผลการปฏิบัติงานอยางนอยปละสองครั้ง
๑๕. จัดเรื่องการใชแฟมตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ
๑๕.๑ เจาหนาที่รบั -สงหนังสือ ควรจัดใหมีแฟมตาง ๆ ดังนี้
๑๕.๑.๑ แฟมหนังสือเขาใหม (ใชแฟมหนีบปกแข็งหรือแฟมปกออนเจาะใน)
๑๕.๑.๒ แฟมเสนอตาง ๆ ไดแก
๑๕.๑.๒.๑ แฟมเสนอหนังสือเขาใหม
๑๕.๑.๒.๒ แฟมเสนอเรื่องธรรมดา
๑๕.๑.๒.๓ แฟมเสนอเรื่องดวน
๑๕.๑.๓ แฟมรอสง (ใชแฟมเชนเดียวกับ ๑๕.๑.๑)
๑๕.๑.๔ แฟมประชุมตาง ๆ (ตามที่ไดรับมอบหมายใหจัดเก็บ)
๑๕.๑.๕ แฟมอื่น ๆ
๑๕.๒ เจาหนาที่ของเรื่อง ควรจัดใหมีแฟมตาง ๆ ดังนี้
๑๕.๒.๑ แฟมกําลังจัดทําหรือแฟมระหวางปฏิบัติ (ใชแฟมเชนเดียวกับ ๑๕.๑.๑)
๑๕.๒.๒ แฟมรอตอบ (ใชแฟมเชนเดียวกับ ๑๕.๑.๑)
๑๖

๑๕.๒.๓ แฟมเก็บระหวางป (ใชแฟมแขวนหรือแฟมปกออนเจาะใน) ควรจัดทํา สารบัญเรื่อง
ประจําแฟม โดยมีแผนคั่นบงชี้กํากับและควรแยกเก็บตามรหัสกลุมเรื่องของหนังสือ โดยมีทะเบียนรหัสหนังสือ
กํากับดวย
๑๕.๒.๔ แฟมระเบียบ (ใชแฟมปกออนชนิดเจาะใน) ควรจัดทําสารบัญเรื่องประจําแฟม และ
มีแผนคั่นบงชี้กํากับที่แตละปกเรื่องดวย
๑๕.๒.๕ แฟมประชุม
๑๕.๒.๖ แฟมอื่น ๆ
๑๖. การทําบัญชีกําหนดสงงาน
๑๖.๑ ควรแจกแบบบัญชีกําหนดสงงานใหเจาหนาที่ทุกคน เพื่อกรอกรายการในบัญชีกําหนดสง
งานในสวนที่ตนรับผิดของจริง แลวสงกลับใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
๑๖.๒ ควรสอบถามสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อทราบรายการกําหนดสงงานที่เปนปจจุบัน
๑๖.๓ ควรดูรายการจากบัญชีกําหนดสงงานตามที่มีอยูเดิมควบคูดวย
๑๖.๔ ควรตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําบัญชีกําหนดสงงานของสํานักงานใหเรียบรอยเปนปจจุบัน
๑๖.๕ เมื่อจัดทําบัญชีกําหนดสงงานเสร็จแลว ควรใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบลงนามรับทราบแลว
แจกบัญชีกําหนดสงงานใหแกเจาหนาที่ทุกคน
๑๖.๖ เขียนรายการกําหนดสงงานประจาเดือนหนึ่ง ๆ ไวที่ปายกําหนดสงงานของสํานักงาน

การใชแฟมตาง ๆ ของเจาหนาที่และผูบริหาร
เพื่อความเหมาะสมในการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ จึงเสนอแนะแนวทางใน
การใชแฟมตาง ๆ ของเจาหนาที่และผูบริหาร ดังนี้
๑. เจาหนาที่รับ-สงหนังสือ
๑.๑ แฟมหนังสือเขาใหม
๑.๒ แฟมเสนอตาง ๆไดแก
๑.๒.๑ แฟมเสนอหนังสือเขาใหม
๑.๒.๒ แฟมเสนอเรื่องธรรมดา
๑.๒.๓ แฟมเสนอเรื่องดวน,ลับ
๑.๓ แฟมรอสง
๑.๔ แฟมประชุม
๑.๕ แฟมอื่น ๆ
๒. เจาหนาที่เจาของเรื่อง
๒.๑ แฟมกําลังจัดทํา (แฟมระหวางปฏิบัติ)
๒.๒ แฟมรอตอบ
๒.๓ แฟมรอเก็บ
๒.๔ แฟมระเบียบ
๒.๕ แฟมประชุม
๒.๖ แฟมอื่น ๆ
๓. ผูบริหาร
๓.๑ แฟมประชุม (ที่ประสงคเก็บเอง)
๑๗

๓.๒ แฟมหนังสือที่ตองเปนเจาของเรื่องเอง
๓.๓ แฟมเกี่ยวกับการสืบสวน สอบถาม
๓.๔ แฟมหนังสือลับ ลับมาก ลับที่สุด
๓.๕ แฟมเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ
๓.๖ แฟมอื่น ๆ

สาเหตุทสี่ งงานลาชาและขอเสนอแนะเพื่อแกไข
สาเหตุ
๑. ไมรูกําหนดสงงานที่แนนอน
๒. ขาดการเอาใจใส เฉื่อยชา
๓. ขาดความรู ความสามารถ
๔. งานมากเกินกําลัง
๕. จัดระบบงานไมดี
๖. เครื่องใชสํานักงานไมเพียงพอ

๗. ไมไดระบุเจาของเรื่อง

๘. ขาดความรอบคอบในการจัดสงเอกสาร
๙. มีขั้นตอนในการจัดสงเอกสารมาก
๑๐. เครื่องใชสํานักงานชํารุดไมสามารถใช
งานไดตามปกติ
๑๑. ไมไดแตงตั้งผูทําหนาที่แทนเจาหนาที่
สารบรรณ

ขอเสนอแนะ
- จัดทําบัญชีกําหนดสงงานในรอบเดือนหนึ่ง ๆ ใหเปน
ปจจุบัน
- หัวหนางานตองหมั่นสอบถาม และติดตามงานอยูเสมอ
- จัดฝกอบรม นิเทศ แนะนํา ใหความรูทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ
- จัดทําคําสั่งแบงงานใหเหมาะสม ถามีงานคางมาก
บางครั้งอาจตองระดมกําลังชวยกันสะสางงานนั้นๆ
- วางกําหนดขั้นตอนในการทํางานไวใหชัดเจน โดยมี
ผูรบั ผิดชอบหนาที่ทั้งเปนรายบุคคลและเปนคณะและมีการ
ประชุมคณะทํางาน เพื่อพิจารณาแกปญหาตาง ๆ เปนประจํา
- จัดหาเครื่องใชสํานักงานใหเพียงพอเพื่อความสะดวกและ
คลองตัวในการทํางาน เชน เครื่องเขียน กระดาษตาง ๆ
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องโรเนียว เครื่องถายเอกสาร เครื่อง
คิดเลข ฯลฯ และรวบรวม กฎหมายระเบียบ คําสั่ง แบบพิมพ
ตาง ๆ ใหพรอมอยูเสมอ
- ในการจัดทําหนังสือราชการโดยเฉพาะหนังสือภายนอก
จะตองระบุหนังสือที่อางถึง เรื่องของการโตตอบหนังสือ และ
การระบุชื่อผูรบั หนังสือจะตองระบุเจาของเรื่องเวนแตในกรณี
ที่เจาของเรื่องระบุใหจัดสงใหกับบุคคลอื่น
- ควรตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือกอนจัดสง
ออกจากหนวยงาน
- ลดขั้นตอนในการสงเอกสาร โดยใหเอกสารผานเฉพาะ
บุคคลที่เกี่ยวของ
- จัดใหมีผูรับผิดชอบดูแลในการบํารุงรักษาเครื่องใชสํานักงาน
โดยตรง ตรวจสอบใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
- ควรจัดเตรียมเจาหนาที่ที่มีความรูในงานสารบรรณในกรณีที่
เจาหนาที่สารบรรณไมสามารถปฏิบัติงานไดใหพรอมที่จะทํา
หนาที่แทนเจาหนาที่สารบรรณในกรณีที่เจาหนาที่สารบรรณ
ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
๑๘

ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปญหา
๑. ปญหาดานบุคลากร
๑.๑ ผูบริหาร
๑.๑.๑ บริหารงานตามความเคยชิน
๑.๑.๒ ใหความสําคัญของงานสารบรรณ
ไมมากเทาที่ควร
๑.๑.๓ การควบคุมการปฏิบัติงานสาร
บรรณยังไมเหมาะสม
๑.๑.๔ ไมเขาใจระเบียบปฏิบัติที่ถูกตอง
๑.๑.๕ การพัฒนางานสารบรรณยังไม
บังเกิดผลดีเทาที่ควร
๑.๑.๖ สนับสนุนและใหกาลังใจ
ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานสาร
บรรณนอยไป

ขอเสนอแนะ

หมายเหตุ

๑. วางระบบการปฏิบัติงานและจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานสารบรรณเสนอกรมเพื่อสั่งการ
ใหทุกสวนราชการและหนวยงานถือปฏิบัติ
๒. จัดประชุม อบรม สัมมนาเพื่อใหความรู
ความเขาใจในดานการบริหารและการ
ปฏิบัติงานสารบรรณแกผูบริหารและเจาหนาที่
๓. จัดใหมีการติดตามผลและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
๔. จัดใหมีการคัดเลือกหนวยงานที่ปฏิบัติงาน
สารบรรณดีเดนเปนแบบอยางที่ดีแลวประกาศ
ใหทราบทั่วกัน
๕. สนับสนุนและใหกําลังใจผูใตบังคับบัญชา
ในการปฏิบัติงานสารบรรณตามโอกาสอันควร
๑. จัดประชุมอบรมใหความรูความเขาใจแก
๑.๒ เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
บุคลากรในสานักงานทั้งภาคทฤษฎีและ
๑.๒.๑ ขาดความรู ความชํานาญในการ
ภาคปฏิบัติ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติงานตามความเคยชิน ๒. จัดอบรมใหความรูเรื่องงานสารบรรณแก
๑.๒.๒ ไมปฏิบัติตามระเบียบและแนวทาง ขาราชการบรรจุใหม และสงบุคลากรที่
ปฏิบัติที่ถูกตอง
ปฏิบัติงานสารบรรณเขารับการอบรม
๑.๒.๓ ผูปฏิบัติงานไมไดรับการพัฒนา
ประชุมสัมมนา ตามที่หนวยงานอื่น ๆ จัด
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
๓. สงไปศึกษาดูงานหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ
๑.๒.๔ ไมสนใจที่จะปรับปรุงงานให
และเอกชน
เจริญกาวหนา
๔. จัดประชุมบุคลากรผูปฏิบัติโดยสม่ําเสมอ
๑.๒.๕ ขาดผูนิเทศงาน
เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณให
๑.๒.๖ ขาดคูมือการปฏิบัติงาน
พัฒนายิ่งขึ้น
๑.๒.๗ มีเจาหนาที่ไมเพียงพอ
๕. จัดใหมีการนิเทศ ติดตามงานเปนระยะ ๆ
๑.๒.๗.๑ มีปริมาณงานมาก (งาน
โดยหัวหนาฝาย หัวหนางาน
ลนคน)
๖. จัดหาตําราและคูมือปฏิบัติงานไวประจํา
๑.๒.๗.๒ ทํางานหลายหนาที่
สํานักงาน
๑.๒.๗.๓ ใหไปปฏิบัติงานอื่นหรือ
๗. ใหเจาหนาที่ดาํ เนินการตามลําดับความ
ไปชวยราชการที่อื่น ทาใหขาดบุคลากร
สําคัญของงาน
ผูปฏิบัติงาน
๘. ผูบริหารควรใหความสําคัญของงาน
๑.๒.๘ ขาดขวัญและกําลังใจ
สารบรรณและควรใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตาม
๑.๒.๘.๑ ขาดขวัญและกําลังใจ
หนาที่ที่รับผิดชอบใหเต็มที่
๑๙

