คานา
การจัดทาคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ งานธุรการ สานักปลัดเทศบาล จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสาร การดาเนินงานของเทศบาลตาบลงิมให้เป็น
ระบบเดียวกัน และอ้างอิงได้ เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
งบประมาณ ทาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารสานักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ งานธุรการ ได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสารขึ้น จาก
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 และเอกสาร การให้
ความรู้ต่าง ๆ เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินงาน การปฏิบัติงาน ตามระเบียบ
ว่าด้วยงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน และนามาปรับปรุงคู่มือนี้ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป หวังว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินู้ปฏิบัติงานธุรการของเทศบาลตาบลงิม
ต่อไป

งานธุรการ
สานักปลัดเทศบาล
ตุลาคม ๒๕๕๘

สารบัญ
หน้า
บทที่ 1 บทนา
ความหมายและความสาคัญของงานสารบรรณ
บทที่ 2 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความหมายของหนังสือราชการ
ชนิดของหนังสือราชการ
การเก็บและทาลายหนังสือราชการ
บทที่ 3 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ส่วนประกอบของหนังสือราชการ
การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
หลักการร่างหนังสือ
บทที่ 4 การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
การเสนอหนังสือ
เลขที่หนังสือออก
การจ่าหน้าซอง
บทที่ 5 หลักการเขียนรายงานการประชุม
ความหมายของการประชุม
ขั้นตอนการจัดประชุม
การจัดระเบียบวาระการประชุม
การจัดทารายงานการประชุม
บทที่ 6 งานเลขานุการ
ความหมายของเลขานุการ
ลักษณะของเลขานุการที่ดี
บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ
ภาคผนวก
คาขึ้นต้น สรรพนาม และคาลงท้ายในหนังสือราชการ

1
1
2
2
2
2
5
๘
8
8
8
9
10
12
12
12
14
15
15
15
15
16
17
17
17
17

๒๐

บทที่ 1
บทนา
ความหมายและความสาคัญของงานสารบรรณ
ความหมายของธุรการ
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติความหมายของธุรการ ไว้ดังนี้
“ธุรการ น. การจัดกิจการงานโดยส่วนราชการของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”
ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง “งาน ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ
การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่ งานวิชาการ”
ความสาคัญของงานสารบรรณ
การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้อง ใช้
การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ ธุรการ
จะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การ ทางานตาม
ภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ อย่างดีและมี
คุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการ เป็นสาคัญ ดังจะ
เห็นได้จากมีการกาหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือน กลไกที่สาคัญของ
หน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสาคัญ
๒. มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
๓. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
๔. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
๕. มีความสามารถในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดงานในห้วงระยะเวลาต่างๆ ได้
๖. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
๗. ทางานอย่างเต็มที่ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
๘. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
๙. มีความรู้ และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 2
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
งานสารบรรณ
ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ซึง่ เป็น
การเพิ่มเติมคานิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่าน แต่ง
พิมพ์ จด ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 6 ให้ความหมายของคาว่า
“งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง
การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้อง
กับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์
จด จา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส
เก็บเข้าที่ ค้นหา คิดตามและทาลาย ทั้งนี้ต้องทาเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. 2548 มีการประกาศ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ โดยเพิ่มคานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสาร บรรณดังนี้ “อิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน
และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านัน้ และ “ระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
ความหมายของหนังสือราชการ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 กาหนดไว้ ว่า
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ
ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ
1) หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษตราครุฑ
- ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก
- ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

-๓ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน
1. ไป – มา เป็นทางราชการ
1. ไป – มา ในเรื่องราชการ
2. ติดต่อระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
3. ใช้กระดาษตราครุฑ
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ
5. ใช้บันทึกแทน
และแบบประทับตรา
6. คาขึ้นต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ในข้อความ
6. คาขึ้นต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่ง 7. ใช้คาย่อของตาแหน่งหรือส่วนราชการ วัน เดือน
มาด้วย
ปี ได้
7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่วนราชการ วัน 8. ไม่มีคาลงท้าย
เดือน ปี
8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ แล้วแต่
กรณี
3) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า ส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน ราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตรา ใช้กระดาษครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการ กับส่วน
ราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรือการเงิน
- การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาเป็นคาสั่งให้ใช้หนังสือ ประทับตรา
4) หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้ โดยเฉพาะ
มี 3 ชนิดได้แก่
4.1 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้ กระดาษ
ตราครุฑ
4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของ กฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษครุฑ
4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจกาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมาย ที่บัญญัติ
ให้กระทาได้ ใช้กระดาษครุฑ
5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบ ไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้แก่
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะ แนวทางปฏิบัติ
ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคาว่าประกาศเป็น แจ้งความ

-๔5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของ ราชการ
หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการจัดทา ขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน ราชการ
และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่
6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ โดย
ลงชื่อคาขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............”
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
6.3 บันทึก คือ ข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชา สั่ง การแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ในการ
ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
6.๔ หนังสืออื่น คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็น หลักฐานรวมถึง
ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้าทะเบียนรับ
ไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตาม กฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น
โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
6.5 หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันโดยให้เพิ่ม พยัญชนะ ว
หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลาดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน
ชั้นความเร็วของหนังสือ
1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2) ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3) ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มี สาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บ ไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
สาเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือ
ถ้าเป็นเรื่องไม่สาคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่าง เดียวโดยไม่
ต้องเป็นเอกสารยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2548 ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถ ดาเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้
ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่ ต้องจัดส่งหนังสือ
เป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทาเอกสาร ยืนยัน ตามไปทันที การส่ง

