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สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
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คํานํา 

 
โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ  ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาผูปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณโรงเรยีน 

และใหจัดทําคูมือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณโรงเรียน  ท่ีมีขอบขายสาระเก่ียวกับความรูพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณโรงเรียน  

เพ่ือใหการพัฒนาผูปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ งานธุรการและสารบรรณ
โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณโรงเรียน เพื่อใชประกอบการ
พัฒนา และเปนคูมือ การปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณโรงเรียนตอไป 
 

   มณีวรรณ  สุทธรินทร 
โรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ 
  30  มิถุนายน  2564 
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บทนํา 
 
1. วัตถุประสงค 

1.1 เพ่ือใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณของโรงเรียนทุงเสลี่ยมชนูปถัมภ ใหมี
มาตรฐานและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 

1.2 เพ่ือใหม่ันใจไดวามีการปฏิบัติตามขอกําหนด ระเบียบหลักเกณฑเกี่ยวกับงานสารบรรณที่ได 
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือใหผูควบคุมระบบงานทราบความตองการของผูใชงานระบบเพ่ือนําไปปรับปรุงพัฒนาระบบ 
ใหมีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต 
คูมือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการ รบั - สงหนังสือ ชนิดของหนังสือ การเก็บรักษา การยืม 

และทําลายหนังสือ มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง การออกเลขคําสั่งตาง ๆ หรือการจัดสงหนังสือโดย 
เจาหนาที่ 
3. คําจํากัดความ 

3.1 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการสรางหนังสือ การ 
รับ - สง การเก็บรักษาเอกสาร ซึ่งเปนการกําหนดข้ันตอนขอบขายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเก่ียวกับ 
การบริหารงานเอกสาร 

3.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (Smart – office) หมายถึง การรับ - สงขอมูลขาวสาร หรือ
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

3.3 หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ 
3.4 การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนังสือจากสวนราชการ หนวยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจาก 

ภายนอกและภายใน หนังสือท่ีรับไวแลวนั้นเรียกวา “หนังสือรบั” 
3.5 การสงหนังสือภายในสวนราชการหรือกลุมงาน คือ การจายเรื่องใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ไดแก 

ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝายฯ หัวหนางานฯ และผูปฏิบัติ ไดรบัทราบเรื่องราว 
ที่จะตองดําเนินการและจายเรื่องใหแกเจาหนาที่เจาของเร่ือง เพ่ือนําไปปฏิบัติ หรือดําเนินการตอไป 

4. หนาที่ของงานสารบรรณ 
4.1 เปนหนวยงานกลางที่ทําหนาที่ในการเปนแหลงขอมูลการรับหนังสือราชการของผูบริหารที่ 

หนวยงานตางๆ ทั้งจากบุคลากร หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก รวมถึงขอมูลการมอบหมายงาน 
ใหกับผูรับผิดชอบดําเนินการในแตละเร่ืองท่ีมีการเก็บขอมูล 

4.2 ควบคมุ ดูแล ติดตามจัดเก็บรวบรวมขอมูล และเปนแหลงสืบคนหลักฐาน และขอมูลอางอิง 
ประกอบการบริหารงาน 

4.3 แยกหนังสือราชการทั้งภายในและหนังสือภายนอก ใหผูรับผิดชอบนําไปปฏิบัติ เม่ือผูบริหารสั่ง
การลงมา 

4.4 ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของการจัดทําหนังสือราชการ เพ่ือใหระบบงานเอกสารของ 
องคกรเปนไปอยางมาตรฐาน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4.5 รับ - สง หนังสือราชการ และนําแจงผูที่เก่ียวของใหรับทราบโดยเร็ว 
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       สวนท่ี 1 
      คําสั่งมอบหมายงาน 
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สวนท่ี 2 
มาตรฐานหรือตัวชี้วัดของงานธุรการและสารบรรณ 

 
งานธุรการ 

งานธุรการ เปนหนวยงานที่สงเสริมสนบัสนุนในดานสารบรรณ ลงทะเบียน รับ – สงหนังสือ 
การโตตอบหนังสือราชการกับหนวยงานท้ังภาครฐัและเอกชน ใหเปนไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติ 
ที่เก่ียวของกับงานดานธุรการ 
 ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2562 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กําหนดภารกิจและตัวชี้วัดงานธุรการไว  4 ภารกิจ ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

ภารกิจท่ี ๑. การวางแผนงานธุรการ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๑.๑ การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ตัวชี้วัดท่ี ๑.2 การทําแผนงานธุรการ 
         วิธีการประเมนิ 

    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ภารกิจท่ี 2. การบริหารงานธุรการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 2.๑ การกําหนดหนาที่ความรับผดิชอบ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.2 การจัดบุคลากร 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ตัวชี้วัดท่ี 2.๓ การจัดสถานที่ 
       วิธีการประเมิน 

๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
๒. พิจารณาจากสถานที่ปฏิบัติงานธุรการ  
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ภารกิจท่ี ๓. การบริหารงานสารบรรณ 
  ตัวชี้วัดท่ี ๓.๑ การลงทะเบียนรบั - สงเอกสารและหนังสือราชการ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 

๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 
ตัวชี้วัดท่ี ๓.2 การโตตอบหนังสือราชการ 

       วิธีการประเมิน 
           ๑. สอบถามบุคลากรที่เก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๓ การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ตัวชี้วัดท่ี ๓.๔ การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 

ภารกิจท่ี ๔. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 
          วิธีการประเมนิ 
    ๑. สอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
    ๒. พิจารณาจากหลักฐานท่ีปรากฏ 
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สวนท่ี 3 
องคประกอบและความสําเร็จของงานธุรการและสารบรรณ 

 
การปฏิบัติงานในสํานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้น เปนการปฏิบัติงานที่ตองเกี่ยวของกับ 

บุคคลและเอกสาร จึงตองอาศัยความอดทน ความขยัน และความจําสวนตัวพอสมควร เปนหลักสําคัญในการ 
ปฏิบัติหนาที่ เพราะการทํางานที่เก่ียวของกับเอกสารน้ันจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ท้ังท่ีเปนหนังสือราชการ 
ภายในและหนังสือราชการภายนอก ซ่ึงมีหลายรปูแบบที่ตองดําเนินการ เชน การโตตอบหนังสือราชการ 
การรางหนังสือขอความอนุเคราะห ขอความรวมมือ การรางหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม 
การนําเสนอ การจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมูทั้งที่เปนกระดาษและเปนไฟลในระบบคอมพิวเตอร ฯลฯ จึงตอง 
มีการจัดระบบงานเอกสารท่ีดีจึงจะประสบความสําเร็จในการบริหารงานเอกสารและเปนการชวยจําไดอีกดวย 

ขอบขายการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ 
1. การวางแผนงานธุรการ 

   1.1 การรวบรวมขอมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการ 
    1) รวบรวมขอมูลระเบียบ และแนวปฏิบัติกับงานธุรการที่เปนปจจุบัน 
    2) จัดเอกสาร แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานธุรการไวใชในโรงเรียน 
    3) จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานธุรการ 
    4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 
   1.2 การทําแผนงานธุรการ 

1) รวบรวมขอมูล ระเบียบ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานธุรการที่เปนปจจุบัน 

2) จัดเอกสาร แบบพิมพตาง ๆ ที่ใชในงานธุรการไวใชในโรงเรยีน 

3) จัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานธุรการ 

4) นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

2. การบริหารงานธุรการ 

2.1 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ 

1) มีการกําหนดขายงานธุรการ 

2) มีการทําแผนภูมิการบริหารงานธุรการ 

3) มีการจัดทําพรรณนางานธุรการ 

4) มีการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบครบทุกงาน 

5) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

2.2 การจัดบุคลากร 

1) มีการกําหนดแนวทางการจัดบุคลากร 

2) มีการแตงตั้งบุคลากรเปนลายลักษณอักษร 

3) มีบุคลากรครบทุกงาน 

4) บุคลากรมีคุณสมบัติเหมาะสมตามลักษณะงาน 

5) มีการประเมินและพัฒนา บุคลากรดานธุรการ 
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2.3 การจัดสถานที่ 
1) มีสถานที่ทํางานธุรการ 

2) มีการจัดสถานที่ปฏิบัติงานภายในหองธุรการเปนสัดสวนและสะดวกแก 
การใหบรกิาร 

3) มีหองธุรการที่มีความเหมาะสมมั่งคงและปลอดภัย 

4) มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารจัดการ 

5) มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการและนําผลการประเมิน 

มาปรับปรุงและพัฒนา 

3. การบริหารงานสารบรรณ 

3.1 การลงทะเบียนรับ - สงเอกสารและหนังสอืราชการ 

1) มีทะเบียนรบั - สงเอกสารและหนังสอืราชการ 

2) มีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3) มีการลงทะเบียนรับ - สง ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและนําผลการประเมินมาปรบัปรุง 

และพัฒนา 

3.2 การโตตอบหนังสือราชการ 

1) มีหลักฐานโตตอบหนังสือราชการ 

2) มีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ 

3) มีหนังสือราชการที่โตตอบถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5) มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา 

3.3 การเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 

1) มีการจัดระบบเก็บรักษาและทําลายหนังสือราชการ 

2) มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการไวเปนลายลักษณอักษร  
การเก็บรักษาและการทําลายหนังสือราชการถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 

3) มีการคนหาหนังสือราชการหรือหลักฐานตาง ๆ ไดสะดวกและรวดเร็ว 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5) มีการประเมินผลและนําผลการประเมินมาปรบัปรุงและพัฒนา 

3.4 การบริการเก่ียวกับงานสารบรรณ 

1) มีการจัดระบบดานบริหารงานสารบรรณ 

2) มีการนําวัสดุครุภัณฑ บุคลากรในการใหบริการไดเพียงพอ 

3) มีการบํารุงรักษาวัสดุครุภัณฑปรับปรงุการบริการใหมีประสิทธิภาพ 

อยูเสมอ 

4) มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

5) มีการประเมินผลและนําผลมาปรับปรุงและพัฒนา 
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4. การประเมินผลการดําเนินงานธุรการ 

4.1 มีการประเมินผลการดําเนินงานธุรการ โดยมีหลักฐานใหตรวจสอบได 
4.2 มีการประเมินผลในระดับหนวยงานยอยของงานธุรการ 

4.3 มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการ 

4.4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานธุรการ 

4.5 มีการนิเทศติดตามงานธุรการอยางตอเน่ือง 
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สวนท่ี 4 
วิธี กระบวนการทํางาน ขั้นตอน เวลาที่ใช 

 
ปจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เก่ียวของ 2 ฉบับ ไดแก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย     

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเปน    
การเพ่ิมเติมคํานิยามเก่ียวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” 

ความหมายของงานสารบรรณ  
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526   ขอ 6 ใหความหมายของคําวา 