ในเรื่องความกาวหนาในตําแหนงหนาที่
การงาน
๑.๒.๘.๒ ไมไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชาเทาที่ควร
๑.๒.๙ การเปลี่ยนแปลงบางอยาง เชน
การแบงสวนราชการ ทําใหการปฏิบัติงาน
คลาดเคลื่อน
๑.๒.๑๐ ขาดขอมูลที่ถูกตองเกี่ยวกับชื่อ
และตําแหนงของบุคคลและชื่อหนวยงาน

๑.๓ ผูเกี่ยวของเจาหนาที่ฝายอื่น ๆ
ภายในสวนราชการและหนวยงานขาด
ความรูความเขาใจ ในการปฏิบัติงานสาร
บรรณทําใหไมไดรับความรวมมือใน
การปฏิบัติงานสารบรรณใหมีประสิทธิภาพ
๒. ปญหาดานการปฏิบัติงาน
๒.๑ การสงหรือเสนอหนังสือขามสายงาน
ทําใหเรื่องหายติดตามเรื่องไมได ผูปฏิบัติ
ไมทราบเรื่อง
๒.๒ การปฏิบัติงานลาชา
๒.๒.๑ ฝายตาง ๆ เก็บเรื่องไวไมปฏิบัติ
๒.๒.๒ เจาหนาที่ไมเขาใจคําสั่ง
๒.๒.๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมักหลงลืม
๒.๒.๔ ขั้นตอนในการดําเนินงานมากไป
๒.๒.๕ สงเรื่องมาใหดําเนินการกระชั้นชิด
ไมสามารถดําเนินการไดทัน
๒.๓ การจัดเก็บและการทําลายเอกสารไม
เปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ
๒.๓.๑ ใชผูจัดเก็บที่ขาดความรูความ
เขาใจในเรื่องการจัดเก็บหนังสือที่ชอบดวย
ระเบียบ
และระบบที่ดี
๒.๓.๒ ไมมีแนวทางปฏิบัติเรื่องการใหยืม
เอกสารไปใชตลอดจนเรื่องการทวงถามที่

๙. ผูบังคับบัญชาควรสนับสนุนใหไดมีโอกาส
ศึกษาตอทั้งภาคปกติและภาคค่ําเมื่อตําแหนง
วางสามารถเปลี่ยนตําแหนงทางสายงานไดก็
ควรพิจารณาเจาหนาที่ธุรการที่มีวุฒิที่สามารถ
ลงในตําแหนงนั้นไดมิใชรับโอนหรือบรรจุใหม
๑0. จัดหากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานสารบรรณ เชน พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการสวนแผนดินและ
เอกสารตาง ๆ ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล
การเรียกชื่อตําแหนงของบุคคลและชื่อ
หนวยงานที่ถูกตอง
ผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการ ควรจัด
ประชุมอบรมใหความรูความเขาใจแกบุคลากร
ในสํานักงานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ผูบังคับบัญชาควรกําชับใหเจาหนาที่ทุกฝาย
เสนอหนังสือหรือสงหนังสือผานเจาหนาที่
ธุรการที่รับผิดชอบและควรทําหลักฐานในการ
สง-รับเรื่องไวดวย
เจาหนาที่ธุรการที่รับผิดชอบควรมีสมุดคุม
เรื่องที่สําคัญ ๆ ประจําวันบันทึกขอที่ผูบังคับ
บัญชาสั่งการใหปฏิบัติ ปฏิบัติตามกําหนดเวลา

- เจาของเรื่องควรประสานงานแจงทาง
โทรศัพทหรือโทรสาร
- ควรมีคูมือในการจัดเก็บและทําลายเอกสารที่
เปนระบบ งายตอการเขาใจของผูปฏิบัติ
- ควรทําทะเบียนคุมการใหยืมเอกสารและมี
การทวงถามเมื่อถึงกําหนดเวลาสงคืนบังคับ
บัญชา
๒๐

เหมาะสม
๒.๓.๓ ขาดเครื่องมือ เครื่องใชและเนื้อที่
เก็บเอกสารไมเพียงพอ ไมเหมาะสมกับ
ปริมาณงาน
๒.๓.๔ ไมมีการวางแผนและกําหนด
ระยะเวลาในการเก็บและทําลายหนังสือ
๒.๓.๕ ผูบังคับบัญชาของหนวยงานให
ความสําคัญตอการจัดเก็บและดําเนินการ
ดานเอกสารนอยไปหรือมองขามความ
จําเปน
๒.๔ ไมมีการนิเทศติดตามและประเมินผล

- ควรจัดระบบการจัดเก็บเอกสารที่สามารถรับ
การขยายตัวของสวนราชการในอนาคต
ได
- ควรมีหนวยงานกลางในการเก็บหนังสือ
ราชการและมีการพิจารณาวาเอกสารเรื่องใด
- ควรเก็บไวเปนระยะเวลานานเทาใด
ตลอดจนจัดทําลายหนังสือตามระเบียบดวย
ผูบังคับบัญชาควรกําชับใหมีการปฏิบัติจริง
และติดตามเปนระยะ ๆ
- ควรมีการนิเทศติดตามโดยสม่ําเสมอและ
ประเมินผลทุกป โดยผูบังคับบัญชามอบหมาย
ใหหัวหนาระดับกอง หัวหนาฝาย หัวหนางาน
ในหนวยงานนั้น ๆ เปนผูดําเนินการ
- ควรมีการกําหนดบทบาทหนาที่ของ
๒.๕ จัดระบบการปฏิบัติและการควบคุม ผูปฏิบัติงานและสายการบริหารงานสารบรรณ
งานสารบรรณไมดีพอ
ในแตละหนวยงานใหชัดเจน
- ควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณของ
๒.๖ ขาดคูมือการปฏิบัติงาน
หนวยงานโดยเฉพาะ
ใหศึกษาจากตาราและหนังสือคูมือการ
๒.๗ ใชรูปแบบหนังสือและสานวนไม
ปฏิบัติงานสารบรรณและควรจัดใหมีการอบรม
ถูกตองเหมาะสม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณบางเรื่อง
โดยเฉพาะ เชน การใชแบบหนังสือภายนอก
การรางหนังสือราชการ การบันทึกเสนอและ
การจดรายงานการประชุมเปนตน
๓. ปญหาดานวัสดุ - อุปกรณ
- เสนอตั้งงบประมาณเพื่อจัดซื้อทดแทน
๓.๑ เครื่องมือเครื่องใชไมเพียงพอ ที่มีอยูก็ ของเดิมที่เสื่อมสภาพ โดยแนบประวัติ อายุ
เกาลาสมัยชารุดซอมแซมบอยครั้ง
การใชงานและการจัดซอม
๓.๒ ขาดเครื่องโทรสารที่จําเปนเพื่อใชใน - ควรใหทุกสวนราชการมีเครื่องโทรสาร
กรณีที่มีเรื่องเรงดวน
ประจําสํานักงาน จะทําใหเกิดความรวดเร็ว
๓.๓ ขาดวัสดุ อุปกรณที่ใชในการ
และความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
๔. ปญหาดานสถานที่
- สํารวจวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานและ
สถานที่คับแคบ พลุกพลาน ไมเอื้ออํานวย ทําประมาณการจํานวนวัสดุอุปกรณที่จะตองใช
พรอมเสนอขอมูลการใชวัสดุอุปกรณที่ผานมาและ
ตอการปฏิบัติงาน

เหตุผลความจาเปนที่ตองของบประมาณเพิ่มให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาหัวหนาสวนราชการควรจัด
ใหมีสถานที่ที่สะดวกตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่และผูมาติดตอราชการ
๒๑

ปญหาในการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑. ปฏิบัติไมชอบดวยระเบียบบริหารราชการ
๒. ใชรูปแบบหนังสือตาง ๆ ไมถูกตอง
๓. ใชสํานวนหนังสือราชการไมเหมาะสม
๔. บันทึกเสนอจับประเด็นสําคัญไมถูก ยอความไมดีพอ
๕. จดรายงานการประชุมไมไดใจความที่สมบูรณ
๖. จัดระบบการปฏิบัติงานสารบรรณในสํานักงานไมดี
๗. จัดระบบการกํากับดูแลงานสารบรรณไมดี
๘. จัดเก็บหนังสือไมเปนระบบที่ดี
๙. ไมทําลายหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
๑๐. ขาดคูมือการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑๑. ผูปฏิบัติงานไมไดรับการพัฒนาเกี่ยวกับงานสารบรรณ
๑๒. ผูบริหารสนใจเรื่องการปฏิบัติงานสารบรรณไมเทาที่ควร

แนวทางการพัฒนางานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” เปนงานที่ตองปฏิบัติเปนประจํา ซึ่งตองการผูมีความรูความเขาใจในกระบวนการ
และแนวทางในการปฏิบัติที่ถูกตอง เพื่อแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของสวนราชการโดยเฉพาะอยางยิ่งปจจุบัน
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการบริหารจึงจําเปนตองพัฒนาการบริหารหรือการ
ปฏิบัติงานสารบรรณใหสอดคลองและสัมพันธกันยิ่งขึ้นสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จึงควรจัดทําแนวทางการพัฒนางานสารบรรณ ดังนี้
๑. จัดทําคูมื อแนวทางปฏิบัติงานสารบรรณ ใหเปนไปในแนวทางเดียวกั น โดยยึ ดระเบีย บที่ถูกตอง
เปนหลัก
๒. นํ า เครื่ อ งคอมพิ ว เตอรม าใช ในงานสารบรรณในการจั ด เก็ บ ข อ มู ล และประมวลผล เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓. ควรจัดฝกอบรมหรือดูงานใหแกเจาหน าที่ผูป ฏิบัติงานสารบรรณ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ
อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาพัฒนางานตอไป
๔. ประชุม ปรึกษาหารือในระดับหัวหนางานของสวนราชการ เพื่อหาแนวทางการพัฒ นาและการ
ปรับปรุงงานสารบรรณใหดียิ่งขึ้น
๕. จัดหาวัสดุ – ครุภัณฑ และอุป กรณ เครื่องใชสํานักงานที่จําเปน และมีประสิทธิภาพสําหรับ การ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ
๖. จัดสถานที่ใหเหมาะสมโดยนําระบบ ๕ ส. มาใช
๗. จัดระบบงาน กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่งานสารบรรณ พรอมทั้งปรึกษาหารือและ
ปรับปรุงงานอยูเสมอ
๘. สงเสริมใหเจาหนาที่ไดศึกษาหาความรูในระดับที่สูงขึ้น