ข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทา หนังสือยืนยันตามไปทันที
-๕ชั้นของหนังสือลับ
1) ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งหากความลับ
ดังกล่าวทั้งหมด หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิด ความเสียหายหรือเป็น
ภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรง
ที่สุด
2) ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความ เสียหายหรือเป็นภยันตราย
ต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อย ภายในราชอาณาจักรอย่าง
ร้ายแรง
3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้า หากความลับดังกล่าวหรือ
เพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อ ทางราชการหรือเกียรติภูมิ
ของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้
4) ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ ทราบเฉพาะบุคคลที่มี
หน้าที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น
การเก็บ และทาลาย หนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ แบ่งออกเป็นกรรเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการ เก็บ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของ เรื่อง
โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ประการสาคัญจะต้องจัดแฟ้ม สาหรับเก็บไว้
ให้เพียงพอ อาจมีแฟ้มดังนี้
1. แฟ้มกาลังดาเนินการ บรรจุเรื่องที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ หรือยังจัดทาไม่เสร็จตาม ภาระหน้าที่
(ใช้แฟ้มเดียวก็พอ)
2. แฟ้มรอตอบ เรื่องในแฟ้มนี้ระบายมาจากแฟ้มกาลังจัดทาเป็นเรื่องที่ปฏิบัติเสร็จใน
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขั้นตอนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องยังปฏิบัติไม่จบต้องรอการตอบจากส่วนราชการอื่นอยู่
3. แฟ้มรอเก็บ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจัดทาเสร็จแล้วเพื่อรอส่ง เก็บ
ตามระเบียบต่อไป ควรจัดหาแฟ้มรอเก็บไว้ให้มากพอกับจานวนหนังสือเรื่องต่างๆ และจัดทาสารบาญ เรื่องไว้ที่
หน้าปกหน้าด้านในด้วย
4. แฟ้มระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการต่าง ๆ หาก จัดแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้มเก็บแล้วทาสารบาญ เรื่องประจา
แฟ้มไว้ที่ปกหน้าด้านในด้วย จะสะดวกต่อการค้นหา
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่ จะต้อง
ปฏิบัติต่อไปอีก โดยนาเรื่องจากแฟ้มรอเก็บในระหว่างปฏิบัติไปดาเนินการจัดเก็บยังหน่วยเก็บของ ส่วนราชการ
ตามระเบียบต่อไป ซึ่งต้องจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บ ทะเบียนหนังสือเก็บ บัญชีส่งมอบหนังสือ ครบ 25 ปี บัญชี
หนังสือครบ 25 ปี ที่ขอเก็บเอง และบัญชีฝากหนังสือกากับด้วย
การเก็บหนังสือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็น
จะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บ ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็น เอกเทศ

โดยแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้ จัดส่งหนังสือ
นั้นไปยังหน่วยเก็บของราชการตามระเบียบต่อไปนี้
-๖การเก็บหนังสือราชการ เจ้าหน้าที่ต้องระมัดระวังหนังสือให้อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุกโอกาส หาก
ชารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสาเนามาแทน ถ้าชารุดเสียหายจน ไม่
สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บด้วย ถ้า
หนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสารสิทธิให้ ดาเนินการแจ้ง
ความต่อพนักงานสอบสวน
ข้อสังเกต ตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณฉบับใหม่ ได้กาหนดเพิ่มเติมไว้ว่าทุกปีปฏิทินให้ส่วน
ราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 25 ปี นับจากวันที่ได้จัดทาขึ้นพร้อมทั้งส่งบัญชีมอบหนังสือครบ 25 ปี ให้
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความ ปลอดภัย
แห่งชาติ
2. หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการทั่วไป กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
3. หนังสือราชการที่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น ให้จัดทาบัญชีครบ 25 ปี ที่ขอเก็บ เอง
ส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
(หมายเหตุ เรื่องการเก็บหนังสือ ตามระเบียบใหม่ยังไม่ได้กาหนดวิธีการเก็บไว้อย่างชัดแจ้ง เข้าใจว่า จะ
ออกแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกในโอกาสต่อไป)
การทาลาย
1) ภายใน 60 วันหลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สารวจหนังสือที่ครบ อายุ
การเก็บในปี้นั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้ว
จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ทาลาย
หนังสือ
2) กรรมการทาลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน จะ
แต่งตั้งจาก ข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
การใช้ตราครุฑ
ตราครุฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด
- ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร
- ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 4.5
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมครุฑ
อื่นๆ ที่ควรรู้
การควบคุมให้งานสารบรรณดาเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐาน
ครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว จะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการ เอา
ใจใส่ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น
ดังนั้นเพื่อให้งานสารบรรณดาเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงาน สาร
บรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. การเร่งรัดงานด้านสารบรรณทั่วไป ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เพื่อให้งานราชการดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา ควรจะต้อง

รีบดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผู้ถามทราบ โดยเร็วตาม
กาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ นั้น ๆ

-๗1.2 หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณาเสนอความ คิดเห็นให้
ทันที ให้เสร็จในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
1.3 งานที่ประทับตราคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบดาเนินการให้เสร็จโดยทันที สาหรับงานที่
มีกาหนดเวลา ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4 สาหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหา ชั้นหนึ่งก่อน
2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่งรัดเป็นงวด ๆ โดย
แบ่งออกเป็น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
2.1 การเร่งรัดประจาสัปดาห์ จะต้องพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสัปดาห์หนึ่ง งานเสร็จ เรียบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ ใด แล้วเร่งรัด
ให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ
2.2 การเร่งรัดประจาเดือน ให้พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดาเนินการเสร็จ เรียบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใด และได้ดาเนินการไป แล้วเพียงไร
แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ
2.3 การเร่งรัดประจาปี ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจาเดือน แต่ให้พิจารณาว่า หนังสือที่เก็บ
ไว้นั้นจะต้องได้รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่อีกด้วย
2.4 งานทีเ่ ป็นเรื่องเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ให้มีการเตือนเร่งรัดเป็นพิเศษ ไม่ต้องคานึงถึง เวลาที่
กาหนดไว้

บทที่ 3
หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ส่วนประกอบของหนังสือราชการ
หนังสือราชการมีโครงสร้างสาคัญ 4 ส่วนดังนี้
1. ส่วนหัวหนังสือ
2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
4. ส่วนท้ายของหนังสือ
ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง และคาขึ้นต้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามฐานะ ของ
ผู้รับหนังสือ
ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ต้องเขียนเริ่มต้นด้วยคาเหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสือไป ใช้สรรพ นามให้
เหมาะสม
ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่องและจุดมุ่งหมายที่มี หนังสือไป
ส่วนท้ายหนังสือ ต้องเขียนคาลงท้ายในหนังสือภายนอก ภายใน ให้ถูก และเขียนรายการ อื่น ๆ ใน
หนังสือทุกชนิดให้ถูกต้อง
1. การเขียนข้อความในส่วนหัวหนังสือ
ส่วนหัวของหนังสือมีสิ่งสาคัญที่ต้องเขียนอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ “เรื่อง “ และ “คาขึ้นต้น”
1. “เรื่อง” คือ ให้สรุปใจความสาคัญของหนังสือให้สั้นที่สุด แล้วนามากาหนดเป็นชื่อ เรื่อง ชื่อ
เรื่องจึงต้องสอดคล้องกับข้อความของหนังสือถ้าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาก่อนแล้ว ให้ใช้ชื่อเรื่องเดิม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณกาหนดว่า กรณีที่เป็นหนังสือ ต่อเนื่อง
ปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม เพื่อเก็บคนอ้างอิงได้ง่าย แต่ถ้าหนังสือฉบับเดิม เขียนชื่อ เรื่องไม่ดี ไม่ถูก
จะปรับปรุงถ้อยคาให้ดี ถูกต้องก็ได้ กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเป็นขออนุมัติ ขออนุญาต ขอ ผ่อนผัน ขอความ
อนุเคราะห์ หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เช่น หนังสือฉบับเดิม
อาจใช้ชื่อเรื่องว่า “ขออนุมัติ……” ถ้าหนังสือที่ตอบใช้ชื่อเรื่องเดิม เสมือนผู้ตอบกลับเป็นผู้ขอไปยังผู้ขออีก ควร
ปรับปรุงชื่อเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคาว่า “การ” ลงไปข้างหน้าเป็น “ การขออนุมัติ...”
ในกรณีปฏิเสธ ไม่ควรใช้ชื่อเรื่องในลักษณะปฏิเสธว่า “ไม่อนุมัต…ิ .” “ไม่อนุเคราะห์” ให้ ใช้
คาว่า “การ” นาหน้า
2. “คาขึ้นต้น” ใช้ทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
2. การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความที่ผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือเป็นการบอกกล่าวว่า เหตุใด