“งานสารบรรณ” ไววา หมายถึง “งานท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การ  
สง การเก็บรกัษา การยืม จนถึงการทําลาย” ซึ่งเปนการกําหนดขั้นตอนและขอบขาย ของงานสารบรรณวา
เก่ียวของกับเร่ืองอะไรบาง แตในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเร่ิมตั้งแตการคิด อาน ราง เขียน 
แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สงหรือสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม  สรุป ยอเร่ือง เสนอ สั่งการ 
ตอบ ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา คิดตามและทําลาย ทั้งนี้ตองทําเปนระบบ ที่ใหความสะดวก รวดเร็วถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจาย และในป พ.ศ. 2548   มีการประกาศระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ โดยเพ่ิมคํานยิามของเอกสารอิเล็กทรอนิกสของงานสารบรรณดังนี้ 
“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอ่ืนใด
ในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น และ “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสอื ผานระบบสื่อสาร ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส” 

ความหมายของหนังสือราชการ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1) หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2) หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นที่มิใชราชการหรือบุคคลภายนอก 
3) หนังสือที่หนวยงานอื่นที่มิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4) หนังสือที่หนวยงานจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5) เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคบั 
6) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรบัจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติม(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ขอ 4 ใหเพ่ิมคํานิยามวา “อิเล็กทรอนิกส” และคําวา “ระบบสารบรรณ
อิเลก็ทรอนกิส” ระหวางนิยามคําวา “หนังสือ” และสวนราชการ ” ในขอ 6 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส ” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา 
คลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสง 
วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น “ระบบสารบรรณอิ เล็กทรอ
นิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” 
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ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ 
1) หนังสือภายนอก คือหนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชกระดาษตราครุฑ 

   1.1 ใชติดตอระหวางสวนราชการ 
   1.2 สวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืน ซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
  2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก 
   2.1 ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใชกระดาษบันทึกขอความ  
ขอแตกตาง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 
1. ไป – มา เปนทางราชการ  
2. ติดตอระหวางตําแหนงตอตําแหนง  
3. ใชกระดาษตราครุฑ   
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป  
5. รูปแบบหนังสือเปนแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ และ 
    แบบประทับตรา 
6. คําขึ้นตน ประกอบดวย เรื่อง เรียน อางถึง สิ่งท่ี สงมา 
7. หามใชอักษรยอ ตองใชคําเต็มท้ังชื่อสวนราชการ 
    วัน เดอืน ป 
8. คําลงทายใชขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ แลวแตกรณี      

1. ไป – มา ในเร่ืองราชการ 
2. ติดตอกับบุคคลผูดํารงตําแหนง 
3. ใชกระดาษบันทึกขอความ  
4. ไมผูกมัด เปลี่ยนแปลงได 
5. ใชบันทึกแทน 
6. คําขึ้นตนใชเรียน อางถึงหนังสือ 
    ใสในขอความ 
7. ใชคํายอของตําแหนงหรือสวนราชการ 
    วัน เดอืน ป ได 
8. ไมมีคําลงทาย 

3) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนา 
สวนราชการระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา ใชกระดาษครุฑ ใชไดทั้งระหวางสวนราชการ 
กับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 
   3.1 การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

3.2 การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรอืบรรณสาร 
3.3 การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
3.4 การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
3.5 การเตือนเร่ืองที่คาง 
 3.6 เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนด โดยทําเปนคาํสั่งใหใช 

หนังสือประทับตรา 
  4) หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบไวโดยเฉพาะ
มี 3 ชนิด ไดแก 
   4.1 คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
ใชกระดาษตราครุฑ 
   4.2 ระเบียบ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศยัอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษครุฑ 
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4.3 ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจกําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 
ที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษครุฑ 

5) หนังสือประชาสัมพันธ ใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด 
แบบไวโดยเฉพาะมี 3 ชนิด ไดแก 
   5.1 ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใชกระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหทําเปนแจงความ ใหเปลี่ยนคาํวาประกาศเปนแจงความ 
   5.2 แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเขาใจในกิจการ 
ของราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษครุฑ 
   5.3 ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพรใหทราบ 
  6) หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดทําขึ้น
นอกเหนือจากที่กลาวมาแลว หรือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรอืบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
และสวนราชการรับไว มี 4 ชนิด ไดแก 
   6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ 
หนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง ใหปรากฏแกบุคคลทั่วไป ไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษครุฑ 
โดยลงชื่อคําขึ้นตนวา “หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือรับรองวา............. ” 
   6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติที่ประชุมไวเปนหลักฐาน 
   6.3 บันทึก คือขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือ ผูบังคับบัญชา สั่งการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใชกระดาษบันทึกขอความ 
   6.4 หนังสืออื่น คือ เอกสารที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพ่ือเปนหลักฐาน
รวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ย่ืนตอเจาหนาที่ โดยลงรับเขา
ทะเบียนรบัไวแลว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กําหนดขึ้นใช เวนแตจะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เร่ือง เชน โฉนด แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคํารอง เปนตน 
   6.5 หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก มีใจความอยางเดยีวกัน โดยใหเพิ่ม
พยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง เร่ิมตั้งแตเลข 1 เรียงเปนลําดับไปถึงสิ้นปปฏิทิน 

ชั้นความเร็วของหนังสือ 
  1) ดวนที่สุด   ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น 

2) ดวนมาก    เจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  3) ดวน         เจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติ เทาท่ีจะทําได 

หนังสือที่จัดทําข้ึนโดยปกติใหมี สําเนาคูฉบับ เก็บไวท่ีตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บไว 
ที่หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
   สําเนาคูฉบับ ใหผูลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อยอ และใหผูราง ผูพิมพ ผูตรวจลงลายมือชื่อหรือ 
ลายมือชื่อยอไวท่ีขอบลางดานขวามือของหนังสือ 

ถาเปนเร่ืองไมสําคัญมากนักการสงเอกสารดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสเพียงอยางเดียวโดย 
ไมตองเปนเอกสารยืนยันตามไปก็ไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ 7 วาดวยงานสารบรรณท่ีใหยกเลิก 
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ความในขอ 29 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และใหใชความตอไปนี้
แทน 

“ขอ 29 การตดิตอราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เปนเอกสารสามารถดําเนินการ   
ดวย ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ไดในกรณีที่ติดตอราชการดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหผูสง 
ตรวจสอบผลการสงทุกครั้งและใหผูรับแจงตอบรับ เพ่ือยืนยันวาหนังสือไดจัดสงไปยังผูรับเรียบรอยแลว และ  
สวนราชการผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแตกรณีเปนเรื่องสําคัญจําเปนตองยืนยันเปนเอกสาร    
ใหทําเอกสาร ยืนยันตามไปทันที 

การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ โทรศัพท วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน เปนตน ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือในกรณีที่จําเปนตอง
ยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 

 ช้ันของหนังสือลับ 
  1) ลับที่สุด ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญท่ีสุดเก่ียวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับ      
ดังกลาวท้ังหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายหรือ      
เปนภยันตรายตอความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยของประเทศชาติ หรือพันธมิตร 
อยางรายแรงที่สุด 
  2) ลับมาก ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญมากเก่ียวกับขาวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหากความลับ   
ดังกลาวหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายหรือเปน 
ภยันตราย ตอความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรอืพันธมิตรหรือความเรียบรอยภายใน
ราชอาณาจักรอยางรายแรง 
  3) ลับ ไดแก ความลับท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถาหากความลับดังกลาว 
หรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไมมีหนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอทางราชการหรือ
เกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได 
  4) ปกปด ไดแก ความลับซึ่งไมพึงเปดเผยใหผูไมมีหนาที่ไดทราบโดยสงวนไวใหทราบเฉพาะบุคคล 
ที่มีหนาที่ตองทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น 

การรับ – สงหนังสือ 
หนังสือรับ รับเขามาจากภายนอก 
1. การรับหนังสือ จากไปรษณีย และหนวยงานภายนอก ท้ังหนังสือทางราชการ และหนังสืออื่น ๆ 
2. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดําเนินการกอนหลังและใหผูเปดซองตรวจ 

เอกสาร หากไมถูกตองใหติดตอราชการเจาของเร่ือง หนวยงานที่เกี่ยวของ แลวจึงดําเนินการตอ 
3. ประทับตราหนังสือ ที่มุมบนดานขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา 
4. ลงทะเบียนรบัหนังสือในทะเบียนรับหนังสือ 
5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรบัแลว สงใหหนวยงานที่เก่ียวของลงชื่อรับเอกสาร 
6. เสนอผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 
 
 



งานธุรการและสารบรรณ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ  15 
 

ข้ันตอนการรับหนังสือ 
แผนการปฏิบัติงานสารบรรณ (Flow Chart ) 

 
ผูรับผิดชอบ     กิจกรรม    ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

 
 
งานสารบรรณ        รับหนังสือจากหนวยงานภายนอก เอกสาร 

                                    เอกสารทั่วไป เอกสารลับจากไปรษณีย  
                                         เอกสารอิเล็กทรอนิกส และอื่นๆ 
                                                                                        ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
                                                                                    วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ .2526 
 

 
 

     ชั้นความเร็ว                   ชั้นความลับ 

                                                 ตรวจสอบ คัดแยก 
                                              จัดหมวดหมูหนังสือและ 
                                                        สิ่งพิมพ 

       A                                                                               B 
 
 
 

   ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสาร                ไมตองลงทะเบียน เชน เอกสาร            ตรวจสอบแลวไมถูกตอง เชน 

                                                    ประชาสัมพันธ จดหมายสวนบุคคล เปนตน     สงผิดหนวยงาน ไมมีผูลงนาม 

 
 
 
 
  

 เสนอผูบริหาร พจิารณาส่ังการ                เสนอผูเกี่ยวของโดยตรง                  ดําเนินการสงคืน 
         

 
   จัดสงไปใหฝายที่เก่ียวของเพ่ือ 

           ดําเนนิการตอไป 

 
 

เสร็จสิ้น 
 
 



งานธุรการและสารบรรณ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ  16 
 

 
หนังสือสง  สงออกไปภายนอก 

1. ใหเจาของเร่ืองตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งท่ีสงมาดวยใหครบถวน ใหเจาหนาที่
หนวยงานสารบรรณกลาง ออกเลขเพ่ือสงออก 

2. เมื่อเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลางไดรับเรื่องแลวลงทะเบียนหนังสือสง เรียงลําดับ 
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน กอนบรรจุซอง ตรวจความเรียบรอยของหนังสือ / สิ่งท่ีสงมาดวยใหครบถวน 
แลวปดผนึก สงได 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณีย หรอืสงโดยสมุดสงหนังสือ / ใบรบั ถาเปนใบรับใหนํามาผนึก 
ติดกับสําเนาคูฉบับ (หรือสงทาง Smart – office ) 
 

ข้ันตอนการสงหนังสือ 
 

หนงัสือท่ีหัวหนาสวนราชการลงนามแลว 

 
ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ป 

ประทับตราผูลงนาม 

 
 

ตรวจสอบความเรียบรอยของ 
หนังสือ สิ่งที่สงมาดวย 

 
 
 

   ลับ   ปกปด     EMS       ธรรมดา          อื่นๆ 
 
 

         จัดสงเรื่องใหหนวยงานตางๆ 
บรรจุซอง จาหนาซอง –ปดซอง สงมอบให 
เจาหนาที่ท่ีสงไปรษณีย และสงหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

          นําสงไปรษณีย 

 
 
 
 รวบรวมสําเนาเก็บตนเร่ือง (คูฉบับ)        ตรวจสอบใบเจงหนี้รายเดือน นําสงการเงิน 

                             เบิกจาย เก็บสําเนาใบนําสงเขาแฟม 
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การเก็บ และทําลาย หนังสือราชการ 
การเก็บหนังสือราชการ 