๒๒

ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการ
ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบงออกไดเปน ๒ ลักษณะ
ลักษณะที่ ๑ ขั้นตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเขา โดยเริ่มจากการรับเขาของเจาหนาที่รับ –
สง และมีการปฏิบัติของเจาหนาที่และผูบริหาร ทําใหเกิดขั้นตอนการเดินหนังสือตามลําดับ จนถึงเจาหนาที่
เจาของเรื่องเปนผูปฏิบัติ เชนนี้เรียกวา ขั้นตอนของหนังสือเขาตามแผนภูมิที่ ๑
ลักษณะที่ ๒ ขั้น ตอนการเดินหนั งสื อในกระบวนการสงออก โดยเริ่มจากเจาหน าที่ เจาของเรื่องรั บ
เรื่องจากผูจายหนังสือมาดําเนินการหรืออาจเริ่มจากการเปนเจาของเรื่องผูปฏิบัติเปนเริ่มแรก (ตนเรื่อง) ก็ไดใน
การดําเนินการเปนขั้นตอนตามลําดับจนถึงการสงออกดูจากแผนภูมิที่ ๒ กระบวนการเดินหนังสือราชการที่
ปฏิบัติอยูในระหวางป หนังสือจะตองอยูในแฟมเก็บระหวางปจนถึงสิ้นป มีการเก็บ และการทําลายเปนขั้นตอน
สุดทาย จัดเปนขั้นตอนการเดินหนังสือราชการครบกระบวนการ
กระบวนการของหนังสือเขามีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑. เจาหนาที่รับ-สงหนังสือ รับหนังสือแลวแยกหนังสือตามความสําคัญของหนังสือและเปดผนึกซอง
ตามที่ไดรบั มอบหมาย
๒. ประทับ ตรารับและตรารหัสหนังสือ ลงทะเบียนหนังสือรับ กรอกรายการในตรารับแล วจัดแยก
หนังสือเขาแฟมเสนอหนังสือเขาใหม
๓. เสนอหนังสือเขาใหมใหผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย เพื่อรับทราบเบื้องตนและหรือสั่งการหาก
มีเรื่องสําคัญ ผูบริหารควรบันทึกยอเรื่องไวในสมุดบันทึกกันลืม
๔. เจาหนาที่รับ – สง นําแฟมเสนอหนังสือเขาใหมที่ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายรับทราบและ
หรือสั่งการแลว มอบใหสวนราชการหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยใหลงชื่อรับหนังสือไวเปนหลักฐานดวย
๕. เมื่อหัวหนาฝาย/งานรับหนังสือแลวใหดําเนินการดังนี้
๕.๑ พิจารณาหนังสือตาง ๆ ลงรายการในตรารหัสหนังสือและบันทึกในทะเบียนคุมเรื่อง
๕.๒ แจกหนังสือแกเจาหนาที่เจาของเรื่อง โดยใหลงชื่อรับไวเปนหลักฐานดวย
๕.๓ เจาหนาที่เจาของเรื่องนาหนังสือไปปฏิบัติ

เรื่องที่นารูตาง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณบางประการ
คํ าว า “สารบรรณ” ตามพจนานุ กรม หมายถึ ง “หนั งสื อ ที่ เป น หลั ก ฐาน” เมื่ อ นํ า มาใช กั บ ระบบ
ราชการก็หมายถึง “หนังสือราชการที่เปนหลักฐาน” ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน สารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ “งานสารบรรณ” หมายความวา “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การ
รับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย”การจัดทํางานสารบรรณเริ่มตั้งแต การคิด อาน ราง เขียน
แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการ
ตอบ ทํา รหัส เก็บ เขาที่ คนหา ยื ม ติดตาม และทําลาย ทั้งหมดนี้เปนกระบวนการงานสารบรรณ งานสาร
บรรณเปนงานที่มีอยูทุกสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ซึ่งตองดําเนินงานดวยระบบเอกสารเกือบทั้งสิ้น งาน
สารบรรณเปนพื้นฐานของการบริหารและปฏิบัติงานในสํานักงานการบริหารงานควรถือวางานสารบรรณและ
กฎหมายรวมทั้งระเบียบที่เกี่ยวของ เปนปจจัยสําคัญของการปฏิบัติงานที่เปนทั้งศาสตรและศิลป ซึ่งผูบริหาร
และเจาหนาที่ทุกคนตองตระหนักถึงความสําคัญดังกลาว

๒๓

การปฏิบัติตามดวยระเบียบวาดวยงานสารบรรณเกี่ยวของกับกฎหมายและระเบียบอื่นอะไรบาง
นอกจากจะตองปฏิบัติตามระเบี ยบวา ดวยงานสารบรรณแลว ในทางปฏิบัติบ างประการจะตองถือ
ปฏิ บัติตามกฎหมายและระเบีย บอื่น ที่เกี่ ยวของดวย เชน ตองปฏิบัติต ามกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริห าร
ราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยที่ดิน ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ ระเบียบวาดวยการ
สื่อสารและไปรษณีย กฎหมายและระเบียบวาดวยการเงิน เปนตน
ระเบียบวาดวยงานสารบรรณเปนระเบียบประเภทใด
ระเบียบตาง ที่สวนราชการถือปฏิบัติอยูในปจจุบัน พอจําแนกไดเปน ๒ ประเภทใหญ ๆ คือ
๑. ระเบี ย บที่ ต องถื อ ปฏิ บั ติ ต ามโดยเครงครัด เชน ระเบี ย บเกี่ย วกับ การเงิน ระเบี ย บการลาของ
ขาราชการ ระเบียบวาดวยการประเมินผลการเรียน ฯลฯ ถือวาเปนระเบียบประเภท ๑
๒. ระเบียบที่ตองถือปฏิบัติตามโดยเครงครั ดน อยกวา กลาวคือ สามารถปฏิบัติแบบยืดหยุนไดบา ง
เชน ระเบียบวาดวยแบบพิธีไหวครู ระเบียบวาดวยการแสดงตนเปนพุทธมามกะ ระเบียบวาดวยการทําพิธีเปด
โรงเรียน ฯลฯ สําหรับการจัดระเบียบวาดวยงานสารบรรณถือวาเปนระเบียบประเภท ๒ คือ สามารถถือปฏิบัติ
แบบมีการยืดหยุนไดบางในบางกรณี ซึ่งไมกอใหเกิดความเสียหายรายแรงแตอยางใดการปฏิบัติงานสารบรรณ
อยางมีประสิทธิภาพ
๑. ตองศึกษาระเบียบงานสารบรรณใหมีความรู ความเขาใจ เปนอยางดี
๒. ตองเปนนักสังเกตที่ดี
๓. ต องฝก ในดานการปฏิบัติจริงใหเกิดความชํานาญ เชน การบัน ทึ ก การรา ง การจดรายงานการ
ประชุม การพิมพ
๔. ตองเปนนักบันทึกและจดจําที่ดี
๕. ตองละเอียดรอบคอบ
๖. ตองขยันหมั่นเพียร
๗. ตองสนใจและตั้งใจจริงในการเขาประชุมอบรมวาดวยงานสารบรรณตามโอกาส
๘. ตองรูงานธุรการ และปฏิบัติไดดี เชน การติดตอประสานงาน
๙. ตองรูจักรับผิดชอบงานดี
๑๐. ตองมีความรอบรู
๑๑. ตองพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีความเจริญกาวหนา
๑๒. ตองรูจักเก็บหนังสือใหเปนระบบที่ดี

ตัวอยางการพิมพสวนราชการเจาของหนังสือและที่ตั้ง
แบบที่ ๑ สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
แบบที่ ๒ สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
แบบที่ ๓
สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐
ตัวอยางการพิมพ “อางอิง” ในหนังสือภายนอก ตองระบุสวนราชการเจาของหนังสือดวย เชน
๑. อางถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๐๒/๒๗๗๒
ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
๒๔

๒. อางถึง หนังสือสานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ดวนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๓/๑๗๘
ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๖
3. อางถึง หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ลับ ดวนมาก ที่ ศธ ๐๒๐๒/๒๗๘๑
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
ตัวอยางการพิมพ “สิ่งที่สงมาดวย”
๑. สิ่งที่สงมาดวย ๑. รายงานการประชุมศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ๑ ชุด ๕ แผน
๒. ระเบียบวาระการประชุมศึกษาธิการจังหวัด จํานวน ๑ แผน
๒. สิ่งที่สงมาดวย เงินสดจํานวน ๕๐๐ บาท (หารอยบาทถวน)
๓. สิ่งที่สงมาดวย วารสารประชากรศึกษา จํานวน ๒ เลม

การบันทึกพรอมตัวอยางและการเสนอหนังสือ
การบันทึก
การบันทึก คือ การเขียนขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาบันทึก
สั่งการแกผูใตบังคับบัญ ชา หรืออาจเปนขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานของสวนราชการติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการประเภทการบันทึก แยกไดเปน ๕ ประเภท
๑. บันทึ กยอเรื่อง คือ การเรียบเรียงขอความ โดยเก็บขอความที่สําคัญ จากตนเรื่องยอใหไดใจความ
สําคัญและครบถวน เพียงพอที่ผูบังคับบัญชาจะสั่งงานไดโดยไมผิดพลาด
๒. บันทึกรายงาน คือ การรายงานเรื่องที่ปฏิบัติหรือประสบพบเห็น หรือสํารวจสืบสวนได ซึ่งเกี่ยวกับ
ราชการ เสนอตอผูบังคับบัญชา
๒.๑ ถารายงานเรื่องในหนาที่ ใหเขียนรายงานขอเท็จจริงใหละเอียด
๒.๒ ถารายงานเรื่องที่ไดรบั มอบหมายเฉพาะใหรายงานทุกเรื่องที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบหรือ
สนใจ
๒.๓ ถ า รายงานเรื่องที่น อกเหนือ หนา ที่ ซึ่ งอาจเป นประโยชน ต อ ราชการให เขี ย นแตใจความที่
จําเปน
๒.๔ ถา เป นรายงานที่ ผู บั งคั บ บั ญ ชาจะต อ งตั ด สิน ใจ ใหรายงานเสนอความเห็ น ประกอบการ
พิจารณาของที่ผูบังคับบัญชาไวดวย
๓. บันทึกความเห็น คือ การเขียนขอความแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเองเกี่ยวกับเรื่องที่บันทึกเพื่อ
ชวยประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชา อาจบันทึกตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกตอทาย บันทึก
ยอ เรื่อง โดยสรุป ประเด็ น ที่ เป น เหตุ แล วจึ งเขีย นความเห็ น ที่ เป นผลตั วอย างการใช คํ าเสนอความเห็น ใน
ตอนทายของบันทึก เชน
“เพื่อโปรดทราบ”
“เพื่อโปรดทราบและแจงให.............................ทราบดวย”
“เพื่อโปรดทราบและลงนามใน............................ดังแนบ”
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ”
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต”
“เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม”
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติและลงนามแตงตั้งคณะกรรมการ………………………..
“เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ”
๒๕