จึงต้องมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนย่อหน้าต่อจากคาขึ้นต้น อาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไปเพียงตอนเดียว แล้วก็แจ้ง
จุดประสงค์ หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนี้ และเรื่องสืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่ง แล้วก็แจ้ง
จุดประสงค์ หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมรตอนหนึ่ง เรื่องสืบเนื่องต่อมาอีกตอนหนึ่ง และ ผลสืบเนื่อง
ต่อไป หรือเรื่องเกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่ง แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ แล้วแต่กรณี
คาเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มต้นด้วยคาใดคาหนึ่ง ใน 5 คานี้ คือ
ด้วย ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไป กับผู้รับ
หนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น โดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ
เนื่องจาก ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มี
หนังสือไปกับผู้รับหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนั้น และต้องการอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จาเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้
ผู้รับดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
-๙ตามที่ อนุสนธิ ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับ ผู้รับ
หนังสือ ซึ่งจะอ้างเรื่องที่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าวนั้น โดยจะต้องมีคาว่า “นั้น” อยู่ท้ายตอน แรก
และจะต้องมีข้อความซึ่งเป็นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอ จะเขียนแจ้งเหตุที่มี หนังสือไป
ตอนเดียวแล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป (ที่เริ่มด้วยคาว่า “จึง”) ไม่ได้
การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมีที่มาจากหลายทาง เช่น จากผู้มีหนังสือไป เหตุจาก บุคคลภายนอก
เหตุจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผู้รับหนังสือ
3. การเขียนข้อความในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
ลักษณะของจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป อาจมีลักษณะและความ มุ่งหมายอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ต่อไปนี้
ลักษณะ ความมุ่งหมาย ลักษณะ
ความมุ่งหมาย
คาแจ้ง
เพื่อทราบ เพื่อให้พิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่อให้ดาเนินการ เพื่อให้ความ
ร่วมมือ เพื่อถือปฏิบัติ
คาขอ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ช่วยเหลือ เพื่อให้ความร่วมมือเพื่อให้ดาเนินการ
คาซักซ้อม
เพื่อให้เข้าใจ
คาชี้แจง
เพื่อให้เข้าใจ
คายืนยัน
เพื่อให้แน่ใจ
คาสั่ง
เพื่อให้ปฏิบัติ
คาเตือน
เพื่อไม่ให้ลืมปฏิบัติ
คากาชับ
เพื่อให้ปฏิบัติตาม เพื่อให้สังวรระมัดระวัง
คาถาม
เพื่อขอทราบ
คาหารือ
เพื่อขอความเห็น
ตัวอย่าง
คาแจ้ง
คาขอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย
จึงเรียนมาเพื่อขอได้โปรดให้ความร่วมมือในการนี้ตามสมควรด้วย
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาอนุมัติในข้อ...............

คาซักซ้อม
คาชี้แจง
คายืนยัน
คาสั่ง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุณาอนุมัติในข้อ..
จึงขอเรียนซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อโปรดเข้าใจตามนี้ด้วย
จึงขอเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
จึงขอเรียนยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป

- ๑๐ คาเตือน

จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดาเนินการเรื่องนี้ให้เสร็จโดยด่วนด้วย
บัดนี้ล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ประการใด จึงขอเรียนเตือน มา
บัดนี้ ถึงกาหนดชาระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงขอได้โปรดนาเงินจานวน................. บาท ไปชาระ
ภายในวันที่ ........................................................
คากาชับ
จึงเรียนมาเพื่อจักได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวโดยเคร่งครัด ต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกาชับเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ ขึ้นอีก
คาถาม
จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า.........................................
คาหารือ
จึงขอเรียนหารือมาว่า...............................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แล้วแจ้งผลให้ทราบด้วยจะขอบคุณมาก
หลักการร่างหนังสือ
การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ ที่
ต้องการทราบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดทาเป็นต้นฉบับ
เหตุที่ต้องร่างหนังสือ เพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน เว้นแต่
หนังสือที่เป็นงานประจาปกติอาจไม่ต้องเสนอตรวจแก้ก็ได้
หลักการร่างหนังสือ คือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความ มุ่ง
หมายที่จะทาหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร ทาไม อย่างไร เป็นข้อ ๆ
ไว้ การร่างให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์และ ข้อตกลง ถ้ามีหลาย
ข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือ
เรื่องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้ชัดเจน พอที่ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบ ได้สะดวก การร่างควรใช้ถ้อยคาสั้น
แต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คาธรรมดาที่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่ ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวน
หนังสือ ไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ ถูกต้อง ข้อสาคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับ
หนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
การร่างหนังสือโต้ตอบ จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบที่กาหนดไว้ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่า หนังสือ
นั้นควรจะถึงใครบ้าง หรือควรจะทาสาเนาให้ใครทราบบ้าง เป็นการประสานงาน แล้วบันทึกไว้ในร่าง ด้วย การ
อ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างนี้ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยทราบมาก่อน แล้วความตอน
ใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้ หรือถ้าเป็นการตอบหนังสือที่ผู้รับมีมา ข้อความเป็นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อ เรื่องก็พอ การร่าง

หนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็ตาม ให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และสมกับฐานะของผู้รบ ถ้าเป็นการ ปฏิเสธคาขอควรแจ้ง
เหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ
การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือร่างเป็น หนังสือ
ราชการประเภทอื่น ต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกัน ใช้คาต้องให้รัดกุมอย่าเปิดช่องให้ ตีความได้
หลายนัย ซึ่งอาจทาให้เข้าใจผิด และควรใช้ถ้อยที่ผู้รับคาสั่งสามารถปฏิบัติได้เพื่อให้คาสั่งนั้นได้ผล สมความมุ่ง
หมาย ข้อความที่เป็นเหตุในคาสั่งจะมีประโยชน์ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัด เพื่อสะดวกในการ
ตีความเอจาเป็น และทาให้ผู้ปฏิบัติรู้ความหมายชัด ช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและอาจ พิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อ
มีอุปสรรค ก่อนร่างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อานาจสั่งการได้แล้ว ประการใด คาสั่งต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้าขัดกับคาสั่งเก่าต้องยกเลิกคาสั่งเก่าเสียก่อน
การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว จะต้องร่างตามแบบที่กาหนดไว้ ส่วน
ข้อความต้องสมเหตุสมพล เพื่อให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ต้องการ อย่าให้มีข้อขัดแย้งกันในฉบับ นั้น หรือ
ขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้ ทั้งนี้ควรใช้ถ้อยคาสุภาพ

- ๑๑ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการเขียนร่าง ผู้บังคับบัญชาอาจกาหนดตัวอย่างให้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ได้
แต่เพื่อการประหยัด กระดาษร่างจะใช้กระดาษที่มีอยู่ แม้แต่กระดาษพิมพ์แล้วหน้าหนึ่งและไม่ใช้ อาจใช้ อีกหน้า
หนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จาเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่างโดยเฉพาะ
คุณสมบัติของผู้ร่างหนังสือราชการที่ดี
๑. จะต้องมีความสนใจ และเป็นนักสังเกตที่ดี
๒. ความรู้ด้านระเบียบงานสารบรรณ และหลักในการร่างหนังสือราชการ
๓. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง เหมาะสมเป็นอย่างดี
๔. ย่อความเก่ง รู้จักใช้พจนานุกรม
๕. ต้องรู้จักพิจารณา สังเกต จดจาการใช้ถ้อยคาสานวน หนังสือราชการต่างๆ ที่เห็นว่าเป็นแบบ ฉบับที่ดี
๖. รู้จักปรับปรุงแก้ไขการร่างหนังสือของตนเองอยู่เสมอ
๗. มีความละเอียด รอบคอบ มีความจาดี
๘. รู้ เข้าใจ เขียนภาษาราชการเป็น สามารถใช้สานวนราชการได้ถูกต้อง เหมาะสม

บทที่ 4
การเสนอหนังสือและเลขที่หนังสือ
การเสนอหนังสือ
1. การเสนอหนังสือ คือ การนาหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการเสร็จแล้วเสนอต่อ ผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้หน่วยงาน นั้น ๆ ดาเนินต่อไป
ตามสายงานจนเสร็จสิ้น
2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ ซึ่งโดยปกติได้แก่ เจ้าหน้าที่สารบรรณ ควร
แนะนาให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเป็นประเภท ๆ เพื่อให้สามารถจัดลาดับความสาคัญของ หนังสือที่
ต้องดาเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพื่อทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถ้าสามารถทาได้ควรให้ แยกแฟ้มเสนอ
ตามประเภทเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่องด่วน ควรแยกและเขียนตัวอักษรด่วนปิดหน้าปก แฟ้มเสนอให้เห็น
ชัดเจน
3. การตรวจเอกสารที่จะนาเสนอก่อนลงนาม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจากฝ่ายใดก็ตาม ควร
ตรวจสอบเอกสารที่นามาเสนอทุกฉบับ ดังนี้
3.1 ความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทาง ราชการ เช่น
ถ้าเป็นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอย่างไร ใช้ คาย่อหรือคาเต็ม
ถ้าเป็นคาสั่งดูแบบรูปคาสั่งให้ถูกต้อง เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องตามพจนานุกรม วรรคตอน ย่อหน้าให้
ถูกต้อง เหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรือยัง
3.3 ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้แนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมาด้วย
3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใด ๆ จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ให้ตรวจสอบให้ ตรงกันทั้งสอง
ฉบับ

4. วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้แยกแฟ้มเสนอออกเป็น ประเภท
ต่าง ๆ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้
4.1 เรื่องไม่ยุ่งยาก ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใด ๆ เช่น เพียงลงชื่อเท่านั้น ควรเรียงไว้ ข้างหน้า
4.2 เรื่องที่มีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้ หรือมีการตัดสินใจต้องเอาไว้ทีหลัง หรือแยก
แฟ้มเสนอ เพราะต้องใช้วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ไข เพื่อให้สามารถสั่งงานธรรมดาได้ก่อน
4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น สาเนาคาสั่ง ประกาศ แจ้งความ อื่น ๆ ไว้ต่างหาก
4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วน แล้วรีบเสนอทันทีและควรให้นาเสนอได้เสมอ

เลขที่หนังสือออก
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่องในช่อง “ที่...” ของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้วต่อด้วยเลข ประจา
ของเจ้าของเรื่อง ซึ่งมีกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. รหัสพยัญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานัก นายกรัฐมนตรี
กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกาหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กาหนดไว้นี้ ให้ปลัดสานัก นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ผู้รักษาการตามระเบียบเป็นผู้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะ สาหรับจังหวัดให้กาหนดโดย หารือกับกระทรวงมหาดไทย
เพื่อมิให้การกาหนดอักษรสองตัวนี้ซ้าซ้อนกัน
1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจากระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานัก นายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือ ทบวง ให้กาหนดไว้ดังนี้
1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจาจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้กาหนดไว้ดังนี้
- ๑๓ 2. เลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ประกอบด้วยเลขสี่ตัว ให้กาหนดดังนี้
2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สาหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม โดยเริ่มจาก
ตัวเลข 01 เรียงไปตามลาดับ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้น ใหม่ให้ใช้เรียงลาดับ
ถัดไป
ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม ตั้งแต่ 100
ส่วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลาดับสาหรับส่วนราชการที่ไม่ สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ใช้ตัวเลข 00
2.1.๑ ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สานัก กอง หรือ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง โดยเริ่ม
จาก
ตัวเลข 01 เรียงไปตามลาดับส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการหากมีการ เปลี่ยนแปลงโดย
ยุบส่วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้ เรียงลาดับถัดไป
ในกรณีที่มีสานัก กอง ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหน่วยงานระดับกอง
ตั้งแต่ 100 ส่วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลาดับ
ถ้ามีกองหรือหน่วยงานระดับกองที่มิได้จัดตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ ให้
หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรม เป็นผู้กาหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใช้ตัวเลขในลาดับต่อจากกองหรือ หน่วยงานระดับ
กอง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนกลาง
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