การเก็บหนังสือราชการ แบงออกเปนการเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว และการเก็บ 
ไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 

การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของเร่ือง  
โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน ประการสําคัญจะตองจัดแฟมสําหรับเก็บ
ไวใหเพียงพอ อาจมีแฟมดังนี้ 

1. แฟมกําลังดําเนินการ บรรจุเร่ืองที่อยูระหวางปฏิบัติ หรือยังจัดทําไมเสร็จตามภาระหนาที ่
(ใชแฟมเดียวก็พอ) 

    2. แฟมรอตอบ เรื่องในแฟมนี้ระบายมาจากแฟมกําลังจัดทําเปนเรื่องที่ปฏิบัติเสร็จในภาระ
หนาที่ของเจาหนาที่ข้ันตอนหนึ่งแลว แตเรื่องยังปฏิบัติไมจบตองรอการตอบจากสวนราชการอื่นอยู 

3. แฟมรอเก็บ เร่ืองในแฟมนี้เปนเรื่องตาง ๆ ท่ีเจาหนาที่ปฏิบัติจัดทําเสร็จแลวเพื่อรอสงเก็บ 
ตามระเบียบตอไป ควรจัดหาแฟมรอเก็บไวใหมากพอกับจํานวนหนังสือเร่ืองตาง ๆ และจัดทําสารบาญเร่ืองไวที่ 
หนาปกหนาดานในดวย 

4. แฟมระเบียบปฏิบัติ (เก็บใน Smart – office) เร่ืองในแฟมนี้เปนเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 
ราชการตาง ๆ หากจัดแบงเปน 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเก่ียวกับการเงิน โดยแยกแฟมเก็บ
แลวทาํสารบาญเร่ืองประจําแฟมไวที่ปกหนาดานในดวย จะสะดวกตอการคนหา 

การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนงัสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไรที่จะตอง 
ปฏิบัติตอไปอีก โดยนําเร่ืองจากแฟมรอเก็บในระหวางปฏิบัติไปดําเนินการจัดเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ 
ตามระเบียบตอไป ซึ่งตองจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีสงมอบหนังสือครบ 25 ป บัญชี 
หนังสือครบ 25 ป ที่ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสอืกํากับดวย 

การเก็บหนังสือเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน 
จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บ ใหเจาของเร่ืองเก็บเปนเอกเทศ 
โดยแตงตั้งเจาหนาที่ขึ้นรบัผิดชอบก็ได เม่ือหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว ใหจัดสงหนังสือ 
นั้นไปยังหนวยเก็บของราชการตามระเบียบตอไปนี้ 

การเก็บหนังสือราชการ เจาหนาที่ตองระมัดระวังหนังสือใหอยูในสภาพใชราชการไดทุกโอกาส 
หากชํารุดเสียหายตองรีบซอมใหใชราชการไดเหมือนเดิม หากสูญหายตองหาสําเนามาแทน ถาชํารุดเสียหาย 
จนไมสามารถซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบและใหหมายเหตุไวในทะเบียนเก็บดวย 
ถาหนังสือที่สูญหายเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญท่ีเปนการแสดงเอกสารสิทธิใหดําเนินการ 
แจงความตอพนักงานสอบสวน 

ขอสังเกต ตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณฉบับใหม ไดกําหนดเพ่ิมเติมไววาทุกปปฏิทนิให 
สวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป นับจากวันที่ไดจัดทําขึ้นพรอมทั้งสงบัญชีมอบหนังสือครบ 25 ป 
ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปถัดไป เวนแตหนังสือดังตอไปนี้ 

1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา 
ความปลอดภัยแหงชาติ 

2. หนังสือที่มีกฎหมาย ขอบังคับ หรือระเบียบที่ออกใชเปนการทั่วไป กําหนดไวเปนอยางอื่น 
3. หนังสือราชการที่มีความจําเปนตองเก็บไวท่ีสวนราชการนั้น ใหจัดทําบัญชีครบ 25 ป      

ที่ขอเก็บเองสงมอบใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหมยังไมไดกําหนดวิธีการเก็บไวอยางชัดแจง) 
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หลักการเขียนหนังสือติดตอราชการ 
สวนประกอบของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการมีโครงสรางสําคัญ 4 สวนดังน้ี 
1. สวนหัวหนังสือ 
2. สวนเหตุท่ีมีหนังสือไป 
3. สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป 
4. สวนทายของหนังสือ 

สวนหัวหนังสือ ประกอบดวย ชื่อเร่ือง และคําขึ้นตน ซึ่งจะตองเขียนใหถูกตอง     
ตามฐานะของผูรับหนังสือ 
   สวนเหตุที่มีหนังสือไป ตองเขียนเร่ิมตนดวยคําเหมาะสม อางเหตุท่ีมีหนังสือไป 
ใชสรรพนามใหเหมาะสม 
    สวนจุดประสงคที่มีหนังสือไป ตองเขียนใหตรงกับลักษณะของเร่ืองและจุดมุงหมาย 
ที่มีหนังสือไป 
    สวนทายหนังสือ ตองเขียนคําลงทายในหนังสือภายนอก ภายใน ใหถูก และเขียน
รายการอื่น ๆ ในหนังสือทุกชนิดใหถูกตอง 

1. การเขียนขอความในสวนหัวหนังสือ  สวนหัวของหนังสือมีสิ่งสําคัญที่ตองเขียนอยู 2 อยาง ไดแก 
“เร่ือง“ และ “คาํขึ้นตน” 

1) “เรื่อง” คือ ใหสรปุใจความสําคัญของหนังสือใหสั้นที่สุด แลวนํามากําหนดเปนชื่อเรื่อง  
ชื่อเร่ืองจึงตองสอดคลองกับขอความของหนังสือถาเคยมีหนังสือติดตอกันมากอนแลว ใหใชชื่อเร่ืองเดมิ 

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณกําหนดวา กรณีที่เปนหนงัสือตอเนื่อง ปกติให 
ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม เพ่ือเก็บคนอางอิงไดงาย แตถาหนังสือฉบับเดิม เขียนชื่อเร่ืองไมดี ไมถูกจะ
ปรับปรุงถอยคําใหดี ถูกตองก็ได กรณีหนงัสือฉบับเดิมอาจเปนขออนุมัติ ขออนุญาต ขอผอนผัน ขอความ 
อนุเคราะห หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เชน หนังสือฉบับเดิม อาจใชชื่อเร่ืองวา “ขออนุมัติ ……” ถาหนังสือที่ 
ตอบใชชื่อเร่ืองเดิม เสมือนผูตอบกลับเปนผูขอไปยังผูขออีก ควรปรับปรุงชื่อเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคําวา 
“การ” ลงไปขางหนาเปน “การขออนุมัติ.....” 
  ในกรณปีฏิเสธ ไมควรใชชื่อเร่ืองในลักษณะปฏิเสธวา “ไมอนุมัติ....… .” “ไมอนุเคราะห” ใหใช 
คําวา “การ” นําหนา 

2) “คาํข้ึนตน” ใชท้ังในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่ 
กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 

2. การเขียนขอความในสวนเหตทุี่มีหนังสือไป   เหตุที่มีหนังสือไป คือ ขอความที่ผูมีหนังสือไปแจงไป
ยังผูรับหนงัสือเปนการบอกกลาววาเหตุใดจึงตองมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนยอหนาตอจากคําขึ้นตน อาจกลาวถึง
เหตุที่มีหนังสือไปเพียงตอนเดียว แลวก็แจงจุดประสงค หรือกลาวถึงเร่ืองเดิมที่เคยติดตอกันมาตอนนี้ และเร่ือง
สืบเนื่องตอมาอีกตอนหนึ่ง แลวก็แจงจุดประสงค หรือกลาวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมาตอนหนึ่ง เรื่อง
สืบเนื่องตอมาอีกตอนหนึ่ง และผลสืบเนื่องตอไป หรือเรื่องเก่ียวของอีกตอนหนึ่ง แลวก็แจงจุดประสงค แลวแต
กรณ ี
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คําเริ่มตนแจงเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มตนดวยคําใดคําหนึ่ง ใน 3 คํานี้ คือ 
1) ดวย ใชในกรณีที่เปนเร่ืองใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับ 

หนังสือเก่ียวกับเร่ืองนั้น โดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ 
2) เน่ืองจาก ใชในกรณีท่ีเปนเรื่องใหม ซึ่งไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับ 

ผูรับหนังสือเก่ียวกับเร่ืองนั้น และตองการอางเปนเหตุอันหนักแนนที่จําเปนตองมีหนังสือไป เพ่ือใหผูรับ
ดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 

3) ตามที่ อนุสนธิ ใชในกรณีท่ีเคยมีเรื่องติดตอหรือรับรูกันมากอน ระหวางผูมีหนังสือไปกับผูรับ 
หนังสือซึ่งจะอางเร่ืองที่เคยติดตอหรือรบัรูกันมากอนดังกลาวนั้น โดยจะตองมีคําวา “นั้น ” อยูทายตอนแรก 
และจะตองมีขอความซึ่งเปนเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเปนอยางนอยเสมอ จะเขียนแจงเหตุที่มีหนังสือไป
ตอนเดียวแลวเขียนจุดประสงคที่มีหนังสือไป (ที่เร่ิมดวยคําวา “จึง”) ไมไดการเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมี
ที่มาจากหลายทาง เชน จากผูมีหนังสือไป เหตุจากบุคคลภายนอก  เหตุจากเหตุการณที่ปรากฏขึ้น และเหตุ
จากผูรับหนังสือ 

การต้ังคาในโปรแกรมการพิมพ 
1. การตั้งระยะขอบหนากระดาษ ขอบซาย 3 เซนติเมตร ขอบขวา 2 เซนติเมตร 
2. การตั้งระยะบรรทัด ใหใชคาระยะบรรทัดปกติคือ 1 เทา หรือ single 
3. การตั้งคาไมบรรทัดระยะการพิมพอยูระหวาง 0 – 16 เซนติเมตร 

การรางหนงัสือ 
การรางหนังสือ คือการเรียบเรียงขอความขึ้นตนตามเรื่องที่จะแจงความประสงคไปยังผูรับหรือ 

ผูที่ตองการทราบหนังสือนั้น กอนที่จะใชจัดทําเปนตนฉบับ 
เหตุที่ตองรางหนังสือ เพื่อใหมีการตรวจแกไขใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผนเสียกอน 

เวนแตหนังสือที่เปนงานประจําปกตอิาจไมตองเสนอตรวจแกก็ได 
หลักการรางหนังสือ คือ ผูรางจะตองรูและเขาใจใหแจมแจง แยกประเด็นที่เปนเหตุผลและความ      