“เพื่อโปรดสั่งการใหถือปฏิบัติตอไป”
“เพื่อโปรดพิจารณา”
๔. บันทึกติดตอ คือ การเขียนขอความติดตอกันภายในระหวางหนวยงาน หรือระหวางเจาหนาที่ใน
สังกัดเดียวกัน ในกรณีที่มีการอางถึงหนังสือที่เคยติดตอกัน หรือมีสิ่งที่สงมาดวยใหระบุไวในขอความที่บันทึก
ดวย
๕. บันทึกสั่งการ คือ การเขียนขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการไปยังผูใตบังคับบั ญชาในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งขอแนะนาบางประการเกี่ยวกับการบันทึกเสนอ
การเสนอหนังสือ
การเสนอหนั ง สื อ คื อ การนํ า เสนอหนั ง สื อ ที่ ดํ า เนิ น การชั้ น เจ า หน า ที่ เสร็ จ แล ว เสนอต อ หน า
ผูบั งคั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณา บัน ทึ ก ทราบ และลงชื่อ การนํ าเสนอ ให นํ าเสนอไปตามสายการปฏิ บั ติ งาน
ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา ยกเวน
๑. เรื่ อ งที่ มี กํ า หนดชั้ น ความเร็ว หรือ เฉพาะเจาะจงถึ ง บุ ค คล ให นํ า เสนอโดยตรงได แ ล ว รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบดวย
2. เรื่องที่มีกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ กํ าหนดไวเฉพาะ เชน เรื่องรองเรียน การกลาวหาหรือ
อุทธรณคําสั่งตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป
วิธีเสนอหนังสือ
วิธีเสนอหนังสือ ควรปฏิบัติดังนี้
๑. เจาหนาที่ผูรวบรวมเรื่องเสนอ แยกหนังสือออกเปนประเภท ๆ กอน คือ
๑.๑ เรื่องลับ ใหแยกปฏิบัติไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
๑.๒ เรื่องดวนที่สุด ดวนมาก ดวน ใหแยกออกปฏิบัติโดยเร็วและนาเสนอขึ้นไปทันที
๑.๓ เรื่องอื่น ๆ ใหพิจารณาและจัดเรียงลาดับวาเปนเรื่องที่ตองสั่งการเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ
๒. การจัดเรื่องเสนอ จัดใหสะดวกในการพิ จารณา โดยต องใส แฟมเรียงตามลาดับความสําคัญ ของ
เรื่อง เรื่องที่ตองพิจารณากอนไวขางหนา เรื่องที่ไดรับมากอนตองเสนอเพื่อใหไดรับการปฏิบัติใหเสร็จกอน จัด
เอกสารประกอบการพิจารณาใหพรอม และใหแนบเรื่องเดิมไปดวย (ถามี)
๓. การจัดเรื่องบรรจุในแฟมเสนอ ควรเวนหนาแรกใหวางไว ใหเริ่มใชแฟมระหวางหนาหลังของแผน
แรกกั บหนาแรกของแผนสอง เพื่อปองกันแฟมฉีกขาดงาย ในกรณีที่มีหนังสือมาก ควรแยกเปนประเภทละ
แฟม
๔. การวางแฟ มเสนอบนโตะผูบังคับบัญ ชาเพื่อเสนอหนังสือ ใหวางแฟ มบริเวณมุมบนของโตะดาน
ซายมือของผูบังคับบัญชา เมื่อผูบังคับบัญชาพิจารณา หรือลงนามเสร็จแลว จะย ายแฟมไปทางด านขวาของ
ผูบังคับบัญชาดวยตนเอง ซึ่งจะสะดวกตอเจาหนาที่ที่จะนําแฟมเสนอไปดําเนินการตอไป
๕. เรื่องที่เสนอใหผูมีอํานาจพิจารณา เมื่อสั่งการแลว ถาเห็นสมควร แจงใหผูเกี่ยวของทราบก็ควรแจง
ใหทราบทันที
๖. การเสนอหนังสือเรื่องสําคัญ ซึ่งมีรายละเอียดตองพิจารณามาก เจาหนาที่ผูทําเรื่องควร
เปนผูนําเรื่องเสนอดวยตนเอง เพื่อเปดโอกาสใหผูบังคับ บั ญ ชาไดสอบถามเหตุ ผลบางประการประกอบการ
พิจารณาดวย
๗. หนังสือฝากเสนอ ใหผูฝากเสนอทําบัญชีเปนหลักฐานไว เมื่อหนังสือฝากไดรับการพิจารณาแลว ผู
ฝากจะรับคืนไปใหลงชื่อรับไปดวย ผูรบั ฝากเสนอจะตองสนใจในการเสนอเทา ๆ กับงานในหนวยของตน
๒๖

๘. ผูรวบรวมเรื่องเสนอ ควรมีบันทึกยอสวนตัวไววาหนังสือในแฟมที่เสนอมีเรื่องอะไรบาง เมื่อรับแฟม
คืน จะไดต รวจสอบว าเรื่องใดได รับ การพิ จารณา สั่งการ หรือลงชื่ อ เรื่อ งใดถู กนํ า ออกจากแฟ มเพื่ อนํ าไป
พิจารณา ในกรณีที่ผูบังคับบัญชานําเรื่องออกแฟมไปพิจารณาจะตองเขียนบันทึกสอดไวในแฟมแทนเรื่องที่
นําออกไปดวย
๙. ลักษณะการจัดเรียงหนังสือ ใหเรียงลําดับ ขึ้นมา โดยเมื่อหนังสือฉบับใหมเขามาและมีการบันทึก
ขึ้นมาใหม ใหเรียงซอนไวขางหนาเปนลําดับ เมื่อเรียงไปถึงผูบังคับบัญ ชา ผูบันทึกบัญชาจะเห็นบันทึกของผู
บันทึกหลังสุดมากอน สวนผูบันทึกคนแรกจะอยูทายสุด และเพื่อความสะดวกแกผูบังคับบัญชาในการพิจารณา
ความเห็นที่ผานขึ้นมาตามลําดับ จะใหหมายเลข ๑, ๒, ๓, โดยเขียนตัวเลขอยูภายในวงกลมกํากับเรื่องที่เสนอ
ขึ้นมาตามลําดับก็ไดถาเรื่องเสนอมีหลายแผน เพื่อใหเกิดความเรียบรอยและปองกันการสูญหาย ใหเย็บหรือยึด
ติดกันใหเรียบรอยที่มุมบนดานซายมือ ถาเย็บใหเย็บทางมุมบนกระดาษดานซาย โดยเย็บหางจากมุมกระดาษ
ประมาน ๒.๐ เซนติเมตร
๑๐. การเสนอหนังสือใหผูบังคับ บัญ ชาลงนาม ควรจัดตนฉบับไวขางบน สําเนาคูฉบับไวขางลาง มี
เหตุผลดังนี้
๑๐.๑ การพิ มพ ขอความของตน ฉบั บ ชั ดเจนกว าสํ าเนาคู ฉบั บ ทํ าให ผู ลงนามมี ความมั่น ใจใน
ขอความหนังสือที่จะสงออกไป
๑๐.๒ เปน การใหความสะดวกตอ ผูบั งคับ บั ญ ชา ในการพิ จ ารณา ตรวจข อ ความไม ตอ งพลิก
กระดาษกอนลงนาม
๑๐.๓ ถาจัด สํ าเนาคูฉบับ ไวขา งบน ตน ฉบั บ ไวขา งลา ง ลายเซ็ น จะตองเป น รอยตน ฉบับ เมื่อ
หนังสือนั้นออกไปถึงผูรบั จะดูไมเหมาะสม
๑๐.๔ โดยหลัก การลงชื่อ มักถนัดลงชื่อ - นามสกุล ในตน ฉบับก อน แลวจึงลงชื่อยอ และ วัน
เดือน ป ยอ กํากับในสําเนาคูฉบับภายหลัง
๑๐.๕ หนั งสือ ฉบั บ ใดตอ งลงนามในต น ฉบั บ หลายฉบั บ เมื่อ ลงนามถึ ง สํา เนาคู ฉบั บ แสดงวา
หนังสือฉบับนั้นไดลงนามครบแลว ผูลงนามไมตองเสียเวลานับหรือตรวจสอบ การลงนามวาครบถวนหรือไม
ทาใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน
๑๐.๖ ขาราชการผูใหญระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ ไดเคยใชระบบการลงนามในหนังสือที่มี
สําเนาคูฉบับโดยกําหนดใหจัดตนฉบับไวขางบน สําเนาคูฉบับไวขางลาง ถือเปนการปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ราชการที่เหมาะสม
สําหรับสําเนาคูฉบับ ใหพิมพหรือประทับตรายางที่มุมดานลางดานขวามือ ดังนี้
“........................................ปลัดเทศบาล........./.........../...............
.......................................... รองปลัดเทศบาล ........./........./............
.......................................... หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล...../......../.......
....................................... ผูตรวจ/ราง........./............../...............
....................................... ผูพิมพ/ราง ........./............/................
(โดยมีลายมือชื่อกํากับทั้ง ๓ บรรทัดใหพรอมกอนเสมอ)
๑๑. ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาสั่งการในเรื่องที่เสนอแลว เรื่องตองย อนกลับผานตามลําดับสายงาน ผู
ผานเรื่องตองลงชื่อยอและวันที่ เดือน พ.ศ. กํากับ เรื่องที่เรงดวนจะตองดําเนินการปฏิบัติในทันทีใหสงเรื่องนั้น
ตรงไปยังผูปฏิบัติ และใหเปนหนาที่ของหนวยปฏิบัติที่จะตองเสนอใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นไดทราบการ
สั่งการนั้น ๆ ดวย
๒๗

การรางหนังสือ
การรางหนังสือเปนเรื่องสําคัญ มาก ในการจัดทําหนังสือราชการทุกชนิด ทั้งหนังสือภายในหนังสือ
ภายนอก หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ รายงานการประชุมแผนงานโครงการ คํา
กลาวรายงานและคํากลาวปราศรัย ฯลฯ หากประสงคจะใหไดขอความเหมาะสมรัดกุมดี ควรผานการรางที่ดี
ดวย ถึงแมการรางหนังสือจะไมมีสอนในสถานศึกษาใด ๆ แตก็สามารถฝกปฏิบัติใหเปนผูรางหนังสือที่ดีได ถา
ใหความสนใจและเปนนักสังเกตที่ดี หนังสือราชการที่มีขอความไมซับซอนมากนักหรือเปนหนังสือที่จัดทําเปน
ประจําจนเสมือนกับแบบฉบับในการใชถอยคําสํานวนอยูแลวไมจําเปนตองรางกอนเสมอไป เชน หนังสือนําสง
เอกสาร หนังสือตอบรับเอกสาร แบบฟอรมและแบบหนังสือตาง ๆ ที่ใชในการปฏิบัติงานเปนประจําการราง
หนังสือบางประเภท มีขอที่ควรทราบ ดังนี้
๑. การรางหนังสือโตตอบ (หนังสือภายในและหนังสือภายนอก)
๑.๑ รางโดยมีขอหัวตามแบบที่กําหนดไว
๑.๒ พิจารณาวาหนังสือนั้นจะสงถึงใคร ทําสําเนากี่ฉบับ
๑.๓ การอางถึงเรื่องเดิม ผูรับหนังสือทราบเรื่องเดิมหรือไม
๑.๔ ขอความตอนเหตุ ควรยึดหลักการรางหนังสือที่ดี
๑.๕ การตอบรับหนังสือขอความตอนเหตุอาจอางเพียงชื่อเรื่องและเนื้อหาสาระโดยยอก็พอ
๑.๖ ใชถอยคําสุภาพ สมฐานะ ถาปฏิเสธควรแจงเหตุผลของการปฏิเสธดวย
๒. การรางหนังสือสั่งการ (คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ)
๒.๑ ขอความตองเปนเหตุและผล
๒.๒ พิจารณาวาหนังสือนั้นจะสงถึงใคร
๒.๓ อยาเปดชองใหตีความไดหลายอยาง
๒.๔ ควรใชถอยคําที่สามารถนาไปปฏิบัติได
๒.๕ เมื่อมีอุปสรรคสามารถแกไขได
๒.๖ ตองไมขัดกับคําสั่งเดิม ถาขัดตองยกเลิกคําสั่งเดิมกอน
๒.๗ ถาสามารถอางที่มาของอํานาจในการสั่งการก็ควรอางไวดวย
๓. การรางหนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศ แถลงการณ ขาว)
๓.๑ ขอความตองสมเหตุสมผลและชัดเจนดี
๓.๒ ใหผูอานคลอยตามเจตนาที่ตองการ
๓.๓ อยาใหมีขอขัดแยงกัน
๓.๔ ควรใชถอยคําสุภาพ
หลักการรางหนังสือที่ดี
๑. ตองรูและเขาใจเรื่องราวใหแจมแจงกอน กลาวคือ ตองอานข อความที่เป นเหตุ เดิมซึ่งตองโตตอบ
หนังสือนั้นใหเขาใจประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน บางครั้งก็ตองอานทั้งเรื่องปจจุบันและเรื่องเดิมในปกเรื่องโดย
ตลอด จนทราบหัวขอ เนื้อหาและประเด็นตาง ๆ ที่ตองนํามาบรรจุไวในการรางหนังสือนั้นดีแลว จึงทําการราง
หนังสือซึ่งจะทําใหสามารถเก็บขอความไดครบถวนตามความประสงค
๒. ใหเริ่มตนขอความที่เปนเหตุกอน ตอไปจึงเปนขอความที่เปนความประสงคหรือขอความตกลงถามี
หลายขอใหแยกเปนขอ ๆ แลวมาจบลงดวยขอความที่เปนความประสงคสุดทาย ตัวอยางขอความที่เปนเหตุ
กรณีที่มีหนังสืออางถึง ใหขึ้นตนขอความวา “ตามหนังสือที่อางถึง......................” (ยอความตามหนังสือที่อาง
ถึงเฉพาะประเด็น สํา คัญ ที่ ควรจะนํ ามากล าวเท าความถึง) แลวจบดวยความวา “ความแจงแล วนั้น ” หรื อ
๒๘