กองกลาง นร 1201
2.2 สาหรับราชการส่วนภูมิภาค
2.2.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อาเภอหรือกิ่งอาเภอ โดยเริ่มจากตัวเลข 01 ซึ่งโดย ปกติใช้
สาหรับอาเภอเมืองเรียงไปตามลาดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนด
สาหรับหน่วยงานในส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่ขึ้นกับจังหวัดโดยตรง ตัวเลขสองตัว แรกให้ใช้
ตัวเลข 00
2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หน่วยงานในราชการส่วนภูมิภาคที่สังกัดจังหวัด หรืออาเภอ
ตามหนังสือที่ นร 0105/ว9381 ลว 28 เมษายน 2546 กาหนด ดังนี้
ตัวอย่างเลขที่หนังสือออกของราชการส่วนภูมิภาค
จังหวัดสุรินทร์ สร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา สข 0027
2.3 ให้มีการปรับปรุงเลขประจาของเจ้าของเรื่องให้เป็นไปตามลาดับ ตามกฎหมายว่าด้วย การ
ปรับปรุงกระทรวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการทุก ๆ 5 ปี โดยถือเอาปีพุทธศักราชที่ ลงท้าย
ด้วยเลข 5 และเลข 0 เป็นหลัก
2.4 ในกรณีกระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือ
จังหวัด ประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มิได้เป็นส่วนราชการซึ่งอยู่ในสังกัดใช้รหัสตัว พยัญชนะ
ของกระทรวง ทบวง ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด แล้วแต่กรณีให้ใช้
ตัวเลขสองตัวแรกเริ่มจาก 51 เรียงไปตามลาดับ
- ๑๔ หากกระทรวงมีส่วนราชการระดับกรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็น กรมตั้งแต่
100 ส่วนราชการขึ้นไป การกาหนดเลขประจาของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มิได้เป็น ส่วนราชการตาม
วรรคหนึ่ง ให้ใช้ตัวเลขสามตัว โดยเริ่มจาก 510 เรียงไปตามลาดับ
3. เลขประจาของเจ้าของเรื่องซึ่งส่วนราชการใดกาหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดใน 1 และ 2 ให้แจ้งให้
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
4. การกาหนดเลขที่หนังสือออกของคณะกรรมการ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลข
ประจาของเจ้าของเรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะกาหนดตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น ให้กาหนดได้
ไม่เกินสี่ตัว โดยให้อยู่ในวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกล่าว จะต้องไม่
ซ้ากับรหัสตัวพยัญชนะที่กาหนดไว้ในภาคผนวกนี้ แล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่อง
5. สาหรับส่วนราชการต่ากว่าระดับกรม หรือจังหวัด หากจาเป็นต้องออกหนังสือราชการ เอง หรือเพื่อ
ประโยชน์แก่การปฏิบัติงานสารบรรณ ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรือจังหวัดกาหนด ตัวเลขรหัสให้ไม่กิน
สามตาแหน่ง โดยให้ใส่จุดหลังเลขประจาของเจ้าของเรื่องตาม 2 แล้วต่อด้วยเลขรหัสที่ กาหนดขึ้นดังกล่าว
การให้เลขรหัสตามวรรคหนึ่ง ถ้าสามารถจัดเรียงส่วนราชการตามลาดับตัวพยัญชนะและ สระได้ก็ให้
เรียงตามนั้น
การจ่าหน้าซอง
การจ่าหน้าซองจดหมายราชการให้ใช้ตามหลักการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ให้คาแนะนาดังนี้
“การจ่าหน้าซองหนังสือราชการที่จัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาในประเทศเพื่อให้ใช้ได้กับเครื่องคัด แยก
จดหมาย

- ใช้พื้นที่ด้านหน้า และด้านหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วย
งาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
- ให้ระบุชื่อ และที่อยู่ของหน่วยงานผู้ฝากส่งไว้ที่มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้า บริเวณด้านข้าง ครุฑ
และเหนือเลขที่หนังสือ – จ่าหน้าได้ 2 แบบ คือ จ่าหน้าลงบนซองโดยตรง หรือจ่าหน้าลงบนป้ายจ่า หน้า แล้ว
นามาผนึกในบริเวณพื้นที่สาหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซอง
- จ่าหน้าให้เป็นแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใช้ตัวอักษรแบบมาตรฐาน ด้วยหมึกสีดา หรือ น้าเงิน
- พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอาระบิกในช่องใส่รหัส ไปรษณีย์สีแดงส้ม ยกเว้น กรณี
การ
ใช้ป้ายจ่าหน้า ซึ่งพิมพ์รหัสไปรษณีย์รวมไว้ในป้ายจ่าหน้าแล้ว
- ไม่ต้องลงลายมือชื่อผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง ที่มุมล่างซ้ายด้านหน้าซอง
- ในกรณีที่ใช้ซองแบบเดิม ที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้มให้จ่าหน้า ด้วยการพิมพ์ หรือใช้
ป้ายจ่าหน้าเท่านั้น โดยให้วางรหัสไปรษณีย์ได้ 2 ตาแหน่งคือ
1. แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของจ่าหน้า
2. ต่อท้ายข้อความบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ

ก่อนนาส่ง
พับสิ่งที่บรรจุในซองให้เรียบเสมอกัน สิ่งที่บรรจุในซองต้องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรือมีโลหะ
พลาสติก ปะปนอยู่ ปิดผนึกฝาซองให้เรียบสนิทมั่นคง ด้วยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง ห้ามปิดผนึก ด้วย
ลวดเย็บกระดาษ เย็บด้วยหมุด หรือใช้เชือกพันตาไก่

บทที่ 5
การเขียนรายงานการประชุม
งานประชุม
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไปมาพบกันอย่างเป็นทางการ เพื่อชี้แจงทาความ
เข้าใจหรือแสดงความคิดเห็น หรือหาข้อยุติ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
วัตถุประสงค์ของการประชุม มีประเด็นหลักๆ ดังนี้
๑. เพื่อหาข้อเท็จจริง
๒. พื่อหาข้อเสนอแนะ
๓. เพื่อหาวิธีแก้ปัญหาหรือข้อยุติ
๔. เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕. เพื่อการพิจารณาตัดสินใจ
๖. เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ หรือข้อตกลงต่างๆ
๗. เพื่อเสริมสร้างมิตรสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน
ขั้นตอนการจัดประชุม
ขั้นตอนการจัดประชุม แบ่งได้เป็น 3 ระยะ ดังนี้
๑. ขั้นตอนก่อนการประชุม
จัดระเบียบวาระการประชุม
ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบวัน เวลา ของผู้ร่วมประชุมที่ว่างตรงกัน รวมทั้งประสานงาน
เพื่อจองห้องประชุม (กรณีต้องเดินทางไปประชุมต่างจังหวัดต้องประสานงานเรื่องการจองที่พัก ห้องประชุม)