มุงหมายที่จะทําหนังสือนั้น โดยตั้งหัวขอเก่ียวกับเร่ืองท่ีจะรางวา อะไร เมื่อไหร ที่ไหน ใคร ทําไม อยางไร 
เปนขอ ๆ ไว การรางใหขึน้ตนเริ่มใจความที่เปนเหตุกอน ตอไปจึงเปนขอความที่เปนความประสงคและ 
ขอตกลง ถามีหลายขอใหแยกเปนขอ ๆ เพ่ือใหชัดเจนและเขาใจงาย ความใดอางถึงบทกฎหมาย กฎ ขอบังคบั 
ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองพยายามระบุใหชัดเจน พอที่ฝายผูรับจะคนหามาตรวจสอบไดสะดวก 
การรางควรใชถอยคําสั้นแตเขาใจงาย พยายามใชคําธรรมดาที่มีความหมายไดหลายทาง สํานวนท่ีไมเหมาะสม 
สําหรับใชเปนสํานวนหนังสือ ไมควรใช ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การนัต และวรรคตอนใหถูกตอง ขอสําคัญ 
ตองระลึกถึงผูที่จะรับหนังสือวาเขาใจถูกตองตามความประสงคท่ีมีหนังสือไป 

การรางหนังสือโตตอบ จะตองรางโดยมีหัวขอตามแบบที่กําหนดไวผูรางจะตองพิจารณาดวยวาหนังสือ
นั้นควรจะถึงใครบาง หรือควรจะทําสําเนาใหใครทราบบาง เปนการประสานงาน แลวบันทึกไวในรางดวย     
การอางเทาความตองพิจารณาวา เรื่องท่ีจะรางนี้ผูรับหนังสือทราบมากอนหรือไม ถาเคยทราบมากอนแลว 
ความตอนใดที่เปนเหตุก็ยอลงได หรือถาเปนการตอบหนังสือที่ผูรับมีมา ขอความเปนเหตุเพียงแตอางชื่อเร่ือง 
ก็พอ การรางหนังสือไมวาจะรางถึงผูใดก็ตาม ใหใชถอยคําสุภาพ และสมกับฐานะของผูรับ ถาเปนการปฏิเสธ 
คําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลในการที่ตองปฏิเสธใหผูขอเขาใจ 
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การรางหนังสือที่มีลักษณะเปนการส่ังการ ไมวาจะเปนหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือรางเปน 

หนังสือราชการประเภทอ่ืน ตองมีขอตกลงอันเปนเหตุเปนผลเชนเดียวกัน ใชคําตองใหรัดกุมอยาเปดชองให 
ตีความไดหลายนัย ซึ่งอาจทําใหเขาใจผิด และควรใชถอยที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติไดเพื่อใหคําสั่งนั้นไดผล 
สมความมุงหมาย ขอความท่ีเปนเหตุในคําสั่งจะมีประโยชนในการชวยแสดงเจตนารมณของการสั่งใหชัด 
เพ่ือสะดวกในการตีความเอจําเปน และทําใหผูปฏิบัติรูความหมายชัด ชวยใหปฏิบัติไดถูกตองและอาจพิจารณา 
แกไขปญหาไดเมื่อมีอุปสรรค กอนรางควรพิจารณาคนควาวามีกฎหมายใหอํานาจส่ังการไดแลวประการใด 
คําสั่งตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ถาขัดกับคําสั่งเกาตองยกเลิกคําสั่งเกาเสียกอน 

การรางหนังสือประชาสัมพันธ เชน ประกาศ แถลงการณ ขาว จะตองรางตามแบบที่กําหนดไว 
สวนขอความตองสมเหตุสมพล เพ่ือใหผูอานนึกคิดคลอยตามเจตนาที่ตองการ อยาใหมีขอขัดแยงกันในฉบับนั้น 
หรือขัดแยงกับฉบับกอนเวนแตเปนการแถลงแก ทั้งนี้ควรใชถอยคําสุภาพ 
  ดังนั้น เพ่ือความสะดวกในการเขียนราง ผูบังคบับัญชาอาจกําหนดตัวอยางใหถือเปนแนวทางปฏิบัติได 
แตเพ่ือการประหยัด กระดาษรางจะใชกระดาษที่มีอยู แมแตกระดาษพิมพแลวหนาหนึ่งและไมใช อาจใช 
อีกหนาหนึ่งเปนกระดาษรางหนังสือก็ไดไมจําเปนตองใชแบบกระดาษรางโดยเฉพาะ 

หนังสือภายนอก 
  คือ หนังสอืติดตอราชการที่เปนแบบพิธี ใชติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงาน 
อ่ืน ซึ่งไมใชสวนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอกโดยใชกระดาษครุฑ เชน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐานมีหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. โรงเรียนสงหนังสือถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรมการปกครองมี 
หนังสือถึงบริษัท สุวนิช จํากัด กรมศุลกากรมีหนังสือถึง นายทวี แสงกลา เลขท่ี 916 ถนนพระราม 6 พญาไท 
กรุงเทพมหานคร เปนตน 

การพิมพหนังสือภายนอก 
1. การพิมพเรื่องคําขึ้นตนหางถึงสิ่งที่สงมาดวยใหมีระยะหางระหวางบรรทัดระหวางกันเทากับระยะ 

บรรทัดปกติและเพ่ิมคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 6 point 
2. การพิมพขอความภาพเหตุภาคความประสงคและภาคสรุปใหมีระยะบรรทัดระหวางขอความแตละ 

ภาคหางเทากับระยะบรรทัดปกติและเพ่ิมคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 6 point 
3. การยอหนาขอความภาคเขตภาคประสงคและภาคสรปุใหมีระยะยอหนาตามคาไมบรรทัดระยะการ 

พิมพเทากับ 2.5 เซนติเมตร 
4. การพิมพคําลงทายใหมีระยะบรรทัดหางจากบรรทัดสุดทายภาคสรุปเทากับระยะบรรทัดปกติและ 

เพ่ิมคากอนหนาอีก 6 point 1 enter + before 12 point 
5. การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัด จากคําลงทาย 
6. การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเร่ืองใหเวนบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัดจากตําแหนงของเจาของ 

หนังสือ 

หนังสือภายใน 
  คือ หนังสอืติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือที่ติดตอภายในกระทรวง 
ทบวง กรม หรือจังหวัดเดยีวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 
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  การใชหนังสอืภายใน สวนราชการมักนิยมใชเฉพาะเร่ืองติดตอภายในโรงเรยีน กรมเดียวกัน 
เปนสวนใหญ แตเมื่อมีหนังสือไปตางกรม แมจะอยูในกระทรวงเดียวกัน ก็จะใชหนังสือราชการภายนอก เชน 
สํานักงาน ก.พ. มีหนังสือภายนอกถึงสํานักงบประมาณ ไมใช หนังสือภายใน เปนตน 

การพิมพหนังสือภายใน 
1. สวนหัวของแบบบันทึกขอความกําหนดขนาดตัวอักษรดังนี้ 

- คําวาบันทึกขอความพิมพดวยอักษรหนาขนาด 29 พอยทและปรับคาระยะบรรทัดจาก 
1 เทาเปนคาแนนอน 35 points 
    - คําวาสวนราชการวันท่ีเลือกพิมพดวยตัวอักษรหนา 20 points 
  2. การพิมพคําขึ้นตนใหมีระยะบรรทัดหางจากเครื่องเทากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่มคากอนหนาอีก 
6 points 
  3. การพิมพขอความภาพเหตุภาคประสงคภาคสรุปและการยอหนาใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการพิมพ 
หนังสือภายนอก 
  4. การพิมพชื่อเต็มของเจาของหนังสือใหเวนระยะบรรทัดการพิมพ 3 บรรทัดจากภาพสรุป 4 enter 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชตราประทบัแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรม 
ขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรบัมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป 
เปนผูรับผิดชอบลงชื่อกํากับตรา 

หนังสือประทับตรา ใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับ 
บุคคลภายนอกเฉพาะกรณีท่ีไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

         1) การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
         2) การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
         3) การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคญัหรือการเงิน 
         4) การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เก่ียวของทราบ 
         5) การเตือนเรื่องที่คาง 
         6) เรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา 

หนังสือสั่งการ 
หนังสือสั่งการ เปนหนังสือที่จัดทาํขึ้นเพ่ือใหปฏิบัติตาม มี 3 ชนิด คือ 

1. คําสั่ง   
2. ระเบียบ 

   3. ขอบังคบั 
  คําสั่ง  คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใชกระดาษตราครุฑ 
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรอืตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่ง 
(2) ที่ ใหลงเลขท่ีที่ออกคําสั่ง โดยเร่ิมฉบับแรกจากเลข 1 เปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทินกับ 

เลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่ง 
(3) เร่ือง  ใหลงชื่อเรื่องท่ีออกคําสั่ง 
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 (4) ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่งและอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่งแลวจึงลงขอความท่ีสั่ง 
และวันท่ีใชออกคําสั่ง 

(5) ...ทั้งนี้ ตั้งแต ใหลงตัวเลข วัน เดือน ป ที่ใหมีผลบังคบัใชตามคําสั่ง 
(6) สั่ง ณ วันที่  ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขปพุทธศักราชท่ีออก 

คําสั่ง 
(7) ลงชื่อ  ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่งและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อใตลายมือชื่อ 
(8) ตําแหนง  ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง 

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่วางไว โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระเบียบ  ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกระเบียบ 
(2) วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ 
(3) ฉบับที่ ไมตองลงวาเปนฉบับท่ีเทาใดแตถามีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 หรือ 

ที่ถัดๆไปตามลําดับ 
(4) พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
(5) ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ออกระเบียบ และอางถึง 

กฎหมายที่ใหออกระเบียบ (ถามี) 
(6) ขอ ใหเรยีงขอความที่จะใชเปนขอๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อระเบียบขอ 2 เปนวันที่ 

ใชบังคับ และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการและอาจแบงเปนหมวดก็ได โดยยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทาย 
กอนที่จะขึ้น หมวด 1 

(7) ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช 
ที่ออกระเบียบ 

(8) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต 
ลายมือชื่อ 

(9) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกระเบียบ 
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติ 

ใหกระทําได ใชกระดาษตราครฑุ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
(1) ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออก 
(2) วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคบั 
(3) ฉบับที่ ฉบับแรกไมตองลงวาเปนฉบับที่เทาใด แตถามีการแกไขเพ่ิมเติมใหลงเปนฉบับท่ี 2 

และที่ถัดๆไปตามลําดับ 
(4) พ.ศ.  ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกขอบังคับ 
(5) ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอเพ่ือแสดงถึงความมุงหมายที่ออกขอบังคับ และอางถึง 

กฎหมายที่ใหอํานาจออกขอบังคับ 
(6) ขอ ใหเรยีงขอความท่ีจะใชบังคับเปนขอๆ โดยใหขอ 1 เปนชื่อขอบังคบั ขอ 2 เปนวันท่ี 

ใชบังคับ และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ หากมีการแบงเปนหมวดใหยายขอผูรักษาการไปเปนขอสุดทายกอน 
จะขึ้น หมวด 1 

(7) ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราช 
ที่ออก 
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(8) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกขอบังคับ พิมพชื่อเตม็ของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ 
(9) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกขอบังคับ 

หนังสือประชาสัมพันธ  
หนังสือประชาสัมพันธ เปนหนังสือท่ีจัดทําขึ้นเพ่ือชี้แจงหรือแนะนําทางใหปฏิบัติ รวมท้ังเพ่ือทํา 

ความเขาใจกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ หรือกรณีตาง ๆ มี 3 ชนิด ไดแก 
1. ประกาศ 
2. แถลงการณ 
3.  ขาว 

