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บทที่ 1
บทนา
การบริหารงานเอกสารด้านงานสารบรรณและงานธุรการ
การปฏิ บั ติ งานในส านั ก งานของบุ ค ลากรระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารนั้ น เป็ น การปฏิ บั ติ งานที่ ต้ อ ง
เกี่ยวข้องกับบุ คคลและเอกสาร จึงต้องอาศัย ทักษะในด้านต่าง ๆ รวมทั้งการดาเนินการตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และฉบับต่าง ๆ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเป็นหลัก ในการปฏิบัติ
หน้าที่ เนื่องจากการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ ทั้งที่เป็นหนังสือราชการ
ภายใน และหนังสือราชการภายนอก ซึ่งมี กระบวนการที่ต้องดาเนินการหลายขั้นตอน เช่น การรับ-ส่งหนังสือ
ราชการ การโต้ตอบหนังสือราชการ การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ขอความร่วมมื อ การร่างหนังสือเชิญ
ประชุม และวาระการประชุม การนาเสนอ รวมถึงการจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ทั้งที่เป็นเอกสาร และเป็น
เอกสารดิ จิ ทั ล ในรู ป แบบไฟล์ ในระบบคอมพิ ว เตอร์ ฯลฯ ดั งนั้ น จึ งต้ อ งมี แ นวปฏิ บั ติ แ ละขั้ น ตอนการจั ด
ระบบงานเอกสารที่ดีจึงจะประสบความสาเร็จในการบริหารงานเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการจัดเก็บ ค้นหา และ
นาไปใช้
ดังนั้น การปฏิบัติงานด้านการบริหารงานเอกสารที่เกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการนั้น
ผู้ปฏิบั ติจะต้องมีความรู้ของหนั งสือราชการ ขอบข่ายงานธุรการ ความสาคัญ ของงานธุรการ บทบาทของ
เจ้ าหน้ าที่ ธุรการ รวมถึงควรมี ความรู้เกี่ย วกั บระเบียบงานสารบรรณของส านัก นายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงาน
สารบรรณฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ความสาคัญและขอบข่ายของงานธุรการ
การปฏิบัติงานของงานสารบรรณหรืองานธุรการของหน่วยงานมีความสาคัญต่อระบบเอกสาร
ของหน่วยงานซึ่งมีผลต่อการดาเนินการต่างๆ ของหน่วยงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดาเนินการที่เป็นทางการ
ผ่านการจัดทาหนังสือราชการรวมไปถึงเอกสารหลักฐานต่างๆ ในการสื่อสาร การสั่งการ การมอบหมายงาน
ของหน่วยงาน ดังนั้นการปฏิบัติการด้านสารบรรณหรือธุรการจึงมีความสาคัญต่อการดาเนินงานของหน่วยงาน
ซึง่ สามารถนาเสนอได้ดังประเด็นต่อไปนี้
1. ความสาคัญของงานธุรการ
การดาเนินงานทั้งในส่วนของการรับ การส่ง การจัดเก็บ การสืบค้นเอกสารหรือหนังสือ
ราชการซึ่งงานธุรการจะเป็นผู้ปฏิบัติมีความสาคัญอย่างมากต่อหน่วยงานในหลากหลายมิติดังนี้
1.1 เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน
งานธุรการนั บว่าเป็ นบัน ไดขั้น แรกในการท างานของหน่ว ยงานต่าง ๆ ในทุ ก
ระดับที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร
เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่ กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่
การทางานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของ เจ้าหน้าที่ธุรการ
เป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการกาหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้น งานธุรการจึงเปรียบเสมือน
กลไกที่สาคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้
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1.2 เป็นหน่วยสนับสนุน
งานธุ ร การถื อ เป็ น หน่ ว ยสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ ป ระสบ
ความสาเร็จ เปรียบเสมือน “ตัวฟันเฟืองและจักรกล” อันหนึ่ง ที่ ขับเคลื่อนให้งานได้ดาเนินอย่างสะดวก เช่น
การให้ บริการ การติดต่อ ประสานงาน การจัดหา เป็นสายงานการ“ควบคุม ” และ “ดูแล” ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้
1.3 เป็นหน่วยบริการ
งานธุรการต้องเป็นนักประสาน และเป็นนักบริการที่ดี” ขอบเขตของสายงาน
ธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับ “จัดหา จัดใช้ ดูแล และ บริการ เพื่อนามาซึ่งความสะดวกของหน่วยงานอื่นและ
ในองค์กร”
2. ขอบข่ายของงานธุรการ
การปฏิ บั ติ งานด้ า นงานธุ รการของสถาบั น วิจั ย และพั ฒ นานั้ น มี ก ระบวนการในการ
ดาเนินงานเช่นเดียวกับงานธุรการของหน่วยงานราชการทั่วไปตามระเบียบสานักว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๘ โดยส่วนใหญ่จะดาเนินการในขอบข่ายดังนี้
2.1 รับ – ส่ง หนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกด้วยระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-doc) และในระบบทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการของหน่วยงาน
2.2 ร่างหนังสือโต้ – ตอบหนังสือราชการ สามารถร่างหนังสือราชการตามชนิดของ
หนังสือราชการ ได้อย่างถูกต้อง ควรรู้ชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการได้อย่างถูกต้องตาม ระเบียบสานัก