จัดทาบันทึก/หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม
จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่าง และค่า
เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปของผู้เข้าร่วมประชุม เป็นต้น
การเตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม
๒. ขั้นตอนวันประชุม
ประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันวัน เวลา และสถานที่กับผู้ร่วมประชุม
อานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผู้ร่วมประชุม (ในกรณีผู้มาประชุมเดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด ให้มีการอานวยความสะดวกด้านการบริการรถรับ-ส่ง)
ดูแลการให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมทั้งอาหารกลางวัน (ถ้ามี)
๓. ขั้นตอนหลังการประชุม
จัดทารายงานการประชุม พร้อมแจ้งผู้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
การจัดระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระการประชุม คือ การกาหนดเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาตามลาดับ ซึ่งจะกาหนด
ล่วงหน้าก่อนการประชุมแต่ละครั้ง
รูปแบบวาระการประชุม อาจกาหนดได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- ๑๖ การจัดทารายงานการประชุม
รายงานการประชุม หมายถึง รายงานซึ่งจดบันทึกเกี่ยวกับการลงความเห็น และการอภิปรายของ
สมาชิกในที่ประชุม รวมถึงมติ และแนวความคิดที่ตัดสินใจ ในที่ประชุมนั้นๆ โดยจะมีเลขานุการเป็นผู้ที่ทา หน้าที่
สาคัญในการจดบันทึกรายงานการประชุมนั้นจะจดบันทึกและเขียนเรียบเรียง รายละเอียดที่ได้ อภิปรายในที่
ประชุมออกมาในรูปแบบของรายงานโดยเรียงลาดับหัวข้อตามระเบียบวาระของการประชุมที่ ได้กาหนดไว้ การ
บันทึกนั้นจะต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความสาคัญในการอภิปรายและที่ประชุมอย่าง ละเอียดและชัดเจน
ยกตัวอย่างเช่น ใครเสนอแนวคิดอะไร อย่างไร การตัดสินใจเป็นอย่างไร มีแนวทาง แก้ปัญหา หรือมไม่ อย่างไร
สรุปกระบวนการเป็นเช่นไร มติว่าอย่างไร เป็นต้น
วัตถุประสงค์ในการเขียนรายงานการประชุมนั้นเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดของเนื้อหาในการประชุม
ทั้งหมดอย่างชัดเจน ถูกต้อง และแม่นยาในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรที่สามารถใช้อ้างอิงได้ในทางปฏิบัติ และ
การดาเนินงานในอนาคตขององค์กรนั้นเอง
รายงานการประชุมจะมีรูปแบบในการเขียนอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ รายงานการประชุมแบบเป็น
ทางการและแบบไม่เป็นทางการ รายงานการประชุมอย่างเป็นทางการนั้นจะมีรายละเอียดที่มากกว่าอย่างไม่ เป็น
ทางการ รวมทั้งคาศัพท์ที่ได้เลือกใช้ยังมีความเป็นทางการ และยังถือเป็นศัพท์เฉพาะทางอีกด้วย รายงานกา
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการนั้น จะมีแนวทางเขียนที่ทาให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายและมีความเป็นทางการ น้อยกว่า
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กาหนดโดยกรอกรายละเอียด ต่างๆ
ในรายงานการประชุม ดังนี้

- รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น
- ครั้งที่ให้ลงครั้งที่ประชุม
- วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม
- ณ ให้ลงสถานที่ประชุม
- ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ใน กรณีที่มี
ผู้มาประชุมแทน ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตาแหน่ง ใด
- ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มา ประชุม
พร้อมทั้งบอกเหตุผล (ถ้ามี)
- ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งได้ เข้าร่วม
ประชุม (ถ้ามี)
- เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
- ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น โดยให้อยู่ด้านซ้ายมือ และ ผู้ตรวจ
รายงานการประชุมให้ลงชื่อด้านขวามือ
สาหรับการจดรายงานการประชุม อาจทาได้ 3 ลักษณะ คือ
๑. จดรายละเอียดทุกคาพูดของผู้เข้าประชุม พร้อมด้วยมติ
๒. จดแบบย่อคาพูดที่เป็นประเด็นสาคัญของผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยมติ
๓. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม

บทที่ 6
งานเลขานุการ
งานเลขานุการ
เลขานุการ หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง ปัจจุบันใน สังคม
ยุคใหม่ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ทาให้บทบาทหน้าที่ของเลขานุการจาเป็นต้องปรับและ พัฒนาให้
สอดคล้องตามไปด้วย เพื่อทาหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้ช่วยนักบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จนเกิด
ประสิทธิผลที่เด่นชัด และสามารถนับได้ว่าเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันองค์กรไปสู่ความสาเร็จ และได้รับ
ความไว้วางใจจากผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอื่นๆ ทั้งในองค์กร และนอกองค์กร
บางครั้งเลขานุการเป็นเสมือนคู่คิดและร่วมรับผิดชอบในงานสาคัญๆ ด้วย ดังคากล่าว “การเสียเลขานุการไป
เท่ากับการเสียแขนขวาไปทีเดียว”
ลักษณะเลขานุการที่ดี
จะต้องเป็นผู้มีลักษณะที่ดี แต่งกายเรียบร้อย สุภาพ เหมาะสมกับกาลเทศะ มีความจาดี มีความ ซื่อสัตย์
ต่อผู้บังคับบัญชา มีความรู้ความสามารถ ความชานาญงานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบปฏิบัติงาน ได้รวดเร็ว มี
ปฏิภาณไหวพริบและการตัดสินใจดี รู้จักลาดับความสาคัญก่อนหลังของงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี และที่สาคัญคือ
เลขานุการต้องเป็นผู้ที่เก็บความลับได้ดี