ประกาศ ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ 
(2) เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ประกาศ 
(3) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ 
(4) ประกาศ ณ วันท่ี ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช 

ที่ออกประกาศ 
(5) ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกประกาศ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต 

ลายมือชื่อ 
(6) ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกประกาศ 

แถลงการณ ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
(1) แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ 
(2) เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกแถลงการณ 
(3) ฉบับที่ ใชในกรณีท่ีจะตองออกแถลงการณ หลายฉบับในเรื่องเดยีวกัน 
(4) ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ 
(5) สวนราชการท่ีออกแถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการนั้น 
(6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศกัราชที่ออก 

แถลงการณ 
ขาว ใหกรอกรายละเอียด ดังนี้ 

(1) ขาว ใหลงชื่อสวนราชการท่ีออกขาว 
(2) เร่ือง ใหลงชื่อเร่ืองที่ออกขาว 
(3) ฉบับที่ ใชในกรณีท่ีจะตองออกขาวหลายฉบับในเร่ืองเดียวกัน 
(4) ขอความ ใหลงรายละเอียดเก่ียวกับเรื่องของขาว 
(5) สวนราชการท่ีออกขาว ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขาว 
(6) วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศกัราชที่ออก 

ขาว 
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รายงานการประชุม 
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุม 

ไวเปนหลักฐานโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
(1) รายงานการประชุมใหลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น เชน รายงานประชุม 

คณะกรรมการ................... 
(2) คร้ังที่ใหลงคร้ังท่ีประชุม โดยเร่ิมคร้ังแรกจากเลข 1 ใหม เรยีงไปตามลําดับไปจนสิ้นป 

ปฏิทินทบัเลขปพุทธศักราชท่ีประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเร่ิมครั้งท่ี 1 เรียงไปตามลําดับ เชน คร้ังที่ 
1/2543 หรือจะลงจํานวนครั้งท่ีประชุมทั้งหมดของคณะท่ีประชุม หรือการประชุมนั้น ประกอบกับครั้งที่
ประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งท่ี 205-1/2533 เปนตน 

(3) เม่ือ ใหลงวันเดือนป ที่ประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และ 
ตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2543 

(4) ณ ใหลงสถานที่ที่ใชเปนที่ประชุม 
(5) ผูมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะท่ีมาประชุมซึ่งมา 

ประชุม ในกรณีที่เปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงาน ใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยงานใดพรอม    
ตําแหนงในคณะที่ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีท่ีเปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และ 
ลงดวยวามาประชุมแทนผูใด หรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด 

(6) ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่ง 
มิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี) 

(7) ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรบัการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม  
ซึ่งไดเขารวมประชุม (ถามี) 

(8) เร่ิมประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม 
(9) ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปดประชุมและ 

เร่ืองท่ีประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ ดังน้ี 
    เร่ืองท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
    เร่ืองการรบัรองการรายงานการประชุม 
    เร่ืองท่ีเสนอใหที่ประชุมทราบ 
    เร่ืองท่ีเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
    เร่ืองอ่ืนๆ (ถามี) 

(10) เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาที่เลิกประชุม 
(11) ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรอืผูท่ีไดรับมอบหมายใหจดรายงานการประชุม 

ลงลายมือชื่อพรอมท้ังพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุม การจดรายงานการ
ประชุมอาจทําได 3 วิธี คือ 

1. จดรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการหรอืผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ 
2. จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคญัของกรรมการหรือผูเขารวมประชุมอันเปนเหตุ 

ผลนําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ 
3. จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดน้ันให 

ที่ประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธาน และเลขานุการของท่ีประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด 
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การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ 
การเสนอหนังสือ 

1. การเสนอหนังสือ คือการนําหนังสือราชการที่เจาหนาท่ีดําเนินการเสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาตรวจแกไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรือลงนาม อยางใดอยางหนึ่งเพ่ือใหราชการน้ัน ๆ ดําเนินตอไป 
ตามสายงานจนเสร็จสิ้น 

2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจาหนาที่ผูรวบรวมเร่ืองเสนอ ซึ่งโดยปกติไดแกเจาหนาที่สารบรรณ 
ควรแนะนําใหเจาหนาที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเปนประเภท ๆ เพ่ือใหสามารถจัดลําดับความสําคัญของ 
หนังสือที่ตองดําเนินการ เชน เร่ืองดวน เรื่องเพ่ือทราบ เร่ืองสั่งการ เร่ืองพิจารณา ถาสามารถทําไดควรใหแยก 
แฟมเสนอตามประเภทเร่ืองดังกลาว โดยเฉพาะเร่ืองดวน ควรแยกและเขียนตวัอักษรดวนปดหนาปกแฟมเสนอ 
ใหเห็นชัดเจน 

3. การตรวจเอกสารที่จะนําเสนอกอนลงนาม กอนลงนามไมวาจะเปนหนังสือจากฝายใดก็ตาม 
ควรตรวจสอบเอกสารที่นํามาเสนอทุกฉบับ ดังนี้ 

3.1 ความสะอาด เรียบรอย ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมท่ี 
ทางราชการ เชน ถาเปนหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบวาหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอยางไร 
ใชคํายอหรือคําเต็ม ถาเปนคําสั่งดูแบบรูปคําสั่งใหถูกตอง เปนตน ตรวจสอบความถูกตองตามพจนานุกรม 
วรรคตอน ยอหนาใหถูกตอง เหมาะสม 
   3.2 เจาหนาท่ีผูเก่ียวของตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถวนหรือยัง 
   3.3 ถาเอกสารนั้นอางอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ใหแนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมาดวย 
   3.4 หากมีการแกไขขอความใด ๆ จะเปนตวัหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ใหตรวจสอบใหตรงกัน 
ทั้งสองฉบับ 

4. วิธีการจัดเขาแฟมเสนอ เพ่ือใหงายตอการพิจารณาหนังสือ ควรใหแยกแฟมเสนอออกเปน 
ประเภทตาง ๆ มีหลักงาย ๆ ในการจัดเอกสารเขาแฟม ดังน้ี 
   4.1 เร่ืองไมยุงยาก ไมมีปญหาพิจารณาอยางใด ๆ เชน เพียงลงชื่อเทานั้น ควรเรียงไว 
ขางหนา 
   4.2 เร่ืองท่ีมีปญหายุงยากจะตองพิจารณาตรวจแก หรือมีการตัดสินใจตองเอาไวทีหลัง หรือ 
แยกแฟมเสนอ เพราะตองใชวิธีพิจารณาตกลงใจหรือแกไข เพื่อใหสามารถสั่งงานธรรมดาไดกอน 
   4.3 แยกแฟมเซ็นทราบ เชน สําเนาคําสั่ง ประกาศ แจงความ อ่ืน ๆ ไวตางหาก 
   4.4 กรณีเรงดวนจัดเขาแฟมเสนอดวน แลวรีบเสนอทันทีและควรใหนําเสนอไดเสมอ 

เลขที่หนังสือออก 
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของเรื่องในชอง “ที่... ” ของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือ 

ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบดวยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแลวตอดวยเลขประจํา 
ของเจาของเร่ือง ซึ่งมีกฎเกณฑ ดังนี้ 

1. รหัสพยัญชนะสองตัว ใชแทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากท่ีกําหนดไวนี้ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรซีึ่ง 
เปนผูรักษาการตามระเบียบเปนผูกําหนดรหัสตัวพยัญชนะ สําหรับจังหวัดใหกําหนดโดยหารือกับ 
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือมิใหการกําหนดอักษรสองตัวนี้ซาซอนกัน 
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  1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงหรือ ทบวง 
   1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรงุเทพมหานคร 

2. เลขประจําของสวนราชการเจาของเร่ือง ประกอบดวยเลขสี่ตัว ใหกําหนดดังนี้ 
 2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง สวนราชการระดับกรม โดยเริ่ม 

จากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับ สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมี 
การเปลี่ยนแปลงโดยยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมใหใช
เรียงลําดับถัดไป ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอ่ืนที่มฐีานะเปนกรม 
ตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรยีงไปตามลําดับสําหรับสวนราชการท่ีไม 
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ใหใชตัวเลข 00 
  2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือ สวนราชการที่มีฐานะเทียบกองโดยเร่ิมจาก 
ตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับสวนราชการ ตามกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการหากมีการเปลี่ยนแปลงโดย 
ยุบสวนราชการใด ใหปลอยตัวเลขนั้นวาง หากมีการจัดตั้งสวนราชการข้ึนใหมใหใชเรียงลําดับถัดไป ในกรณีท่ีมี
สํานัก กอง สวนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหนวยงานระดับกองตั้งแต 100 สวนราชการขึ้นไป ใหใชเลขได
สามตัว โดยเร่ิมจาก 001 เรียงไปตามลําดับ ถามีกองหรือหนวยงานระดับกองที่มิไดจัดตั้งโดยกฎหมายวาดวย
การแบงสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม เปนผูกําหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใชตัวเลขในลําดับต
อจากกองหรือหนวยงานระดับกอง ตามกฎหมาย วาดวยการแบงสวนราชการ ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของ
ราชการสวนกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กองกลาง นร 1201 
   2.3 สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
     2.3.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อําเภอหรือกิ่งอําเภอ โดยเร่ิมจากตัวเลข 01 ซึ่ง
โดยปกติใชสําหรับอําเภอเมืองเรียงไปตามลําดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด สําหรับหนวยงานในสวน
ราชการสวนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัวแรกใหใชตัวเลข 00 
     2.3.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หนวยงานในราชการสวนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด
หรืออําเภอตามหนังสือที่ นร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 กําหนด ดังนี้ 

ตัวอยางเลขที่หนังสือออกของราชการสวนภูมิภาค 
   สพป.พช.เขต 1   ศธ 04106/ 
   2.4 ใหมีการปรับปรุงเลขประจําของเจาของเรือ่งใหเปนไปตามลําดับ ตามกฎหมายวาดวย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายวาดวยการแบงสวนราชการทุก ๆ 5 ป โดยถือเอาป 
พุทธศักราชที่ลงทายดวยเลข 5 และเลข 0 เปนหลัก 
   2.5 ในกรณีกระทรวง ทบวง สวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง 
หรือจังหวัด ประสงคจะใหรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใด ที่มิไดเปนสวนราชการซึ่งอยูในสงักัดใชรหัสตัว 
พยัญชนะ ของกระทรวง ทบวง สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด 
แลวแตกรณีใหใชตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลําดับ 
   หากกระทรวงหรือทบวงมีสวนราชการระดับกรม หรือสวนราชการที่เรยีกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะ 
เปนกรมตั้งแต 100 สวนราชการข้ึนไป การกําหนดเลขประจําของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มิไดเปน 
สวนราชการตามวรรคหนึ่ง ใหใชตัวเลขสามตัว โดยเร่ิมจาก 510 เรยีงไปตามลําดับ 