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๕๔๘ ซึ่งหนังสือราชการมี 6 ประเภทด้วยกัน คือ
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือ ประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสืออื่นที่
เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานใน รู้จุดประสงค์ของหนังสือว่าจะทาหนังสือถึงบุคคลใด เรื่องอะไร ซึ่งจะ
ทาให้เราเลือกแบบหนังสือได้ถูกต้อง สิ่งแรกที่เราต้องคานึงถึงคือ แบบของหนังสือ ซึ่งเราวิเคราะห์์ด้
ไ ว่าเป็น
เรื่อง ระหว่างส่วนราชการ แบบหนังสือต้องเป็นหนังสือภายนอก ใช้หนังสือครุฑ มีภาษา เครื่องหมายถูกต้อ ง
นุ่มนวล และควรคานึงถึงภาษาที์ใช้
่ ต้องมีความถูกต้อง ของตัวสะกด โดยเฉพาะชื่อบุคคลที่ เรากล่าวถึงต้องให้
ความสาคัญ เป็ น อย่างมาก ในส่วนของตัวเลขก็ต้องให้ความสาคัญเป็ นอย่างมากต้องเขียนตัวเลขให้ถูกต้อง
รวมถึงจ านวนนั บ ให้ ชัด เจน ส าหรับ ภาษาที่ เขียนก็ เช่น กัน ต้ องระมั ดระวังในเรื์องถ้
่ อ ยคาส านวนที่ใช้ต้อ ง
เหมาะสม ตลอดจนคาเชื่อมประโยค ไม่ใช้ คาฟุ่มเฟือย และวรรคตอนของหนั งสือต้องถูกต้อง เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน
2.3 พิ มพ์ห นั งสื อ การพิ มพ์ ห นั งสื อราชการด้วยระบบ คอมพิ ว เตอร ์ และมีการ
บันทึกข้อมูลไว้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วก็สามารถ นาเรื่องเดิม ๆ ที่ได้ปฏิบัติมาปรับปรุง แก้ไข ได้ง่าย แต่
ควรระมัดระวังเรื่อง ส่ว นประกอบของหนั งสื อที่ต้องแก้ไขเปลี่ ยนแปลงให้ ถูกต้องตามแบบฟอร์มที่ใช้ เช่น
เลขที่ หนั งสื อ วันเดือนปี ชื่อเรื่อง เรีย น อ้างถึง (ถ้ามี) สิ่ งที ส่งมาด้วย (ถ้ามี) และ คาลงท้าย สอดคล้อง
เหมาะสมกับผู้รับ (เรียนบุคคลทั่วไปหรือพระภิกษุสงฆ)์ ควรตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์เอกสาร
2.4 ผลิตสาเนาเอกสาร การพิมพ์หนังสือราชการควรทาสาเนาหนังสือไว้อีกหนึ่งฉบับ
เพื่อจัดเก็บไว้หน่วยงานต้นเรื่อง เพื่อสะดวกในการค้นหา และจัดเก็บ หากไม่มีการทาสาเนาในรูปเอกสาร ควร
สแกนหนังสือเป็นดิจิทัลในรูปแบบไฟล์ และจัดเก็บตามระบบทะเบียนส่งหนังสือ
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2.5 จั ด เก็ บ เอกสาร การเก็ บ หนั ง สื อ ราชการ แบ่ งประเภทการเก็ บ ออกเป็ น 3
ประเภท คือ การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ และการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วการ
เก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ยังปฏิบัติไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่ องการเก็บไว้
เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบ
เป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการตามระเบียบสารบรรณ ให้เจ้าของเรื่องเก็บ
เป็ น เอกเทศ การเก็บ เมื่อปฏิบั ติเสร็จแล้ ว คือ การเก็บ หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก การเก็บหนังสือประเภทนี้เป็นการเก็บไว้เพื่อรอการทาลายและความถี่ในการนามาใช้
งานมีไม่มากนั ก และเพื่ อเป็ น การลดภาระของเจ้าของเรื่องผู้ ปฏิบัติให้ มีเวลาทาเรื่องที่ยังไม่สิ้ นกระแสการ
ดาเนินการ และเพื่อให้มีหน่วยที่ทาหน้าที่เรื่องนี้โดยเฉพาะ ระเบียบงานสารบรรณจึงกาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์
เก็บ หรือหน่วยเก็บกลางเพื่อทาหน้าที่รับผิดชอบงานด้านนี้ให้แก่หน่วยงานในสังกัด
2.6 บันทึกเสนอหนังสือ ขั้นตอนก่อนบันทึกควรปฏิบัติดังนี้
2.6.1 คัดแยกและจัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วนของหนังสือแต่ละชนิด
2.6.2 อ่านรายละเอียดเนื้อหาในหนังสือทั้งหมดให้ละเอียดและเข้าใจแจ่มแจ้ง
2.6.3 จับใจความสาคัญของเรื่องให้ได้ว่า ใคร เรื่องอะไร เมื่อไร ทาอะไร
ทาอย่างไร และทาไม
2.6.4 หากเป็นเรื่องที่เคยติดต่อไปมาระหว่างส่วนราชการต้องหาเรื่องเดิมนาไป
ประกอบการพิจารณา
2.6.5 สรุปย่อสาระสาคัญของเรื่องให้สั้น กระชับ ชัดเจน และลาดับความ
เป็นมาก่อนหลังให้เข้าใจ
2.6.6 ข้อความที่บันทึกเสนอ ไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับความตามเรื่องเดิม
ผู้บันทึกเสนอสามารถจัดลาดับความขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น ตามความเหมาะสม
2.6.7 ข้อความตอนใดที่เป็นความสาคัญของเรื่อง ให้ขีดความชัดเจนเพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการได้รวดเร็ว
2.6.8 หนังสือบางฉบับมีข้อความไม่มาก และข้อความชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ จาเป็น
ต้องบันทึกย่อเรื่อง เช่น หนังสือเชิญประชุม ผู้บันทึกเสนออาจขีดเส้นใต้ข้อความสาคัญ และบันทึกเสนอว่า
"เพื่อโปรดทราบกาหนดการนัดประชุม "
2.6.9 เสนอความเห็ นประกอบการพิจารณาสั่ งการ ควรเสนอแนะทางออก
สาหรับการตัดสินใจและสั่งการ โดยการเขียนข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับ
บัญ ชาบั น ทึกสั่ งการแก่ผู้ ใต้บั งคับ บั ญชา หรืออาจเป็นข้อความที่เจ้าหน้าที่ห รือหน่วยงานของส่ว นราชการ
ติดต่อกัน ในการปฏิบัติ ราชการ ซึ่งมีประเภทการบันทึก แยกได้เป็น 6 ประเภท คือ บันทึกย่อเรื่อง บันทึก
รายงาน บันทึกความเห็น บันทึกขออนุญาต/ขออนุมัติ และบันทึกติดต่อ
2.6.10 การลงวัน เดือน ปี ที่บันทึกเสนอ ให้ลงวัน เดือน ปี แบบเต็ม เช่น " ๑๕
มิถุนายน ๒๕๖๓" หรือแบบย่อ เช่น "๑๕ มิ.ย. ๖๓ " โดยบันทึกเป็นตัวเลขไทย หรือตัวเลขอารบิคก็ได้ขึ้นอยู่กับ
นโยบายของแต่ละส่วนราชการ เนื่องจากในบางกรณีตัวเลขไทยอาจไม่เอื้อต่องานบางประเภท ซึ่งการใช้เลข
ไทยเป็นการสนับสนุนในการใช้เลขปีพุทธศักราชเป็นเลขไทยในกิจกรรมทุกด้านของทางราชการ โดยเฉพาะใน
การออกหนังสือราชการทั่วไป
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2.7 ตรวจทานหนั งสื อ การจั ด ท าหนั งสื อ ราชการเป็ น สิ่ งที่ ส าคั ญ ต่ อ การปฏิ บั ติ
ราชการ ดั งนั้ น การร่ าง การเขีย นหนั งสื อ ราชการทั้ งภายใน และภายนอกจึ งเป็ น สิ่ งที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานทุ ก คน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ จาเป็นที่จะต้องเรียนรู้ และฝึกหัดการเขียนหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพให้เป็นไป
ในรูปแบบทิศทางเดียวกัน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป ทั้งนี้มีขั้นตอนการตรวจทานดังนี้
2.7.1 ยึดรูปแบบของหนังสือราชการให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
2.7.2 เนื้อหาของหนังสือราชการ ยึดความถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม กะทัดรัด
และบรรลุวัตถุประสงค์
2.7.3 ใช้หลักภาษาไทย ดูรูปประโยคและความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ
2.7.4 ถ้อยคา สานวน ควรใช้ภาษาราชการ
2.7.5 มีการวรรคตอนข้อความให้ถูกต้อง หากวรรคตอนผิดพลาดอาจทาให้
การตีความของงานคลาดเคลื่อนได้
2.8 การทาลายหนังสือ อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมน้อยกวา 10 ป
เว้นแตหนังสือที่ต้องสงวนเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสาคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจาเมื่อดาเนินการ
แล้วเสร็จใหเก็บไวไมน้อยกวา 1 ปี หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเปนคูสาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได
จากที่อื่นใหเก็บไวไมน้อยกวา 5 ป อย่างไรก็ตามการทาลายหนังสือขึ้นอยู่กับหน่วยงานว่าจะพิจารณาให้มีการ
ทาลายหนังสือที่ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยอย่างไร โดยสามารถดูระเบียบการเก็บ การทาลายหนังสือราชการได้
ตามระเบียบสานักงานนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548 หน้า 19 – หน้า 28 หมวดที่ 3)
3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ธุ ร การซึ่ ง อาจมี ชื่ อ เรี ย กตามต าแหน่ ง ต่ า งๆ ทั้ ง นี้ ในส่ ว นของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้ าหน้าที่ธุรการคือ นางอภัสนันท์ วัฒนศิริศักดิ์ ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสารบรรณและเอกสารทางธุรการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งคุณสมบัติ เฉพาะของผู้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากต้องเรียนรู้และเข้าใจระเบียบที่
เกี่ยวข้องแล้วยังต้องมีทักษะต่าง ๆ ดังนี้
3.1 ต้องรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.3 ต้องมีน้าใจ เกื้อกูล
3.4 ต้องมีความรอบคอบ
3.5 ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่
4.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526,2548
4.2 ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่าง ๆ
4.3 ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ
4.4 ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้
หน่วยงานรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
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บทที่ 2
ระเบียบและความหมายของงานสารบรรณ
การปฏิบัติงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผู้มีหน้าที่จะต้องเรียนรู้และดาเนินการให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยทั่วไปปัจจุบันมีระเบี ยบที่บังคับใช้ 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ 2) ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ
พ.ศ.2548 ซึ่ งเป็ น การเพิ่ ม เติ ม ค านิ ย ามเกี่ ย วกั บ เอกสาร “อิเล็ ก ทรอนิ กส์ ” และค าว่ า “ระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิ กส์ ” (ศึกษาเพิ่มเตมในระเบี ย บส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และ 2)
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ.2548 ท้ายภาคผนวก)