“ความละเอียดแจงแลวนั้น” เชน ตามหนังสือที่อางถึง จังหวัดขอนแกน ไดสงแบบสํารวจความพึงพอใจในการ
ติดต อ ประสานงานกั บ สํานักงานจังหวัด ขอนแกน และเมื่อดําเนิ นการเสร็จสิ้น แลว ใหนํ าสงแบบสํา รวจให
สํานักงานจังหวัดขอนแกน เพื่อดําเนินการตอไปภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ความแจงแลวนั้น
ตัวอยางขอความที่เปนเหตุ กรณีที่ไมมีหนังสือที่อางถึง ใหขึ้นตนดวยคํา “ตามที่” ตอดวยขอความ
ตามเรื่องที่เคยตกลงหรือรับทราบกันดีอยูแลว แลวจบดวยคํา “นั้น” เชน ตามที่ที่ประชุมประจําเดือนจังหวัด
ขอนแกน ครั้งที่ ๔/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ไดกําหนดใหสวนราชการแตละแหงรายงานผลการ
ดําเนินงานตามขอตกลง ใหจังหวัดขอนแกน นั้น
๓. ความใดอางอิงกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองระบุใหชัดเจนการอางชื่อกฎหมาย
และระเบี ย บ อ า งได ๒ แบบ คื อ แบบอ า งชื่ อ ชั ด เจน แบบอ า งชื่ อ โดยย อ “ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕”
“ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน”
“ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547”
๔. ใชขอความสั้น ๆ เปนลักษณะสํานวนราชการ แตละประโยคชัดเจน เขาใจงาย ไมใช ถอยคําที่มี
ความหมายหลายทาง หนังสือราชการไมนิยมใชขอความแบบจดหมายสวนตั วหรือใชถอยคาที่เปนพลความ
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ดีมีดังนี้
๔.๑ เขียนใหเขาใจความหมาย เพราะหนังสือเปนเครื่องสื่อความหมาย หรือสื่อความ
เขาใจ จึงตองเขียนใหเขาใจความหมาย โดยเขียนใหมีลักษณะดังนี้
๔.๑.๑ เขาใจงาย
๔.๑.๒ เขาใจตรงกัน เชน
๔.๑.๒.๑ ขออนุมัติ อยาใหเขาใจเปนหารือ
๔.๑.๒.๒ ขอความรวมมือ อยาใหเขาใจเปนขูเข็ญ
๔.๑.๒.๓ ขอเชิญ อยาใหเขาใจวาเปนการทาบทาม
๔.๑.๒.๔ การเตือน อยาใหเขาใจวาเปนการยื่นคําขาด
๔.๑.๒.๕ การแสดงความยินดี อยาใหเขาใจวาเปนการเยาะเยย
๔.๑.๓ เขาใจตรงเปาหมาย
๔.๒ เขียนใหบรรลุจุดประสงค โดยที่จดหมายหรือหนังสือเปนสื่อของความต องการจึ งตองเขียนให
บรรลุจุดประสงคตามที่ตองการ คือ เขียนใหผูรับหนังสือเขาใจชัดเจนวา ผูมีหนังสือไปตองการอะไร จะใหผูรับ
หนังสือปฏิบัติอยางไรและโนมนาวใหผูรบั หนังสือปฏิบัติตามนั้น โดยหวังผลใหบังเกิดตามที่ตองการ
๔.๒.๑ ถาตองการเพียงใหเขาทราบ ก็ลงทายใหชัดเจนวาเปนการแจงเพื่อทราบเชน ลงทาย
วา “จึงเรียนมาเพื่อทราบ” หรือ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ”
๔.๒.๒ ถาตองการใหเขาใหความรวมมือ ก็ควรเขียนโดยใชถอยคําสํานวนสุภาพใหเหมาะสม
แจงความประสงคใหชัดเจน
๔.๒.๓ ถาตองการใหเขาชวยเหลือ ก็ควรเขียนนอบนอมยกยอง ขอความกรุณาจากเขาและ
อาจขอบคุณลวงหนาไปดวย
๔.๒.๔ ถาตองการใหเขาพิจารณา ก็ควรเขียนตอนทายบอกจุ ดประสงคใหชัดเจนขอใหเขา
พิจารณาอะไร ในประเด็นไหน เขียนชี้ประเด็นที่จะตองพิจารณาใหชัดเจน หากมีประเด็นที่ตองพิจารณาหลาย
ประเด็น ก็ควรแยกประเด็นที่ขอใหพิจารณาใหชัดเจนเปนขอ ๆ
๒๙

๔.๒.๕ ถาตอ งการให เขาอนุมัติ ก็ควรเขีย นชี้แ จงเหตุผลความจําเป น ในการขออนุมั ติและ
ตอนทายตองบอกจุดประสงคใหชัดวา ขออนุมัติอะไร
๔.๒.๖ ถาตองการใหเขารูสึกวาเขาทําผิดพลาดเกิดความเสียหาย ก็ควรเขียนใหเขารูสึกตัววา
ทําผิดพลาด และรูสึกเสียใจการกระทําผิดนั้น
๔.๒.๗ ขอความที่เปนจุดประสงคสรุปตอนทายที่นิยมใชกัน เชน
๔.๒.๗.๑ เพื่อพิจารณา/เพื่อโปรดพิจารณา
๔.๒.๗.๒ เพื่อทราบ/เพื่อโปรดทราบ
๔.๒.๗.๓ เพื่อปรึกษาหารือ
๔.๒.๗.๔ เพื่อซักซอมความเขาใจ
๔.๒.๗.๕ เพื่อใหนําเสนอหรือแจงตอไป
๔.๒.๗.๖ เพื่อดาเนินการ
๔.๒.๗.๗ เพื่อสืบสวนสดับตรับฟง
๔.๒.๗.๘ เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงหรือรายงาน
๔.๒.๗.๙ เพื่อสังวรระมัดระวัง
๔.๒.๗.๑๐ เพื่อถือปฏิบัติ ฯลฯ
๔.๓ เขียนใหเปนผลดี กลาวคือ หนังสือราชการนั้น เปนตัวแทนการติดตอระหวางผูมีหนังสือไปกับ
ผูรับหนังสือ ทั้งยังเปนเครื่องสอใหเห็นทวงที รสนิย มและนิสัยใจคอของเจาของหนังสือดวย จึงควรเขียนให
รักษาความสัมพันธอันดีกับผูรับหนังสือไว และใหเกิดผลดีแกบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนังสือไป ทั้งนี้ การเขียน
โดยมุงแตจะใหบรรลุจุดประสงคตามตองการนั้น บางกรณีแมจะไดผลบรรลุจุดประสงคตามตองการก็จริง แต
ไมอาจเปนผลดีแกบุคคลหรือหนวยงานที่มีหนังสือไปก็ได
๕. ตองระมัดระวังเรื่องตัวสะกดการัน ต การใชยอหนา และวรรคตอน ผูรางหนังสือจําต องมีความรู
เรื่องการใชภาษาไทยที่ดี โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชตัวสะกดการันต ควรยึดพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
เปนหลัก ตองเขียนตัวสะกดการันต ยอหนาและวรรคตอนใหถูกตอง ชัดเจน เพื่อผูพิมพจะไดพิมพตามรางที่ถูก
ตองการเขียนตัวสะกดการันต ตองเปนคนชางสังเกตและตั้งใจใหแนวแนวาคําใดที่เคยเขียนผิดแลวควรจดจําไว
และไมยอมเขียนผิดอีกเปนครั้งที่สอง ถายึดหลักนี้ไดจะเปนผูเขียนตัวสะกดการันตผิดนอยกวาผูอื่น ทั้งควร
รวบรวมคําที่เคยเขียนผิดบอย ๆ ไวในที่เดียวกัน ถาสงสัยจะไดหยิบมาดูไดงายหากปฏิบัติไดดังนี้จะดีมาก
๖. ตองรูจักชื่อ ตําแหนง และชื่อสวนราชการที่ถูกตอง การเขียนชื่อ ชื่อสกุลของบุคคลใด ถาสามารถ
เขียนไดถูกตองจริง ๆ แสดงวารูจักเขาดี แตถาเขาเขียนผิดไป เจาของชื่อ ชื่อสกุลนั้นเขาอาจจะไมพอใจ รวมทั้ง
การเรียกชื่อตําแหนงและชื่อสวนราชการตาง ๆ ตองพยายามศึกษาใหถองแทอยาใชผิด
๗. ตองนึกถึงวาผูรับหนังสือจะเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไปหรือไมเพื่อความแนใจวา
หนังสือที่รางนั้นจะไดขอความครบถวนทุกประเด็นหรือไม จาเปนตองอานทานทบทวนโดยสมมติตนเองวาเปน
ผูรับหนังสือนั้น เมื่ออานจบแลวไดความครบถวนทุกประเด็นจึงสงพิมพไดการใชคําวาสง “ไป” สง “มา” ควร
ใชใหตรงตามขอเท็จจริงโดยถือวาผูรับหนังสือ เปนผูอานขอความในหนังสือนั้น
๘. ควรใชถอยคําสุภาพใหเหมาะสมกับฐานะของผูรับ ถามีการปฏิเสธคําขอ ก็ควรมีเหตุผลใหผูขอเห็น
ใจ หลักการรางหนังสือขอนี้ ไดรับการยกเวนจากหลักการรางหนังสือตามขอ ๔ กลาวคือ อาจใชขอความที่ยาว
กวาปกติได เพราะจําเปนตองยกเหตุผลประกอบดวย

๓๐

๙. ตองเป นผู รูจักพิ จารณา สังเกต จดจําการใชถอยคําสํานวนหนังสือ ราชการตาง ๆ ที่เห็นวาเป น
แบบอยางที่ดี และพยายามปรับปรุงแกไขการรางหนังสือของตนอยูเสมอการใชถอยคําสํานวนใหเหมาะสมกับ
ฐานะของผูรับหนังสือ
๑๐. เมื่อรางหนังสือเสร็จแลวตองอานทบทวนดูวาไดขอความถูกตอง ครบถวนเหมาะสมหรือไมหาก
เห็นสมควรปรับปรุงแกไขจุดใดอีก ก็ปรับแกใหเรียบรอยกอนเสนอตรวจรางและสั่งพิมพ
ปญหาของการรางหนังสือ
๑. ผูที่สั่งใหรางหนังสือไมใหขอมูลที่ชัดเจนวา จะทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร มักเปนผูสั่งการอยางเดียว
๒. ผูรางหนังสือ ลายมืออานยาก ไมสะดวกในการตรวจแกราง
๓. ผูบริหารมักใชสานวนในหนังสือตามใจชอบ
๔. การใชภาษาไทยในหนังสือราชการไมถูกตอง ชอบใชภาษาพูดเปนภาษาเขียน
๕. การใชตัวสะกดการันต วรรคตอนไมถูกตอง ลาดับความสับสน
๖. ผูสั่งการตองการหนังสือเรงดวน ไมใหเวลาผูจัดทาหนังสือ
๗. ผูรางไมมีความรูเรื่องงานสารบรรณเทาที่ควร
ขอสรุปเกี่ยวกับการรางหนังสือราชการ
การรางหนังสือใหบังเกิดผลดีนั้น จะตองยึดหลักการรางหนังสือ ๑๐ ประการ ดังกลาวแลวและจะตอง
เขียนใหมีลักษณะสําคัญ ดังนี้
๑. ลําดับความเชื่อมโยงสัมพันธ
๒. กะทัดรัด
๓. ตรงประเด็น เนนจุดที่ควรเนน
๔. ไดสาระสมบูรณ
๕. ถูกตองชัดเจน
๖. สุภาพ
๗. บรรลุจุดประสงค
๘. เปนผลดี