3. เลขประจําของเจาของเร่ืองซึ่งสวนราชการใดกําหนดขึ้นเพ่ิมเติมจากที่กําหนดใน 1 และ 2 ใหแจง 
ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทราบดวย 
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4. การกําหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ใหลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจาของ 
เร่ือง ในกรณีท่ีคณะกรรมการประสงคจะกําหนดตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้น ใหกําหนดไดไมเกินสี่ตัว โดยใหอยูใน 
วงเล็บตอจากรหัสตัวพยัญชนะของเจาของเร่ือง และรหัสตัวพยัญชนะดังกลาวจะตองไมซากับรหัสตัวพยัญชนะ 
ที่กําหนดไวในภาคผนวกนี้ แลวตอดวยเลขประจําของเจาของเร่ือง 

5. สําหรบัสวนราชการตากวาระดับกรม หรือจังหวัด หากจําเปนตองออกหนังสือราชการเอง หรือเพ่ือ 
ประโยชนแกการปฏิบัติงานสารบรรณ ใหสวนราชการระดับกรมเจาสังกัดหรือจังหวัดกําหนดตัวเลขรหัสให 
ไมเกินสามตําแหนง โดยใหใสจุดหลังเลขประจําของเจาของเรื่องตาม 2 แลวตอดวยเลขรหัสที่กําหนดขึ้น 
ดังกลาว 

การใหเลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถาสามารถจัดเรียงสวนราชการตามลําดับตัวพยัญชนะและสระไดก็ให 
เรียงตามนั้น 

การจาหนาซอง 
การจาหนาซองจดหมายราชการใหใชตามหลักการของกรมไปรษณียโทรเลข ที่ใหคาํแนะนําดังนี้ 
“การจาหนาซองหนังสือราชการที่จัดสงทางไปรษณียธรรมดาในประเทศเพ่ือใหใชไดกับเครื่องคัดแยก 

จดหมาย 
- ใชพื้นที่ดานหนา และดานหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน 

สารบรรณ พ.ศ.2526 
- ใหระบุชื่อ และที่อยูของหนวยงานผูฝากสงไวท่ีมุมบนซาย ดานจาหนา บริเวณดานขางครุฑและ 

เหนือเลขที่หนังสือ – จาหนาได 2 แบบ คือ จาหนาลงบนซองโดยตรง หรือจาหนาลงบนปายจาหนา แลวนํามา 
ผนึกในบริเวณพ้ืนที่สําหรับจาหนาใหเรียบติดกับซอง 

- จาหนาใหเปนแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใชตัวอักษรแบบมาตรฐาน ดวยหมึกสีดํา หรือนาเงิน 
- พิมพหรือเขียนรหัสไปรษณียดวยเลขอารบิกในชองใสรหัส ไปรษณียสีแดงสม ยกเวนกรณีการใชปาย 

จาหนา ซึ่งพิมพรหัสไปรษณียรวมไวในปายจาหนาแลว 
- ไมตองลงลายมือชื่อผูรับผิดชอบในการฝากสง ที่มุมลางซายดานหนาซอง 
- ในกรณีท่ีใชซองแบบเดิม ที่ไมมีชองใสรหัสไปรษณยีสีแดงสมใหจาหนา ดวยการพิมพหรือใชปาย 

จาหนาเทานั้น โดยใหวางรหัสไปรษณียได 2 ตําแหนงคือ 
1. แยกตางหากเปนบรรทัดสุดทายของจาหนา 
2. ตอทายขอความบรรทัดสุดทายของที่อยูผูรับ 

กอนนําสง 
พับสิ่งที่บรรจุในซองใหเรยีบเสมอกัน สิ่งที่บรรจุในซองตองไมแข็งหรือใหญเกินควร หรือมีโลหะ 
พลาสติก ปะปนอยู ปดผนึกฝาซองใหเรยีบสนิทมั่นคง ดวยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง หามปดผนึกดวย 
ลวดเย็บกระดาษ เย็บดวยหมุด หรือใชเชือกพันตาไก 
 
การจัดเก็บเอกสาร 
ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับเอกสาร 

ความหมายและประเภทของเอกสาร 
เอกสาร (Documents) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสือ 
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สําคัญ” เอกสารคือขอความที่สามารถนํามาอาน แปล ตีความหรือใชเปนสิ่งอางอิง เพ่ือการปฏิบัติงาน ใชเปน 
หลักฐานในการติดตอราชการหรือธุรกิจ เชน จดหมายเขา จดหมายออก รายงาหรือขอมูลที่จัดทําขึ้น บันทึก 
ใบสั่งซื้อสินคา รปูภาพ คูมือหรือเอกสารอ่ืนใด ซึ่งจัดทําขึ้นหรือใชโดยหนวยงาน เปนตน เปนขอมูลหรือ 
ขาวสารที่จัดทําขึ้นเปนลายลักษณอักษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือ 
เคร่ืองหมายอื่นใดที่สามารถนํามาใชประโยชน และเปนหลักฐานอางอิงในอนาคตได การติดตอโดยเอกสารเปน 
การตดิตอที่ถือวาเปนทางการ เปนที่ยอมรับและมีหลักฐานไวใชอางอิงในภายหลังเพื่อประโยชนในการ 
ปฏิบัติงาน 
   เอกสารเปรยีบเหมือนหนวยความจําของหนวยงาน ซึ่งชวยใหการทาํงานคลองตัวและเปน 
เคร่ืองมือในการติดตอระหวางหนวยงาน ปจจุบันเราใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสมาพัฒนาใหเหมาะสมกับงานทํา 
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เชน การจัดเก็บเอกสารดวยเคร่ืองจัดเก็บ และคนหาเอกสารอิเลก็ทรอนิกส การใช 
โปรแกรมการจัดการเอกสารดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน 
ประเภทของเอกสาร เอกสารที่ใชในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแบงออกเปน 3 ประเภทคือ 
   1. หนังสือเขา หมายถึง เอกสารท่ีไดรบัจากหนวยงานภายนอก หรือหนวยงานอ่ืนทุก 
ประเภทที่สงเขามายังสํานักงานจากที่ตาง ๆ ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณียหรือโดยพนักงานเดินเอกสารก็ 
ตามเอกสารเหลานี้ไดแก จดหมาย ขอความโทรเลขหรือโทรสาร เปนตน ซึ่งหนวยงานตองใหความสาํคัญกับ 
เอกสารเหลานี้ และตองเก็บรักษาไวเพื่อใชเปนหลักฐานตอไปในอนาคต เพราะเอกสารเหลานี้จะมีสวนสําคัญใน 
การบริหารงานของหนวยงาน 
   2. หนังสือออก เปนเอกสารที่หนวยงานจัดทําขึ้น แลวสงไปใหบุคคลหรือหนวยงานภายนอก 
ไมวาจะเปนการสงทางไปรษณยีหรือโดยพนักงานเดนิเอกสาร เพื่อติดตอประสานงานเปนเอกสารที่จัดทําข้ึน 
ภายในสํานักงานเอง เชน สําเนาจดหมายออก ใบแจงหนี้ รายงานตาง ๆ งบการเงิน และสัญญาตาง ๆ เปนตน 
หนังสือเหลานี้ทําขึ้นโดยมีสําเนาอยางนอยหนึ่งฉบับ ตนฉบับเปนฉบับท่ีสงไปใหแกผูรับ สวนสําเนาเปนฉบับท่ี 
ใชเก็บและใชเปนหลักฐานของหนวยงานตอไป 
   3. หนังสือติดตอภายใน หมายถึง เอกสารที่ใชติดตอระหวางแผนก หรอืฝาย ภายในองคกร 
นั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอรมซึ่งออกไวใชสําหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือชนิดนี้จัดทําขึ้นเพื่อให 
การทํางานของหนวยงานนั้นมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน หรืออาจจะเปนเอกสารที่หนวยงานตองการแจง 
พนักงานใหทราบ เชน คําสั่ง ประกาศ เปนตน เอกสารตาง ๆ เหลานี้ สามารถใชเปนหลักฐานตอไปได หนังสือ 
ติดตอภายในของราชการเปนหนังสือที่ใชติดตอกัน ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมี 
ลักษณะเปนบันทึกขอความ 
   นอกจากนี้ยังมีการแบงประเภทเอกสารตามลักษณะความสําคัญอีก 4 ประเภทดงันี้ 
    1) เอกสารสําคัญมาก 
    2) เอกสารสําคัญ 
    3) เอกสารที่มีประโยชน 
    4) เอกสารเบ็ดเตล็ด 
 
การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร 

การบริหารงานเอกสารหรือการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งานซึ่งเก่ียวกับ 
การเก็บขอมูล เพื่อชวยเพิ่มความจําในงานสํานักงานและการตัดสินใจทุกระดับของผูบริหารในทุกองคกร 
จําเปนตองมีขอมูลประกอบเพื่อความถูกตองของการปฏิบัติงาน การบริหารเอกสาร เปนการดําเนินงานเอกสาร 
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ใหบรรลุวัตถุประสงคตามลําดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกําหนดหนาที่ โครงสราง การจัดเก็บเอกสาร การ 
กําหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรกัษา การควบคุมและการทําลายเอกสาร 

การบริหารงานเอกสารเปนหัวใจสําคัญยิ่งของการดําเนินงาน เพราะถาสามารถบริหารงานเอกสารใหมี 
ประสิทธิภาพแลวก็จะสามารถลดตนทุนในการดําเนินงานใหตาลงได โดยควรมีการกําหนดนโยบายการ 
บริหารงานเอกสารไว และมีหลักการท่ีตองคํานึงถึงปจจัยหลายอยาง นอกจากนี้จะตองคํานึงถึงปริมาณหนังสือ 
เอกสารในปจจุบันแลว ยังตองคํานึงถึงระบบที่สามารถขยายไดในอนาคตไมตองแกไข เปลี่ยนแปลงบอย ๆ ดวย 
การตดัสินใจวาหนวยงานแตละหนวยงานซึ่งมีวัตถุประสงคหรือประเภทของการประกอบการตางกัน 
ควรตัดสินใจใชระบบใดในการเก็บเอกสาร เปนเร่ืองท่ีตองพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบตองมีการศกึษาวา 
ระบบใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งอาจสรุปไดวาการบริหารงาน 
เอกสารเปนศูนยรวมของการบริหารทั้งมวล เปนกิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพ่ือควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร ตั้งแต 
การผลิตไปจนถึงการทําลายเอกสาร 

วงจรเอกสาร (The Document Cycle) 
ถาผูบริหารสามารถจัดการกับงานเอกสารไดอยางมีประสิทธิภาพแลว ก็จะทําใหตนทุนในการจัดเก็บ 

เอกสารลดลงได การปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสารมีความจําเปนอยางยิ่งตองดําเนินการอยางมีระเบียบแบบแผน 
อันจะกอใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่งนําไปสูประสิทธิภาพและบังเกิด 
ประสิทธิผลในการทํางาน 

1. การผลิต (Creation ) เอกสารที่เขามาในสํานักงานจากแหลงตาง ๆ หรือการผลิตเอกสาร 
ขึ้นมาเอง ในการทําใหเอกสารเกิดข้ึนนี้ถือเปนชั้นกําเนินของเอกสารตั้งแต การคดิ ราง เขียน แตง พิมพ 
ทําสําเนา การอัดสําเนา ถายเอกสาร เพ่ือใชงานในสํานักงานในรูปจดหมายโตตอบ บันทึกขอความ และ 
งานพิมพตาง ๆ เอกสารจะถูกสรางขึ้นมาจากภายนอกองคกร และภายในองคกร ทําใหมีเอกสารมากมายหลาย 
ประเภท 