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการโดยทั่วๆ ไป
1. การรับหนังสือเข้าจากภายนอกและภายใน
1) การตรวจเช็คหนังสือในระบบ e-Document ที่ส่งถึงผู้บริหารว่าท่านได้ ดาเนินการสั่งการแล้ว
หรือยัง หรือหากเป็นเรื่องที่หน่วยงานแจ้งเพื่อทราบ ให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบ
2. การรับหนังสือออกภายนอกและภายใน
1) การจาแนกหนังสือที่รับจากงานสารบรรณ พร้อมทั้งจาแนกประเภทของหนังสือ เป็น 2 ประเภท
คือ หนังสือออกภายนอก และหนังสือส่งภายใน
2) ตรวจทานความเรียบร้อยของหนังสือออกภายนอกและภายใน หากพบข้อผิดพลาด ก็จะแจ้งให้
งานสารบรรณดาเนินการแก้ไขและนาเสนออีกครั้ง
3) เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร พร้อมทั้งบันทึกข้อความแบบย่อ ว่ามีจานวนกี่เรื่อง และ เรื่องไหนที่
จะต้องดาเนินการโดยด่วน
4) รับและบันทึกหนังสือออกจากผู้บริหารเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน (เฉพาะเรื่องที่สาคัญ)
5) ส่งคืนงานสารบรรณเพื่อดาเนินการต่อไป
๓. การเขียนจดหมายโต้ตอบ พิมพ์งานต่างๆ การเรียนการสอน รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตามคาสั่ง
ของ
ผู้บริหาร
การเขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานต่างๆ การเรียนการสอน รวมทั้งเอกสารส่วนตัว และตาม
คาสั่ง
ของผู้บริหาร เช่น โต้ตอบจดหมาย จัดทา PowerPoint งานสอน และจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ และนาเสนอ
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามคาสั่งแนะนาของผู้บริหารและนาเสนออีกครั้ง พร้อมทั้งนาส่ง
และถ่ายเอกสารตามจานวนที่กาหนด และบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน และจัดเก็บตามแฟ้ม
- ๑๘ ๔. ช่วยตระเตรียมการเดินทางไปร่วมประชุม สัมมนาต่างๆ และทาบันทึกการเดินทางให้ผู้บริหาร
ในกรณีที่ผู้บริหารมีธุระจะต้องไปติดต่องานหรือต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น ประชุม
เลขานุการจะเป็นผู้สั่งจองตั๋วเครื่องบิน จองโรงแรมที่หัวหน้าจะพัก รถรับ-ส่ง ยังสถานที่ต่าง ๆ พร้อมทั้งเตรียม
ของที่ระลึกในกรณีที่ต้องใช้ และเตรียมเอกสารที่จาเป็นให้แก่ผู้บริหาร และบันทึกข้อมูลไว้ เป็นหลักฐานด้วย
การโทรศัพท์ติดต่องานกับบุคคลภายในและภายนอก การนัดหมายแขก
๕. การโทรศัพท์ติดต่อกับบุคคลภายในและภายนอกตามคาสั่งหัวหน้า พร้อมทั้งบันทึกข้อมูล ไว้เป็น
หลักฐานและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
การรับโทรศัพท์ทั้งภายในและภายนอกที่ติดต่อมายังผู้บริหาร พร้อมทั้งสอบถาม รายละเอียดว่า ผู้พูด
คือใคร ติดต่ออะไร และขอเบอร์ติดต่อไว้ ในกรณีที่ท่านไม่อยู่ จะบันทึกไว้เป็น หลักฐานและแจ้งให้หัวหน้าทราบ
ตามแบบฟอร์มที่ได้จัดทาขึ้น
แบบบันทึกข้อความทางโทรศัพท์ ข้อความถึง
จาก
ที่อยู่
โทรศัพท์

�โทรมาหา
�จะโทรมาใหม่
�โปรดโทรกลับ
ผู้รับเรื่อง

�มาขอพบ
�ได้ฝากข้อความไว้
�..............................
เวลา

วันที่

6. การจัดทาตารางการนัดหมายและเตือนการนัดหมาย
การนัดหมายนั้นทาได้หลายวิธี เช่น การนัดหมายด้วยวาจา การนัดหมายทางโทรศัพท์ การนัดหมายโดย
ใช้จดหมายติดต่อ ทุกครั้งที่เลขานุการทาการ นัดหมายจะเป็นไปตามความต้องการของ หัวหน้าทุกครั้ง
เลขานุการจะแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่าได้ทาการนัดหมายกับบุคคล วัน เวลาใด เผื่อผู้บริหาร ได้ทาการนัดหมายไว้
ก่อนแล้วจะได้ไม่เกิดการซ้าซ้อนกัน การนัดหมายทุกครั้ง เลขานุการจะทาบันทึกการ นัดหมายตามแบบฟอร์มที่
ได้จัดทาไว้ เพื่อเตือนความจาทั้งเลขานุการและผู้บริหาร และการนัดหมายถ้า เกิดมีความจาเป็นต้องยกเลิก
เลขานุการจะรีบแจ้งการเลิกนัดก่อนถึงวัน เวลาที่นัด และเสนอแนะการนัดใน วัน เวลาต่อมา
แบบฟอร์มการบันทึกการนัดหมาย
บันทึกการนัดหมาย
วันศุกร์ ที่ ตุลาคม ๒๕๕๘
เวลา
๐๙.๓๐ น.
๑๓.๓๐ น.

รายการนัด
ประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้ าง
ประชุมคณะกรรมการจัดทาแผนอัตรากาลัง ๓ ปี

- ๑๙ 7. การต้อนรับแขกและผู้มาติดต่อหัวหน้า
เลขานุการจะเชิญให้แขกนั่งในห้องพักที่จัดไว้หรือโต๊ะรับแขก หาน้าให้ดื่ม หาหนังสือให้อ่าน หากแขก
ที่นัดหมายไว้มาถึงสานักงานและถึงเวลานัดแล้ว แต่ผู้บริหารกาลังมีแขกอยู่หรือติดธุระอยู่ เลขานุการจะแจ้งให้
แขกทราบ เพื่อรอเวลาเข้าพบหัวหน้า หากแขกต้องรอนานเลขานุการจะแจ้งให้แขกทราบ กล่าวขอโทษที่ทาให้
เขาต้องรอ และบอกเวลาที่ต้องล่าช้าไปอีกโดยประมาณ แขกจะตัดสินใจว่าเขา จะนัดใหม่หรือจะรออยู่ต่อไป
หลังจากนั้นจะบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐานว่า แขกที่มาติดต่อชื่ออะไร เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ หรือขอนามบัตร ดืม่
เครื่องดื่มอะไร
8. การดูแลความเรียบร้อยของห้องหัวหน้า
เลขานุการจะดูความเรียบร้อยของห้องผู้บริหารว่า มีฝุ่น ขยะ สกปรก อุปกรณ์เครื่องใช้ สานักงาน
หากมีไม่เพียงพอหรือชารุด จะประสานงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไป
9. การเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ
เลขานุการจะจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ หากต้องการค้นหาเรื่องใดก็ตามจะต้องหาได้ อย่าง
รวดเร็วและรวบรวมเรื่องเป็นหมวดหมู่ ประหยัดเวลาในการเก็บค้น การเก็บเอกสารสามารถจัดเก็บ ได้หลายวิธี
เช่น ตามพยัญชนะ ตามตัวเลข หรือตามเรื่อง สาหรับแฟ้มหนังสือลับหรือหนังสือส่วนตัว เลขานุการจะปรึกษากับ