เกร็ดความรูบางประการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑. การรางหนังสือราชการ นิยมใชถอยคําสั้น ๆ เขาใจงาย ไมใชถอยคําที่มีความหมายหลายทาง
๒. ตองรูและเขาใจเรื่องที่จะรางใหชัดแจงกอน
๓. ใหขึ้นตนเริ่มใจความที่เปนเหตุกอน ตอไปจึงควรเปนขอความที่เปน ความประสงคหรื อขอตกลง
ถามีหลายขอใหแยกเปนขอ ๆ
๔. ความใดอางถึงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ตองระบุใหชัดเจน
๕. เขียนใหเขาใจความหมาย ตรงเปา และบรรลุจุดประสงค
๖. เขียนตัวสะกดการันตและวรรคตอนใหถูกตอง
๗. ตองนึกถึงผูรบั หนังสือวาจะเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไปหรือไม
๘. ใชถอยคําสุภาพใหสมฐานะของผูรับหนังสือ ถาปฏิเสธคําขอก็ควรมีเหตุผลใหผูขอเห็นใจ
๙. ตองเปนนักสังเกตการณใชถอยคําสํานวนแลวจดจํามาใชใหถูกตองเหมาะสม
๓๑

๑๐. เมื่ อ รางเสร็จ แล ว ตอ งอ า นทบทวนดูวา ได ข อ ความถู ก ต อ ง ครบถ วน เหมาะสมหรือ ไม ห าก
เห็นสมควรปรับปรุงแกไขจุดใดอีกก็ปรับแกไขจุดใดอีกก็ปรับ แกใหเรียบรอยกอนเสนอตรวจรางและสั่งพิมพ
นอกจากนี้ ยังทราบขอสรุปลักษณะของการรางหนังสืออีก ๘ ประการ คือ
๑. ลําดับความถูกตองและเชื่อมโยงสัมพันธกันดี
๒. กะทัดรัด รูจักใชสํานวนราชการ
๓. ตรงประเด็น เนนจุดที่ควรเนน
๔. ไดสาระสมบูรณ
๕. ถูกตองชัดเจน
๖. สุภาพ
๗. บรรลุจุดประสงค
๘. เปนผลดี

การเขียนหนังสือราชการ
ในกระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณที่นับวาเปนงานประจําที่สําคัญและมีปริมาณงานที่ตองปฏิบัติเปน
อันมาก คือ การเขียนหรือการทําหนังสือราชการ ไมวาจะเปนการบันทึก ติดตอ สั่งการ การรางหนังสือ การทํา
หนังสือภายใน การทาหนังสือภายนอก หนังสือประทับ ตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพัน ธ หนั งสือ
รับรอง การจดรายงานการประชุม การเขียนรายงานตอผูบังคับบัญชา การเขียนแผนงาน – โครงการ คํากลาว
รายงานและคําปราศรัย การตรวจและการพิมพ ลวนเปนงานที่เกี่ยวกับการเขียนหรือการทําหนังสือราชการ
ทั้งสิ้น
๑. หนังสือราชการ คือ เอกสารที่ทําขึ้นเปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๑.๑ หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๑.๒ หนั ง สื อ ที่ ส ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใช ส ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
๑.๓ หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือมีไปถึงบุคคลภายนอก มีมาถึงสวน
ราชการ
๑.๔ เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๑.๕ เอกสารที่ทางราชการจัดทาตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
๒. ชนิดของหนังสือราชการมี ๖ ชนิด
๒.๑ หนังสือภายนอก
๒.๒ หนังสือภายใน
๒.๓ หนังสือประทับตรา
๒.๔ หนังสือสั่งการ ไดแก ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
๒.๕ หนังสือประชาสัมพันธ ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว
๒.๖ หนังสือเจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น ไดแก
หนังสือ รับ รองรายงานการประชุมบันทึ ก และหนังสือ อื่น ๆ หนัง สือที่ รับ ไวเปน หลักฐานในราชการ ได แก
หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการและทางราชการรับไวเปน
หลักฐานของทางราชการ
๓๒

๓. หนั ง สื อ ราชการที่ เจา หน า ที่ ท าขึ้ น หรือ ที่ ต อ งปฏิ บั ติ ได แ ก การทํ า หนั งสื อ ราชการทั้ ง 6 ชนิ ด
โดยเฉพาะอยางยิ่งมีการทํา ดังนี้
๓.๑ บันทึกติดตอ บันทึกเสนอและสั่งการ
๓.๒ การรางหนังสือ
๓.๓ การทําหนังสือรับรอง
๓.๔ การจดรายงานการประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุมและการใชสมุดประชุม
๓.๕ การทําหนังสือ อื่น ๆ
๓.๕.๑ การเขียนรายงานตอผูบังคับบัญชา
๓.๕.๒ การเขียนแผนงาน แผนกปฏิบัติการและโครงการ
๓.๕.๓ การเขียนคํากลาวรายงาน – คําปราศรัย
๔. หลักการเขียนหนังสือราชการ
๔.๑ เขียนใหอานงาย ไมหวัดเกินไป
๔.๒ เขียนตัวสะกดการันตและวรรคตอนไดถูกตอง
๔.๓ เขียนยอความเกง
๔.๔ เขียนโดยยึดขอความที่เปนสานวนราชการ
๔.๔.๑ ยกขอความตอนเหตุมากลาวกอนขอความตอนผล
๔.๔.๒ ใชประโยคสั้น ๆ เขาใจงาย
๔.๔.๓ ใชถอยคําสุภาพใหสมฐานะผูรับ
๔.๔.๔ ใชคําขึ้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการและคําที่ใชในการจาหนา
ซองถูกตองตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณกําหนดไว
๔.๔.๕ ไมใชคํา “และ” พร่ําเพรื่อ
๔.๕ เขียนภาษาราชการใหถูกตอง
๔.๕.๑ เขียนชื่อสวนราชการและตําแหนงที่ถูกตอง
๔.๕.๒ อางชื่อกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง ใหถูกตอง
๔.๕.๓ เขียนใหชัดเจนอยาใหมีความหมายหลายทาง
๔.๕.๔ เขียนการใชคําลงชื่อแทนไดถูกตอง
๔.๖ เขียนแบบใหถูกแบบ
๔.๖.๑ ใชแบบหนังสือภายนอกที่ถูกตองเหมาะสม
๔.๖.๒ ใชแบบตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบอยางถูกตอง
๔.๗ เขียนใหไดขอความที่เหมาะสม ถามีความจําเปนควรรางกอน
๔.๘ เขียนใหถูกตองและเปนแบบอยางที่ดี
๔.๘.๑ การเขียนเลขขอใหชอบดวยระบบที่ดี
๔.๘.๒ รูจักใชเลขไทยตามโอกาสอันควร เชน การลงเวลาปฏิบัติราชการ
๔.๘.๓ รูจักใชคําในคาสั่งแตงตั้งขาราชการที่เปนลักษณะคําสั่งที่ชัดเจน
๔.๘.๔ การเขียน ณ (อานวา นะ) และ ฯพณฯ (อานวา พะนะทาน) ไดถูกตอง
๔.๘.๕ รูจักใชคํา กําหนดการ หมายกําหนดการ อุโบสถ พระอุโบสถ จตุปจจัยไทย
ธรรม ฯลฯ ไดถูกตอง
๔.๘.๖ เขียนชื่อ ชื่อสกุล และการใชคาํ นําหนาชื่อไดถูกตอง
๓๓

๔.๘.๗ การทํ า หนั งสื อ ราชการที่ เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารงาน ตอ งให ส อดคล อ งตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
๔.๘.๘ จดรายงานการประชุมใหชอบดวยระเบียบ และไดเนื้อหาที่เหมาะสม
๕. ขอสังเกตอื่น ๆ ในการเขียนหนังสือราชการ
๕.๑ การลงชื่อในกระดาษพิมพเพียงครั้งเดียว แลวอัดสําเนา ออกมารวมกันมาก ๆ ไมควร
ใชกับขาราชการผูใหญระดับสูง
๕.๒ การเขียนคํายอตองใชใหถูกตอง ถาไมจําเปนควรใชคําเต็ม
๕.๓ ถาสามารถทําไดควรเขียนชื่อและตําแหนงเรียงตามลําดับอาวุโส
๖. ขอปญหาบางประการในการเขียนหนังสือราชการ
๖.๑ ยอความไมเปน
๖.๒ ใชรูปแบบคลาดเคลื่อน
๖.๓ รางหนังสือไมดีพอ
๖.๔ บันทึกเสนอจับประเด็นไมชัด
๖.๕ ไมอางหนังสือที่อางถึง
๖.๖ ตอบไมตรงประเด็น
๖.๗ ไมละเอียดรอบคอบ
๖.๘ ใชสํานวนไมพอดี
๖.๙ ไมพยายามปรับปรุงใหพัฒนาขึ้น
๖.๑๐ จับประเด็นไมถูก

การจดรายงานการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ
รายงานการประชุม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายวา รายละเอียดหรือสาระของการ
ประชุมที่จดไวอยางเปนทางการ
ระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหความหมายวาการบั นทึกความ
คิดเห็นของผูมาประชุม ผูรวมประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
รายงานการประชุมจัดเปนหนังสือราชการชนิดที่ ๖ คือ หนังสือที่เจ าหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับ ไวเป น
หลักฐานในราชการ ดังนั้น การจัดทํารายงานการประชุมตองจัดทําใหถูกตองตามระเบียบดังกลาว

ความสําคัญของรายงานการประชุม
รายงานการประชุมมีความสําคัญตอองคกรดังนี้
๑) เป น องคป ระกอบของการประชุ ม การประชุ มอยางเป น ทางการจะมี อ งค ป ระกอบ ๘
ประการ ไดแก ๑. ประธาน ๒. องคประชุม ๓. เลขานุการ ๔. ญัตติ ๕. ระเบี ยบวาระการประชุ ม ๖.มติ ๗.
รายงานการประชุม ๘. หนังสือเชิญประชุม ในการประชุมบางเรื่องหรือบางลักษณะอาจมีองคประกอบไมครบ
ทั้ง ๘ ประการก็ไดแต รายงานการประชุมนาจะถือเปนองคป ระกอบที่ข าดไม ได เนื่องจากการประชุม นั้น มี
วัตถุประสงคที่จะใหผูมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ หรือมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีการประชุมนั้นมา
รวมกันแสดงความคิดเห็นเพื่อนําไปสูการลงมติ อันไดแก เสียงขางมากในที่ประชุมนั้นสําหรับจะนําไปปฏิบัติให
เป น ไปตามความมุ ง หมายขององค ก รต อ ไป รายงานการประชุ ม จึง เป น องค ป ระกอบของการประชุ ม ที่ มี
๓๔

ความสําคัญ มาก เพราะจะตองใชเปนหลักฐานในการอางอิง ยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงานการ
ประชุมจะมีผลสมบูรณ คือรายงานการประชุมที่ไดมีการรับรองรายงานการประชุมแลวเทานั้น
๒) เป น หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง าน ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด บั น ทึ ก การรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ ตลอดจนมติที่ประชุม
๓) เป นเครื่อ งมือการติดตามงาน รายงานการประชุมที่ มี การจดมติไวอ ยางชัดเจนจะเป น
หลักฐานสําคัญใหเลขานุการ หรือผูไดรับมอบหมายไดติดตามงานตามมติที่ประชุม การประชุมสวนใหญจะมี
ระเบียบวาระ เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ ซึ่งผูปฏิบัติจะรายงานผลหรือความกาวหนาในการปฏิบัติงานตาม
มติท่ปี ระชุมครั้งกอน ทั้งนี้จะเปนประโยชนแกองคกรใหสามารถเรงรัดพัฒนางานอยางเต็มที่
๔) เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่มีการรับรองรายงานการประชุม แลวถือเป น
เอกสารที่ใชอางอิงไดตามกฎหมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติ
ขอ ขัดแยงได หรือ หากมีป ญ หาทางกฎหมาย เชน บุ คคลหรือหนวยงานปฏิ บั ติงานโดยไมเป นไปตามมติ ก็
สามารถใชรายงานการประชุมเปนหลักฐานสวนหนึ่งในการดาเนินการตามกฎหมายได
๕) เปนขอมูลขาวสาร เลขานุการจะสงรายงานการประชุมใหผูเขาประชุมไดรับทราบขอมูล
หรือทบทวนเรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอน เพื่อใหตอเนื่องกับการประชุมครั้งตอไปนอกจากนี้ยังเปน
ประโยชนสาหรับผูไมมาประชุมไดศึกษาขอมูลและรับ ทราบมติที่ประชุมดวยรายงานการประชุม เปน ขอมู ล
ขาวสารประเภทหนึ่ง ที่ สามารถเผยแพรแ กบุค ลากรในองคก รใหรับทราบผลงานหรือ ความเคลื่ อนไหวของ
องคกร เปนรูปแบบหนึ่งของการประชาสัมพันธภายใน เพื่อสรางความเขาใจอันดีตอองคกรดวย

การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
ระเบีย บวาระ หมายความวา ลําดับ รายการที่กําหนดไวเสนอที่ประชุมระเบียบวาระการประชุม จึ ง
หมายถึง การจัดรวมเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกตอการประชุมโดยทั่วไปประธานและ
เลขานุการการประชุมจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุมโดย แจงเรื่องที่จะประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อ
เสนอบรรจุเรื่องที่ตองการประชุม กําหนดไวในระเบียบวาระการประชุม ทําใหผูเขาประชุมทราบขอบเขตของ
การประชุม ทราบประเด็นลวงหนา สามารถเตรียมขอมูลและความคิดเห็นเพื่อเสนอที่ประชุม หรือหากไมเขา
ประชุมก็จะไดมอบหมายผูเกี่ยวของกับการประชุมเรื่องนั้นเขาประชุมแทน นอกจากนี้ยังเปนการจัดลําดับการ
ประชุมใหการประชุมดําเนินไปตามที่กําหนดปองกันการพูดขามระเบียบวาระ หรืออภิปรายนอกเรื่อง ประธาน
สามารถจัดแบงเวลาที่เหมาะสมกับระเบียบวาระตาง ๆ หากไมมีระเบียบวาระที่ชัดเจน อาจมีการอภิปรายเกิน
จําเปนทําใหไมสามารถประชุมใหแลวเสร็จตามกําหนดได

รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม
ตามคําอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม ประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๑.๙ อธิบายวา ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มดวย ประธานกลาวเปด
ประชุม และเรื่องที่ประชุม กับมติที่ประชุมหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอดังนี้
๑) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๒) เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๓) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๔) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๕) เรื่องอื่นๆ (ถามี)

๓๕

การประชุมที่เปนทางการ การประชุมใหญๆ หรือการประชุมที่จัดอยางสม่ําเสมอเปน ประจํา มักใช
รูปแบบที่มีระเบียบวาระเหมือนกันทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อใหสื่อความหมายเขาใจตรงกันโดยงาย ระเบียบวาระการ
ประชุมอาจมีรูปแบบตามระเบียบขางตน และปรับปรุงใหเหมาะสมกับการใชงานไดดังนี้
รูปแบบที่ ๑
ระเบียบวาระการประชุม .................................
ครั้งที่................../๒๕............
วันที่ ....................................... เวลา..................................น.
ณ....................................................................
-----------------------------------------ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.๑ ...................................................
๑.๒ ...................................................
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องการรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๓.๑ ......................................................
๓.๒ .....................................................

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
๔.๑ .....................................................
๔.๒ .......................................................
เรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ระเบียบวาระที่ ๕

ระเบียบวาระที่ ๑
ระเบียบวาระที่ ๒
ระเบียบวาระที่ ๓

รูปแบบที่ 2
ระเบียบวาระการประชุม .................................
ครั้งที่................../๒๕............
วันที่ .......................................เวลา..................................น.
ณ....................................................................
-----------------------------------------เรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม
๑.๑ ...................................................
๑.๒ ...................................................
เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ...../.....
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
๓.๑ ......................................................
๓.๒ .....................................................
๓๖

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
๔.๑ .....................................................
๔. ๒ .......................................................

ระเบียบวาระที่ ๕
ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อื่น ๆ (ถามี)

คําอธิบาย ๑๐ รายงานการประชุม
๑. ตามระเบีย บ ขอ ๒๕ ไดใหความหมายของคําวา “รายงานการประชุม ” ไววา การบั น ทึกความ
คิดเห็ นของผูมาประชุม ผูเขาประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ดั งนั้น เมื่อมีการประชุม จึงเป น
หนาที่ของฝายเลขานุการ ที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม
๑) รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เชน รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
๒) ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข ๑ เรียงเปนลาดับไปจนสิ้น
ปปฏิทิน ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ ๑ ใหม เรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่
๑/๒๕๓๓ หรือ จะลงจานวนครั้งที่ ประชุม ทั้งหมดของคณะที่ป ระชุม หรือการประชุม นั้น ประกอบกับ ครั้งที่
ประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งที่ ๒๐๕-๑/๒๕๓๓ เปนตน
๓) เมื่อ ใหลงวันที่ เดือน ปที่เขาประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลข ของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน
และตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๓๓
๔) ณ ใหลงชื่อสถานที่ที่ใชเปนที่ประชุม
๕) ผูมาประชุม ใหลงชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้ง คณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณี
ที่เปน ผูไดรับ การแตงตั้งเปน ผูแทนหนวยงานใหระบุ วาเป นผูแทนจากหน วยงานใดพรอมตําแหนงในคณะที่
ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงดวยวามาประชุม
แทนผูใดหรือตําแหนงใด หรือที่เปนผูแทนหนวยงานใด
๖) ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งมิ
ไดมาประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมาประชุมถาหากทราบ
ดวยก็ได
๗) ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุ ม
ซึ่งไดเขารวมประชุม และหนวยงานที่สังกัด ถามี
๘) เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาเริ่มตนประชุม
๙) ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมเรื่องที่
ประชุมกับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(๒) เรื่องการรับรองรายงานประประชุม
(๓) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
(๔) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(๕) เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
๓๗

๑๐) เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม
๑๑) ผู จดรายงานการประชุม ให เลขานุ ก ารหรือ ผู ซึ่งได รับ มอบหมายให จดรายงาน การ
ประชุม ลงลายมือชื่อพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อ ในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย
๒. การจดรายงานการประชุม อาจทาได ๓ วิธี
๒.๑ จดละเอียดทุกคาพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมดวยมติ
๒.๒ จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของคณะกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผล
นําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ
๒.๓ จดแตเหตุผลกับมติที่ประชุมการจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเอง
เปนผูกําหนด หรือใหประธานและเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
๓. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได ๓ วิธี
๓.๑ รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสาหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือเลขานุการของ
ที่ประชุม อานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๒ รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่
แลวมาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
๓.๓ รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยังกําหนดเวลา
ประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมากใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไป
ใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด

วิธีการจดรายงานการประชุม
๑. จดละเอียดทุกคําพูด พรอมดวยมติการประชุมจดทุกคําพูด ถามีการแสดงกิริยา หรือการกระทา
อยางใดแทนคาพูดก็อาจจดแจงกิริยา หรือการกระทานั้นไวในวงเล็บดวย เชน จดวา (ที่ประชุมปรบมือ) หรือ
(แสดงแผนผั ง ประกอบคาอภิ ป ราย) และจดมติ ข องที่ ป ระชุ ม ด ว ย นิ ย มใช ในการประชุ ม รั ฐ สภา สภา
ผูแทนราษฎร วุฒิสภา สภาทองถิ่น
๒. จดยอเรื่องที่พิจารณา และยอคําพูดเฉพาะที่เปนประเด็นสําคัญ อันนําไปสูมติของที่ประชุม พรอม
ดวยมติที่ประชุ มเป นการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด โดยมีป ระเด็นที่พิจารณาอยางไร มีผูอภิปรายใน
ประเด็นสําคัญอยางไรบาง โดยจดยอคาพูดเอาแตใจความ ไมจดทุกคาพูดและจดยอคาพูดของบางคนที่เปน
ประเด็นสําคัญ อันนาไปสูมติของที่ประชุม เนื้อหากระชับ อานงาย ไมจดยอคาพูดของทุ กคนที่พูดและจดมติ
ของที่ประชุมดวย ผูอานจะเขาใจเหตุการณ และที่มาของการลงมติที่ชัดเจน วิธีนี้นิยมใชกันทั่วไป แตอาจยาก
สาหรับ ผู จดซึ่งตอ งสรุป ความเรีย บเรียงเนื้ อหาให กระชั บ แตค รบถวนสมบู รณ นิ ย มใช ก ารประชุ ม สโมสร
สมาคม บริษัท และการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ที่ตองการหลักฐานยืนยันวาใครเปนคนพูด และคาพูดนั้น
มีความสําคัญตอการประชุมหรือตอการตัดสินใจของที่ประชุมดวย
๓. จดสรุป สาระสําคัญ ของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิ จารณาของที่ประชุม และมติ
ของที่ประชุมเปนการจดวาที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องใด มีสาระสําคัญอยางไร มีความเห็นหรือเหตุผลในการ
พิจารณาอยางไร และมีมติอยางไรทั้งนี้โดยจดเปนความเห็นหรือเหตุผลของที่ประชุมสวนรวมหรือเปนฝาย ๆ
โดยไมระบุวาใครพูดวาอยางไร วิธีนี้เปนวิธีจดรายงานที่สั้นที่สุดนิยมใชในการประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ของ
ทางราชการที่มีการประชุมเปนประจํามีเรื่องที่ตองพิจารณา และไมตองการหลักฐานยืนยันวาใครพูดอยางไร
มักใชในการประชุมที่ไมมีการอภิปรายมากนัก หรือมีระเบียบวาระมากจนผูจดไมสามารถจดยอการอภิปรายได
ครบถวน ผูอานถาไมเขาประชุมจะไมทราบความคิดเห็นของผูเขาประชุมกอนมีมติ แตวิธีนี้เหมาะสาหรับนําไป
เผยแพรในหนวยงานใหบุคลากรไดทราบทั่วกัน
๓๘

4. เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาเลิกประชุมจริง ไมควรจดวา “ปดประชุมเวลา”
5. ผูจดรายงานการประชุม ให ลงชื่อผูจดรายงานการประชุมในครั้งนั้น พรอมทั้ งพิมพ ชื่อเต็ ม และ
นามสกุลไวใตลายมือชื่อ และอาจลงชื่อผูตรวจรายงานการประชุม พรอมทั้งพิมพชื่อเต็ม และนามสกุลไวใต
ลายมือชื่อ ดังนี้
(ลายมือชื่อ)…………………………………
(นางสาวสวยสด งดงาม)
ผูจดรายงานการประชุม
(ลายมือชื่อ)……………………………………
(นายสมชาย สายเสมอ)
ผูตรวจรายงานการประชุม
ในตอนทายของรายงานการประชุม หลังจากที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมาแลว
ควรเสนอสมุ ดประชุ มตอประธานการประชุมเพื่อลงลายมือชื่อ รับรอง จึงถือวาเปน การรับ รองรายงานการ
ประชุมที่เปนหลักฐาน ขอความที่จะใหประธานลงลายมือชื่อรับรองใหพิมพไวตอทายจากผูตรวจรายงานการ
ประชุม โดยเริ่มทางซีกซายของรายงานการประชุม แลวจัดติดไวในสมุดประชุมเก็บไวเปนหลักฐานมีขอความ
ดังนี้
ที่ประชุมครั้งที่............../........... ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่.........../...........
โดยมีการปรับปรุงแกไข.........................แหง (หรือโดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด)
(ลายมือชื่อ)
(………………………….. )
ประธานการประชุม
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทํารายงานการประชุม
๑. ผูตรวจรายงานการประชุม ควรเปน เลขานุการการประชุมหรือผูเขาประชุมในครั้งนั้นที่ มีความรู
ความสามารถเหมาะสม หากพิจารณาเห็นวายังไมแนใจผลการตรวจ ควรนาเสนอประธานการประชุม เพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ผูตรวจรายงานการประชุมควรมีหลักยึดถือปฏิบัติ ดังนี้
๑) มีความรูความเขาใจในเรื่องการจดรายงานการประชุมตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ
และคําอธิบายประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนอยางดี
๒) มีความละเอียดรอบคอบ
๓) มีความรูเรื่องการใชภาษาอยางถูกตองเหมาะสม รวมทั้ งในเรื่องการเขี ยนยอหนา วรรค
ตอน การใชเลขขอใหญ ขอยอย
๔) รูจักยอความและเขาใจเปาหมายหรือประเด็นของการประชุมแตละระเบียบวาระ
๕) รูจักเขียนขอความที่ไดเนื้อหาสาระ สามารถถอดความคิดเห็นของที่ประชุมออกมาได
๓๙