2. การใชประโยชน (Utilizations ) เปนข้ันตอนท่ีเอกสารไดผานการดําเนนิงานในสวน 
ตาง ๆ ที่เก่ียวของภายในองคกร การไหลผาน (Flow) ของเอกสารจะเปนไปตามกระบวนการที่กําหนดไว 
ในแตละองคกร โดยจะตองดูแลประโยชนเอกสารแตละประเภทซึ่งมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน เอกสาร 
บางชิ้นยังไมมีประโยชนในการนําขอมูลมาใชในโอกาสตอไป และบางชิ้นมคีวามจําเปนตองเก็บไวเปนหลักฐาน 
อางอิง ขั้นตอนนี้คือการพัฒนาระบบการเดินทางของเอกสาร ใหมีลักษณะคลองตัว สามารถเรียกใชและจัดสง 
ถึงที่ในเวลาที่ตองการ 

3. การจัดเก็บ (Storage) เม่ือดําเนินการผลิตเอกสารขึ้นมาและดําเนินการท่ีจําเปนแลว 
สําเนาเร่ืองเดมิหรือเอกสารที่จําเปนตองนําไปแยกเปนประเภท หรือเปนกลุม ตามหมวดแฟมที่เกี่ยวของ 
โดยรวบรวมเอกสารใหเปนหมวดหมู มีระเบยีบ เอกสารตองไมชํารดุเสียหาย เพ่ือความสะดวกในการเรียกใช 
ภายหลัง โดยตองมีการวางแผนไวลวงหนาใหพรอม คาํนึงถึงสิ่งตาง ๆ ที่เก่ียวของ เชน สถานที่จัดเก็บ อุปกรณ 
สําหรับการเก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนปฏิบัติเก่ียวกับเอกสาร โดยจัดทําคูมือไวเปนมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงาน และจัดใหมีที่เก็บรักษาเอกสารอยางเพียงพอ 

4. การเรียกใชหรือการสืบคน (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการดาํเนินงาน 
เปนอยางมาก เพราะการไดขอมูลอยางรวดเร็วจะทําใหการตัดสินใจสามารถทําไดทันที เอกสารตาง ๆ เปนสิ่ง 
ที่มีประโยชนตอการแกไขปญหาของผูบริหารและการวางแผนในอนาคต ขอมูลในเอกสารจะตองถูกนํามา 
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พิจารณาประกอบการวางแผนและการตดัสินใจ ทั้งนี้การเรียกใชหรือการสืบคน จะตองทําไดอยางรวดเร็ว 
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

5. การกําหนดสภาพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเปนการรักษาเอกสารสําคัญเอาไว 
เพ่ือประโยชนในการนํามาใชไดทันทีที่ตองการ จึงตองมีการจัดการอยางรัดกุม มีขั้นตอนการกําจัดเอกสารเมื่อมี 
อายุนานพอสมควร หรือไดจัดเก็บไวจนครบตามที่กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับระบุไว เมื่อจัดเก็บไวจนคุณคา 
หรือประโยชนในการอางอิงมีนอย ก็จําเปนตองดําเนินการกําจัดหรือคัดเลือกออกไปเพื่อดําเนินการทําลาย 
อาจมีการต้ังคณะกรรมการในการทําลาย เพ่ือชวยในการพิจารณาคัดกรองเอกสารเหลานั้น 
 
การจัดเก็บเอกสาร 
ความหมายของการจัดเก็บเอกสาร 

การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ เพ่ือใหงายตอการคนหา 
ไดงายในทันทีที่ตองการ สะดวก รวดเร็ว ทนัเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบดวยการจําแนก จัดเรียง รักษา 
คนหาและนํามาใชประโยชน มีระเบียบแบบแผน เปนระบบ (System) มีแหลงเก็บที่งาย และปลอดภัย ชวยให 
การปฏิบัติงานประจําวันของแตละหนวยงานเปนไปดวยความเรียบรอย ประหยัดเวลาและคาใชจาย การเก็บ 
เอกสารเปนวิธีการแบงประเภท (Classifying ) การจัด (Arranging) และการเก็บ (Keeping) เพื่อรวบรวมให 
เอกสารอยูในแหลงเดยีวกัน อยูในแหลงที่ปลอดภัยและสามารถคนหาเอกสารไดทันทีที่ตองการ 

วัตถุประสงคของการจัดเก็บเอกสาร 
ปจจุบันมีการจัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารใหเหมาะสมกับความตองการขององคกรไมวาจะเปนการ 

เก็บเอกสารที่มาจากภายนอก สําเนาเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอ่ืน ๆ ซึ่งแตละอยางมีวิธีการเก็บที่ 
แตกตางกันออกไป ดังนั้นเอกสารทั้งหมดท่ีจะเก็บไวจะตองไดรับการปฏิบัติใหถูกตองในเรื่องการจัดการ 
การคนหา การยืมเอกสารรวมทั้งการสงคืนใหถูกตอง ทําใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปญหาที่ 
อาจเกิดขึ้นซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินงาน ฉะนั้นไมวาจะเก็บเอกสารดวยระบบใดก็ตามจะตองมี 
วัตถุประสงคของการเก็บ ดังนี้ 

1. เพื่อความสะดวกในการคนหา เอกสารเปรียบเสมือนหนวยบันทึกความจําของหนวยงานเอกสารใช 
เปนสิ่งอางอิงเปนหลกัฐานในการตอสูคดีความ การฟองรองในศาล ซึ่งถาผูใดมีพยานหลักฐานที่ดีก็อาจจะชนะ 
คดีความนั้นได ดังนั้นจึงตองเก็บเอกสารใหมีสภาพดีใชไดตลอดเวลา สามารถคนหาไดในทันทีท่ีตองการเพราะ 
การเก็บเอกสารตองการความรวดเร็ว ตอเนื่องทันตอเหตุการณ สํานักงานจึงจําเปนตองมีระบบการเก็บเอกสาร 
ที่สามารถคนหาไดทันทีเมื่อตองการใชงาน 

2. เปนแหลงรวมความจําตาง ๆ สํานักงานจําเปนตองแยกการจัดเก็บเอกสารออกเปนหนวยหนึ่ง 
เพ่ือทําหนาที่เปนสมองของหนวยงานนั้น ๆ ใชทบทวนความจํา ใชวางแผนแกปญหา หรือตัดสินใจ 
ใชพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ใชปรับปรุงงานเอกสาร จึงเปนบันทึกความจําของหนวยงาน 
สิ่งที่ตองปฏิบัติหรือเคยดําเนินการเร่ืองใดเรื่องหนึ่งในอดีตอาจใชเปนบรรทดัฐานการปฏิบัติงานในปจจุบันได 
ฉะนั้นงานการจัดเก็บเอกสารจะตองปฏิบัติตอเน่ืองสมาเสมอประจําทุกวัน 

3. เพื่อใหมีแหลงเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร ไมเกิดการชํารุดเสียหาย สําหรับเอกสารที่เก่ียวกับ 
ขอเท็จจริง รายการดําเนินงานที่อยูในระยะที่ยังมีความตองการเอกสารนั้นอยู ควรมีการจัดเก็บเอกสารให 
ครบถวน ไมชํารดุและสูญหาย หากเอกสารที่ตองการจะใชในภายหลังจัดเก็บไวไมครบถวนหรอืสูญหายยอม 
 



 
งานธุรการและสารบรรณ โรงเรียนทุงเสล่ียมชนูปถัมภ  31 

 
 

สงผลกระทบตอการปฏิบัติงานอยางแนนอน เพราะเอกสารตาง ๆ มีความสําคญัตอการดําเนินงานเปน 
อยางมาก หากไมมีระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีจะกระจัดกระจายและสูญหายได ทําใหเกิดอุปสรรคในการ 
ดําเนินงาน 

4. เพื่อรวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวของสัมพันธกันไวในแหลงเดียวกัน การจัดเก็บเอกสารนอกจากจะตองม ี
ระบบการจัดเก็บและคนหาที่เปนมาตรฐาน เพื่อใหถูกตองเปนระเบียบแลว การเก็บเอกสารจําเปนอยางยิ่งที่ 
จะตองรวบรวมเก็บไวเปนแหลงเดียวกัน เพราะถาแตละหนวยงาน เปนผูเก็บเอกสารของตนเอง หากหนวยงาน 
อ่ืนตองการเอกสารเพ่ือนําไปใชก็จะไมสะดวกเทาที่ควร ฉะนั้นจึงควรรวบรวมเอกสารไวเปนหมวดหมู และ 
จัดเก็บรวบรวมไวในแหลงเดยีวกัน 

5. ทําใหมีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารแทบทุกหนวยงานมกัจะเปน 
ระบบเฉพาะตัว เม่ือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไมอยูหรือไมมาปฏิบัติงานก็จะไมสามารถคนหาเอกสารที่ตองการได 
หรืออาจตองใชเวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีตองมีการกําหนดหลักในการปฏิบัติไวอยาง 
แนนอนตายตัว เพ่ือใหพนักงานทุกคนมีความเขาใจในเร่ืองการจัดเกบ็ การคนหา และการยืมเอกสาร รวมทั้ง 
การสงคืนไดถูกตอง ตามขั้นตอนที่วางไว และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแลว ควรกําหนดมาตรฐาน 
ของเครื่องมือเครื่องใช วิธีการทํางาน และมีคูมือที่ใชในการปฏิบัติงานดวย 

6. เพื่อความเรยีบรอยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถวนสมบูรณได จะตองมีความ 
เปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม มีระบบที่ไมซับซอน คนหาไดงาย รวดเร็ว มีลักษณะยืดหยุนได เพื่อขยาย 
งานเอกสารในอนาคตและสรางภาพพจนที่ดแีกผูใชบริการ 

ปญหาตาง ๆ ในการจัดเก็บเอกสาร 
1. ใชระบบการจัดเก็บที่ไมมีมาตรฐาน หรือไมเหมาะสมกับงาน 
2. ขาดเจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดเก็บ คนหาหรือเจาหนาที่ขาดความรู 
3. ไมมีระบบการยืมเอกสารไปใชและระบบติดตามทวงถามที่เหมาะสม 
4. ขาดเคร่ืองมือเครื่องใช เนื้อท่ีเก็บเอกสารไมเพียงพอหรือไมเหมาะสมกับงาน 
5. ไมมีการวางแผนและกําหนดระยะเวลาในการเก็บและทําลาย 
6. ผูบังคับบัญชาของหนวยงานตาง ๆ ใหความสนใจตอหรือเห็นความสําคัญของการจัดเก็บและการ 

ดําเนินการดานเอกสารนอยไป หรือมองขามความจําเปน 
  7. การมีเอกสาร “สวนตัว” เก็บเอาไวมากเกินความจําเปน 
  8. ขาดเกณฑที่แนนอนในการควบคุมเอกสารในดานการทําใหบังเกิดข้ึน 

9. กฎหมายเปดชองโหวสงเสริมใหผูปฏิบัติงานในราชการไทย เก็บเอกสารทุกชนิดเปนระยะเวลา 
ยาวนานเกินความจําเปน หรือเก็บมากกันอยางไมมีมาตรฐานที่จะจํากัดเอกสารเมื่อถึงเวลาอันสมควร 