ผู้บริหารว่าจะเขียน หรือเรียกชื่อแฟ้มว่าอะไร หรือเราจะเสนอว่าควรจะใช้อย่างไร เพื่อจะได้เป็นที่รู้กันระหว่าง
เลขานุการกับผู้บริหารจะได้ค้นเรื่องได้ถูกต้อง
10. ช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการประชุมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริหาร เช่น
- การเตรียมห้องประชุม อาหารว่าง เครื่องดื่ม (ทั้งก่อนและหลังประชุม)
- การจัดระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม
- การเชิญประชุม
- การจดรายงานการประชุม

- ๒๐ -

คาขึ้นต้น สรรพนาม คาลงท้าย ในหนังสือราชการ และคาที่ใช้ในการจ่าหน้าซอง
ผู้รับหนังสือ

คาขึ้นต้น

สรรพนาม

คาลงท้าย

คาที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง

1.พระราชวงศ์
1.1 พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว

ขอเดชะฝ่า ละออง
ธุลีพระ บาท ปก
เกล้า ปกกระหม่อม
ข้าพระพุทธ (ออกชื่อ
เจ้าของ หนังสือ) ขอ
พระราชทาน พระ
บรมราช วโรกาส
กราบ บังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระ บาท
1.2 สมเด็จ
ขอเดชะฝ่า ละออง
พระบรมราชินีนาถ
ธุลีพระบาท ปกเกล้า
ปก กระหม่อม ข้า
พระพุทธ (ออกชื่อ
เจ้าของ หนังสือ) ขอ
พระราชทาน พระ
บรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูลพระ
กรุณาทราบฝ่า
ละอองธุลีพระบาท
1.3 สมเด็จพระบรม ขอพระราช ทาน
ราชินี สมเด็จพระบรม กราบ บังคมทูล
ราชชนนี สมเด็จพระ (ออกพระนาม) ทราบ
ยุพราช
ฝ่าละอองพระบาท
(สยามมกฎราชกุมาร)
สมเด็จพระบรมราช
กุมารี
1.4 สมเด็จเจ้าฟ้า
ขอพระราชทาน
กราบทูล (ออก พระ
นาม) ทราบฝ่าพระ
บาท

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่
จะทรง พระกรุณา
โปรดเกล้า โปรด
กระห ม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคา
ว่า ขอเดชะ มาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของ
หนังสือ)

ขอ
พระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม
ถวาย ขอเดชะ

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่
จะทรง พระกรุณา
โปรดเกล้า โปรด
กระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) (หรือจะเอาคา
ว่า ขอเดชะ มาไว้
ท้ายชื่อเจ้าของ
หนังสือ)

ขอ
พระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม
ถวาย ขอเดชะ

ใต้ฝ่าละอองธุลี
พระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่
จะทรง พระกรุณา
โปรดเกล้า โปรด
กระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ)

ขอ
พระราชทาน
ทูลเกล้า
ทูลกระหม่อม
ถวาย ขอเดชะ

ใต้ฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า

ควรมิควรแล้วแต่
จะทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ) ควรมีควร
แล้วแต่จะ โปรด

ขอ
พระราชทาน
กราบบังคมทูล
(ระบุ พระนาม)

- ๒๑ ผู้รับหนังสือ
1.5 พระบรมวงศ์ ชั้น
พระองค์เจ้า

คาขึ้นต้น

สรรพนาม

ขอประทาน กราบ ใต้ฝ่าพระบาท
ทูล (ออก พระ
ข้าพระพุทธเจ้า

คาลงท้าย

คาที่ใช้ในการจ่า
หน้าซอง
ควรมิควรแล้วแต่จะ ขอพระราชทาน
โปรดเกล้าโปรด
กราบบังคมทูล

นาม) ทราบฝ่าพระ
บาท
1.6 พระเจ้าวรวงศ์เธอ
(ที่มิได้ทรงกรม) พระ
อนุวงศ์ ชั้นพระวรวงศ์
เธอ (ที่ทรงกรม)
1.7 พระอนุวงศ์ชั้น
พระวรวงศ์เธอ (ที่มิได้
ทรงกรม)

กราบทูล (ออก
ฝ่าพระบาท
พระนาม) ทราบฝ่า (ชาย) กระหม่อม
พระบาท
(หญิง) หม่อมฉัน

1.8 ชั้นอนุวงศ์ชั้น
หม่อมเจ้า

ทูล (ออกพระ
นาม)

ทูล (ออกพระ
นาม) ทราบฝ่า
พระบาท

ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน

ฝ่าพระบาท
(ชาย) กระหม่อม
(หญิง) หม่อมฉัน
2.พระภิกษุ
ขอประทาน กราบ ใต้ฝ่าพระบาท
2.1 สมเด็จพระสังฆราช ทูล (ออก พระ
ข้าพระพุทธเจ้า
เจ้า
นาม)
2.2สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล
ฝ่าพระบาท (ชาย)
เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้า
กระหม่อมฉัน
2.3 สมเด็จพระราชา
นมัสการ
พระคุณเจ้า
คณะ รองสมเด็จ
กระผม - ดิฉัน
พระราชาคณะ
2.4 พระราชาคณะ
นมัสการ
พระคุณท่าน
กระผม - ดิฉัน
2.5 พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป นมัสการ
3.บุคคลธรรมดา
3.1 ประธานองคมนตรี

กราบเรียน

ท่าน
ผม – ดิฉัน
ดิฉัน – ท่าน

กระหม่อม
(ระบุ พระนาม)
ข้าพระพุทธเจ้า (ลง
ชื่อ)
ควรมิควรแล้วแต่จะ กราบทูล (ระบุ
โปรด
พระนาม)
ฝ่าพระบาท
ทูล (ระบุพระ
(ชาย) กระหม่อม
นาม)
(หญิง) หม่อมฉัน
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด
แล้วแต่จะโปรด
ทูล (ระบุพระ
นาม)
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้าโปรด
กระหม่อม
ควรมีควรแล้วแต่จะ
โปรด

ขอประทานกราบ
ทูล

ขอนมัสการด้วย
ความ เคารพอย่าง
ยิ่ง
ขอนมัสการด้วย
ความ เคารพอย่าง
สูง
ขอนมัสการด้วย
ความ เคารพ
ขอแสดงความนับ
ถืออย่างยิ่ง

นมัสการ

กราบทูล (ระบุ
พระ นาม)

นมัสการ
นมัสการ
กราบเรียน