ถูกตอง เมื่อตรวจแกแลวผูอานรายงานการประชุม จะเขาใจโดยงาย และทราบความหมายตรงกัน
๖) เขียน ขอความที่แกไข และทําเครื่องหมายการแกไขแตละจุดใหเรียบรอยชัดเจนสะดวก
ตอการอานและการนําไปพิมพ

การเก็บและทําลายหนังสือ
วัตถุประสงคในการจัดเก็บหนังสือ
๑. เพื่อใหการจัดเก็บหนังสือของสํานักปลัดเทศบาลฯ เปนระบบที่ดีและเปนไปตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
๒. เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ สามารถคนหา
และปฏิบัติไดรวดเร็วขึ้น
๓. เพื่อใหเจาหนาที่ในสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สามารถปฏิบัติงานแทนกันได
เมื่อเจาหนาที่คนใดคนหนึ่งไมอยู
๔. เพื่อสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
๕. เพื่อเสริมสรางนิสัยที่ดีในการเก็บรักษาสิ่งของใหเปนระเบียบเรียบรอย
๖. เพื่ อรักษาหนังสือให อยู ในสภาพที่ดีภายในกําหนดระยะเวลาของการเก็ บ และเปน การ
ปองกันมิใหหนังสือสูญหาย
๗. เพื่อความสะดวกในการควบคุม ตรวจสอบและติดตามเรื่องตาง ๆ
๘. เพื่ออํานวยความสะดวกแกหนวยงานอื่น ๆ ในการติดตอประสานงานและเปนแบบอยางที่ดี
๙. เพื่อความสะดวกในการคัดแยกหนังสือกอนขออนุญาตทําลาย
๑๐. เพื่ อ ช ว ยส งเสริม การปรับ ปรุ งงานของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอาชี วศึ ก ษาให
เจริญกาวหนา
หนังสือราชการที่ตองจัดเก็บ
การเก็บหนังสือราชการหมายถึงการเก็บหนังสือตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๒. หนั ง สื อ ที่ ส ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใช ส ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
๓. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข อบังคับสรุปไดวา หนังสือ
ราชการที่ตองจัดเก็บไดแก หนังสือราชการ ๖ ชนิด ดังนี้
(๑) หนังสือภายนอก
(๒) หนังสือภายใน
(๓) หนังสือประทับตรา
(๔) หนังสือสั่งการ
(๕) หนังสือประชาสัมพันธ
(๖) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
หนังสือราชการทั้ง ๖ ชนิดดังกลาวขางตนตางก็มีรปู แบบแตกตางกันตามลักษณะของหนังสือ
จัดไดวาเปนเอกสารสําคัญที่ทางราชการใชในการปฏิบัติราชการ ใชติดตอประสานงานและใชเปนหลักฐาน
๔๐

เพื่อใหงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว จึงมีความจาเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการเก็บรักษาหนังสือราชการใหคง
สภาพตามลาดับความสําคัญและตามระยะเวลาที่กําหนดไวในระเบียบวาดวยงานสารบรรณใหชอบดวยระบบที่
ดีหมายเหตุ สาหรับหนวยงานที่ไมไดเปนสวนราชการก็มีหนังสือตาง ๆ ที่จะตองจัดเก็ บเชน เดียวกับหนังสือ
ราชการตาง ๆ ที่กลาวมาแลวโดยอนุโลม แตอาจเรียกวาการเก็บหนังสือตาง ๆ ของหนวยงานนั้น ๆ
ขอสําคัญ ๑๐ ประการในงานการเก็บหนังสือ
๑. ตองเห็นความสําคัญของการจัดเก็บหนังสือใหเปนระบบที่ดี ยอมทําอยางมีเหตุผล (ทําดี
ทําถูก ควรทําเปนแบบอยาง เพราะเราเปนครูหรือเปนตัวอยางที่ดีของครู)
๒. ผูบริหารเห็นชอบและใหความสนับสนุน
๓. ตองทราบวาจะจัดเก็บหนังสืออยางไร ควรอานคูมือการเก็บหนังสือใหเขาใจดีถาสามารถ
ทําไดควรเขารับการฝกอบรมเรื่องการเก็บหนังสือ และไปดูงานการเก็บหนังสือที่เปนระบบเหมาะสมดวยจะดี
มาก
๔. ตองมีทะเบียนรหัสหนังสือของหนวยงานเดียวกันใหเปนระบบสากล และทราบถึงความ
จาเปนที่ตองมีทะเบียนรหัสหนังสือ รวมทั้งรูจักการใชทะเบียนรหัสหนังสือดวย
๕. กอนดาเนินการจั ดเก็บ หนังสือ ตอ งเตรีย มวั สดุ อุป กรณ เครื่ องมื อ เครื่องใชตา ง ๆ ให
พรอมถาประสงคจะจัดเก็ บหนังสือโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ก็ตอ งศึก ษาทําความเขาใจใหแ ตกฉานและมี
เจาหนาที่โดยเฉพาะ
๖. ตองจัดเก็บเรื่องระหวางปฏิบัติในระหวางปใหเขาระบบกอน แลวจึงเก็บเรื่องที่ปฏิบัติ
เสร็จแลวตอนสิ้นป และเก็บเรื่องเดิมที่คางเก็บหลาย พ.ศ. ใหเขาระบบ
๗. หนังสือที่จัดเก็บ ตองมีทะเบียนรหัสหนังสือ บัญชีหนังสือสงเก็บ ทะเบียนเก็บหนังสือ
และมีทะเบียนคุมแฟมเก็บหนังสือกากับเสมอ
๘. หนังสือที่จัดเก็บแตละแฟมตองมีสารบัญเรื่องประจาแฟมกากับ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจคน
๙. ตองรูจักแกปญหาและปรับปรุงงานการเก็บหนังสือใหบังเกิดผลดีอยูเสมอ
๑๐. เจาหนาที่ตองรวมแรงรวมใจกันเปนอันดี และหัวหนาหนวยงานรูจักใหกาลังใจ
ผลดีของการจัดเก็บหนังสือใหชอบดวยระบบที่ดี
๑. ทําใหมีความคลองตัวในการปฏิบัติงานและสะดวกตอการควบคุม การตรวจคน การยืม
และการทําลายหนังสือ
๒. ทําใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอยในการจัดเก็บหนังสือ
๓. ทําใหการจัดหนวยงานเหมาะสม สวยงาม บรรยากาศดี
๔. ทําใหเจาหนาที่มีความเอาใจใสตอหนวยงานและรักงานมากขึ้น
๕. ทําใหเจาหนาที่มีความภาคภูมิใจในผลงานและมีชื่อเสียงดี
๖. ทําใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการปรับปรุงงาน
๗. ทําใหผูบังคับบัญชามีความศรัทธาและพอใจในการปฏิบัติงานของหมูคณะ
๘. ชวยสรางนิสัยที่ดีใหแกเจาหนาที่และเสริมสรางความรักความสามัคคีในหมูคณะ
๙. ชวยใหการปฏิบัติงานอื่นบังเกิดผลดีตามไปดวย
๑๐. เปนการปฏิบัติที่ชอบดวยระเบียบและเปนแบบที่ดีแกหนวยงานอื่น

๔๑

ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดเก็บหนังสือ
๑. ปญหา อุปสรรค
๑.๑ อัตรากาลังเจาหนาที่มีไมเพียงพอ ซึ่งจะเปนปญหาในการพิจารณาการแบงงานใหปฏิบัติ
จัดทํา
๑.๒ เจาหนาที่ในหนวยงาน ซึ่งเคยจัดเก็บหนังสือแบบเดิมอาจคิดวาเปนการเพิ่มภาระการ
ปฏิบัติงานโดยไมจาเปนเพราะเหตุวาเคยชินกับสภาพเดิม
๑.๓ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในงานสารบรรณไมมีความรูความเขาใจเรื่องการเก็บหนังสือ ทั้งยัง
ไมเคยไดรับการอบรมในเรื่องการจัดเก็บหนังสืออยางเปนระบบงานที่ดีมากอน
๑.๔ หน วยงานขาดแคลนเครื่องมอ เครื่องใช วัส ดุ ค รุภัณ ฑ ที่ จาเป น เช น ตู เหล็ กชนิ ด ๔
ลิ้นชัก ชั้นพักเรื่อง เครื่องจัดทารหัส แฟมชนิดตาง ๆ เนื่องจากงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑในแตละ
ปไดรับในวงเงินจากัด
๑.๕ หนวยงานส วนใหญ คับ แคบทาให เกิดความไมค ลองตั ว ในการจัดเก็บ หนั งสื อ ให เป น
สัดสวนและไมสะดวกในการปฏิบัติงาน
๑.๖ บุคลากรในหนวยงาน สวนใหญยังใหความสนใจเกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณคอนขาง
นอย มักจัดเก็บหนังสือตามความเคยชิน ตามความรูสึก ตามคําบอกเลา ไมไดศึกษาแนวทางปฏิบัติอยางจริงจัง
๑.๗ หัวหนาหนวยงานไมหมั่นตรวจสอบ และติดตามการเก็บหนังสือเทาที่ควรนอกจากนี้บาง
ทานมองเห็นความสําคัญและใหความสนับสนุนงานจัดเก็บหนังสืออยางมีระบบยังไมดีเทาที่ควร
๑.๘ การนําวิธีการจัดเก็บหนังสือใหเปนระบบมาใช ในระยะเริ่มแรกอาจทําใหเกิดความรูสึก
ตอบุคลากรในหนวยงานวาเปนเรื่องยุงยาก สับสน เพราะยังไมไดลงมือปฏิบัติ
๒. ขอเสนอแนะ
๒.๑ จะตองชี้แจง อบรม บุคลากรในหนวยงานใหเขาใจระบบการเก็บหนังสือที่จะนามาใช
โดยชี้แจงใหเห็นถึงประโยชนและความสะดวกในการปฏิบัติงาน
๒.๒ ในระยะเริ่มแรกควรสํารวจหนวยงาน และวัสดุอุปกรณที่จะใชในการจัดระบบการเก็บ
หนังสือ และควรจัดตามสภาพที่มีอยูไปกอน โดยวางแผนใหมีการปรับปรุงใหเต็มรูปแบบในโอกาสตอไป
๒.๓ จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชในการจัดระบบการเก็บหนังสือตามกําลังงบประมาณ
เทาที่สามารถทําได
๒.๔ เสนอของงบประมาณเพิ่มเติม จากหนวยงานตนสังกั ด หรือพยายามหาเงินตามกํ าลัง
ความสามารถ เพื่อซื้อวัสดุครุภัณฑที่ยังขาดอยู
๒.๕ การนําคูมือการเก็บหนังสือและทะเบียนรหัสหนังสือมาใช จะตองชี้แจงใหบุคลากร
ในหนวยงานทั้งหมดทราบวา ในหลักการและแนวทางปฏิบัติไดจัดทาโดยยึดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
วา ด วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ กําหนดวิธีการเก็บ หนังสือใหเหมาะสมตาม
ขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ทั้งกําหนดใหมีรหัสตามหมวดหมูของหนังสือและรหัสประจาแฟมใหเปนตามระบบ
ที่เหมาะสม เพื่อใหการบริการเอกสารในหนวยงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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