10. ลักษณะนิสัยประจําชาติของคนไทยซึ่งไมชอบจํากัด หรือทําลายสิ่งใด และเพราะ “เสียดาย” 
วัตถุท่ีใชทําเอกสารข้ึนมาหรอืรูปเลมอันสวยงาม 

11. เกิดจากทัศนคติหรือความเชื่อที่วา “การที่มีกองเอกสารวางอยูเต็มโตะเปนลักษณะของผูที่มี 
ความสามารถสูง และมีงานอยูในความรับผิดชอบมากมายเปนลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความเปนบุคคลสําคัญ 
นาเลื่อมใสแกผูพบเห็นโดยทั่วไป” 

12. มีสาเหตุมาจากการทํางานประจําวันอยูมาก จนกระท่ังไมมีเวลาที่จะปรับปรงุการจัดเก็บเอกสาร 
ซึ่งหมดความสําคัญในการใชงานอีกตอไป 
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การควบคุมเอกสาร 
การควบคุมเอกสารน้ัน หมายถึง การควบคุมในการผลิต การจัดเก็บ และการกําจัดหรือทําลายเอกสาร 

เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชอีกตอไป ดังนั้นจึงอาจแบงการควบคุมเอกสารออกเปน 3 ข้ันตอน คือ 
1. การควบคุมหรือการทําลายเอกสารบังเกิดขึ้น คือ การควบคุมปริมาณการพิมพสําเนา 

การโรเนียวหนังสือ หรือเอกสาร การถายสําเนา การออกแบบฟอรม 
2. การควบคุมในการจัดเก็บ ควรจําแนกเอกสารออกเปน 4 ประเภทใหญ ๆ ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน 

คือเอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงานเอกสารที่โตตอบเสร็จแลว เอกสารซึ่งมีความสําคัญ และเอกสารซึ่ง 
สมควรทําลาย เอกสารประเภทที่ 1 และ 2 ควรเก็บไวในบริเวณท่ีทํางานประจําวัน เอกสารที่ไมใชบอย ๆ เชน 
เอกสารท่ีสําคัญควรสงไปเก็บไว ณ หองหรือศูนยเก็บเอกสารกลาง เม่ือครบระยะเวลาที่ใชอางอิงแลวควรเสนอ 
ขออนุมัติทําลายโดนดวนเพ่ือเปนการประหยัดเน้ือที่เก็บเอกสาร และไมทําใหสาํนักงานรงุรงัไมเปนระเบียบ 

การดาํเนินการควบคุมการจัดเก็บเอกสาร มีขั้นตอนตาง ๆ ดังตอไปนี้ คือ 
   (1) เอาเอกสารแตละแฟมหรือแตละกองออกมาสํารวจ 
   (2) แยกประเภทเอกสารท่ีไมไดใชงานบอย หรือ หมดคาในการใชออกจากเอกสารที่ยัง 
ตองการใชเปนประจําวัน 
 

(3) จัดกลุมประเภทของหัวเรื่องการจําแนกแฟมในตูเอกสารหรือชั้นเสียใหม เพ่ือใหการ 
คนหางายเม่ือตองการใชภายหลัง 
   (4) วางมาตรฐานการดําเนินการจัดเก็บเอกสารเสียใหม ดังนี้ 
    ก. ถาเปนเอกสารซึ่งยังดําเนินการไมเสร็จ คอยตอบรับหรือสอบหลักฐานตองรอไป 
อีกนาน ควรเก็บเขาตูเอกสารในลิ้นชักที่ 1 หรือ 2 แตถาเปนเรื่องที่ตองทําใหเสร็จในวันนั้นหรือวันรุงขึ้น 
ไมจําเปนตองเก็บ อาจทิ้งคางอยูในแฟมหรือในกระบะเก็บเอกสารบนโตะก็ได 
    ข. สําหรับเอกสารท่ีไดมีการตอบโตเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชอางองิ 
ในการตอบโตเอกสารอยูบางคร้ัง แมจะไมบอยครั้งนัก เราอาจจะเก็บไวในลิ้นชักที่ 3 หรือ 4 ก็ได 
    ค. เอกสารที่มีความสําคัญทางกฎหมาย ประวัติศาสตร หรือเกี่ยวกับหลักฐานทาง 
การเงนิ หรือเอกสารซึ่งปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตอาจจําเปนตองเก็บไวระยะหนึ่ง แตไมควรเก็บไว 
ณ สถานที่ทํางาน ใหสงไปเก็บไวตามศูนยเก็บเอกสารของกรมหรอืหนวยงานน้ัน 
    ง. ควรจะมีคณะกรรมการกําหนดการจัดเก็บเอกสารของกรมหรือกอง หรือมี 
หนวยงานซึ่งจะรับผิดชอบในการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ ของกรมหรือหนวยงานนั้น ๆ 
เพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดยึดถือเปนหลักในการจัดเก็บตอไป 

3. การควบคุมในการกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคา 
การที่ไมมีกฎเกณฑกําหนดใหมีการสํารวจเอกสารเพ่ือหาทางกําจัดเอกสารซึ่งไมมีคาในการ 

ใชอางอิงอีกตอไป ทําใหปริมาณเอกสารเพ่ิมมากขึ้นทุกที จนเกิดการกองเอกสาร(Piling) อยูท่ัวไปตามหนวย
งานราชการ ซึ่งขัดตอหลักการจัดเก็บเอกสาร (Filing) ท่ีดี 

เพ่ือที่จะหาทางทําลายเอกสารที่ไมมีคุณคาในการอางอิงตอไป จึงสมควรที่จะไดมกีารกําหนด 
ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงานสํารวจเอกสารเพื่อจํากัดอยางนอยปละครั้ง โดยทําเปนรายการเสนอขออนุมัติทําลาย 
ตอผูบังคบับัญชาระดับกอง 

การทําลายเอกสารจะทําไดโดย การเผา ขาย ใชเครื่องทําลายเอกสารไฟฟา (ในกรณีที่ 
เปนเอกสารลับ) การจะทําลายโดยวิธีใดก็แลวแตคาของเอกสารแตละชนิดเปนสําคัญ 
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การทําลายเอกสาร 
ในการทําลายเอกสารนั้น หลักสําคัญคือจะตองมีการกําหนดระยะเวลาในการจัดเก็บเอกสารตาง ๆ 

ทั้งนี้ เพ่ือจะไดมีการสํารวจเพ่ือเปนการคัดเลือกและเสนอขออนุมัติทําลายตอไปตามรายละเอียดขางตน 
- เก็บไว 1 ป ไดแก หนังสือเขา -ออก ติดตอระหวางหนวยงาน ซึ่งไดมีการดําเนินการตามนั้น 

เรียบรอยแลว 
- เก็บไว 2 ป ไดแกแบบฟอรมเก่ียวกับการเงนิดานตางๆ รายงานและสรปุผลเกี่ยวกับ 

การปฏิบัติงานเปนการภายใน 
- เก็บไว 7 ป ไดแกสัญญารับจางตางๆ ขอตกลงตางๆ ซึ่งเปนลายลักษณอักษร (ใหเก็บตอไปอีก 7 ป 

หลังจากเสร็จสิ้นลงตามสัญญานั้น ๆ แลว) บัญชีพัสดุตางๆ รวมทั้งบันทึกเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงพัสดุนั้น ๆ 
- เก็บเทาที่กฎหมายหรือกฎขอบังคับเฉพาะอยางไดระบุเอาไวหรือเก็บเอาไวในระยะเวลาอันสมควร 
- เก็บตลอดไป ไดแก โฉนด พันธบัตร ทะเบียนยานพาหนะ ระเบียบของกรม ฯลฯ 

ประเภทของเอกสาร 
เอกสารประเภทตาง ๆ โดยท่ัวไปอาจจะจําแนกไดเปน 4 ประเภทใหญๆ คือ 
1. เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารโตตอบที่ยังปฏิบัติไมเสร็จ รวมทั้งเอกสาร 

ที่โตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชในการอางอิงอยูบอย ๆ 
2. เอกสารที่ไดมีการโตตอบเสร็จแลว แตยังมีความจําเปนที่จะตองใชในการอางอิงโตตอบเอกสาร 

อยูในบางคร้ัง 
3. เอกสารซึ่งมีความสําคัญ หมายถึง เอกสารบางอยางท่ีมีทางประวัติศาสตร ทางกฎหมาย วรรณคดี 

หรือเก่ียวกับหลักฐานการเงิน 
4. เอกสารซึ่งสมควรทาํลาย หมายถึง เอกสารซึ่งไมมีคาในการใชอางอิงอีกตอไป หรือเอกสาร 

ซึ่งพนระยะเวลาที่ควรเก็บอีกตอไป 
นอกเหนือไปจากนี้เราอาจจําแนกเอกสารออกเปนประเภทใหญ ๆ ไดอีกอยาง คือ เอกสารทั่วไปและ 

เอกสารลับ การจําแนกเอกสารออกเปนประเภทตาง ๆ ดงักลาวขางตนจะมีความสัมพันธอยางใกลชิด 
กับการควบคุมในการจัดเก็บเอกสาร 

การจัดเก็บเอกสาร 
1. จําแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอํานวยประโยชนใหแกการปฏิบัติงานของหนวยงานนั้น 
2. กําหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตูเอกสารตาง ๆ โดย 
    - เก็บเอกสารที่ใชเสมอในตูลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา (โดยเฉพาะตูเหลก็สี่ลิ้นชัก) 

      - เก็บเอกสารที่จะใชอางอิงนานๆคร้ัง ไวในตูทึบหรือตูไมคร่ึงกระจก 
3. การจําแนกแฟมเอกสารที่เก็บไวในลิ้นชักควรใชระบบการอานหนังสือ คือเรียงจากซายไปขวา 
4. ไมควรเก็บเอกสารมากกวา 1 เรื่องในแฟมเดียวกัน 
5. ไมควรเก็บเอกสารมากกวาเกินไปในแฟมหนึ่ง (ไมควรเกิน 50 -60 แผน ) 
6. ไมควรเก็บหนังสือปนกับแฟมเอกสาร 
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและคนหาเอกสารโดยเครงครัด 
8. เมื่อคนเอกสารและนําออกมาใชเสรจ็แลว ควรรีบนําไปเก็บที่เดิม 
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9. ถายืมเอกสารหรือแฟมไปใชงาน จะตองใส “บัตรยืม ”หรือ “แฟมยืม” ไวแทนจนกวาจะนําเอา 
เอกสารหรือแฟมที่ยืมไปมาคืน 

10. เอกสารที่ใชแลว แตตองเก็บไวระยะหนึ่งและไมไดใชอางอิงบอยควรเก็บไว ณ ชั้นลางสุดของตู 
หรือชั้นเก็บเอกสาร 

11. ควรยาย/แยกเอกสารไปเก็บไวทุกป และอยาเคลื่อนยายเอกสารที่ยังไมไดแยกใสแฟมไปเก็บ 
12. ไมควรซื้อตูเอกสารเพ่ิมโดยไมจําเปน เพราะจะทําใหเกิดปญหาความไมพอเพียงของพื้นที่ 

ปฏิบัติงาน ควรพยายามใชตู ชั้น และเครื่องเก็บเอกสารทีมีอยูเดิมโดยปรับใหไดมาตรฐาน 
 
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  
 
 
 ใชงานดวยระบบ Internet  ผานเว็บไซด  https://smart.sesaoskt.go.th/    
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