2.1 ความหมายของงานสารบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 6 ให้ความหมายของ
คาว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรื อ
หนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ” ซึ่ง “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้
วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึง
การประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่า
นั้น

2.2 ความหมายของหนังสือราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หมวด 1 ได้ระบุชนิดของ
หนังสือราชการ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ
6) ข้อมูล ข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รั บจากระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ซึ่งตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้เพิ่มคานิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์ ” และคาว่า “ระบบสาร
บรรณอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” ระหว่ า งนิ ย ามค าว่ า “หนั ง สื อ ” และส่ ว นราชการ” ในข้ อ 6 แห่ ง ระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทาง
อิ เล็ ก ตรอน ไฟฟ้ า คลื่ น แม่ เหล็ ก ไฟฟ้ า หรือ วิธี อื่ น ใดในลั ก ษณะคล้ ายกั น และให้ ห มายความรวมถึ งการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”
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2.4 ชนิดของหนังสือราชการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 หมวด 1 ข้อ 10 ได้ระบุ
ชนิดของหนังสือราชการ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1) หนังสือราชการภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี (ใช้กระดาษตราครุฑ)
- ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
(ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการภายนอกท้ายภาคผนวก)
2) หนังสือราชการภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
- ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน (ใช้กระดาษบัน ทึก
ข้อความ) (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือราชการภายในท้ายภาคผนวก)
ข้อแตกต่าง หนังสือราชการภายใน กับ หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายนอก

หนังสือราชการภายใน

1. ไป – มา เป็นทางราชการ
2. ติดต่อระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง
3. ใช้กระดาษตราครุฑ
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบลงนามเต็มฉบับ และแบบประทับตรา

1. ไป – มา ในเรื่องราชการ
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดารงตาแหน่ง
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้
5. ใช้บันทึกแทน

6. คาขึ้นต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมา

6. คาขึ้นต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ในข้อความ

7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่วนราชการ วัน เดือน ปี

7. ใช้คาย่อของตาแหน่งหรือส่วนราชการ วัน เดือน
ปี ได้

8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออื่น ๆ แล้วแต่กรณี

8. ไม่มีคาลงท้าย

3) หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับตรา ใช้กระดาษครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่ างส่วนราชการ กับส่วน
ราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรือการเงิน
- การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
- การเตือนเรื่องที่ค้าง
- เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาเป็นคาสั่งให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือประทับตราท้ายภาคผนวก)
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4) หนั งสื อสั่ งการ ให้ ใช้ ตามแบบที่ ก าหนดไว้ในระเบี ยบ เว้น แต่ จะมีก ฎหมายก าหนดแบบไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิดได้แก่
4.1 ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญ ชาสั่งการให้ ปฏิบัติโดยชอบด้ว ยกฎหมาย ใช้
กระดาษตราครุฑ
4.2 ระเบี ย บ คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ได้ ว างไว้ โดยจะอาศั ย อ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษครุฑ
4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจกาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษครุฑ (ดูตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือออกข้อบังคับท้ายภาคผนวก)
5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด ได้แก่
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือ แจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคาว่าประกาศเป็นแจ้งความ
5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของ
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ
5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ
(ดูตัวอย่างท้ายภาคผนวก)
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดทาขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
และส่วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่
6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ
โดยลงชื่อคาขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............”
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
6.3 บันทึก คือข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้ บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
6.3 หนังสืออื่น คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐาน
รวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้า
ทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะ
เรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
6.4 หนั งสือเวียน คื อหนั งสื อที่มีถึงผู้ รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้ เพิ่ ม
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลาดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน
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ชั้นความเร็วของหนังสือ
1) ด่วนที่สุด หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2) ด่วนมาก หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3) ด่วน
หมายถึง ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้
หนังสือที่จัดทาขึ้นโดยปกติให้มี สาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้ที่
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
ส าเนาคู่ ฉ บั บ ให้ ผู้ ล งชื่ อ ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ ลายมื อ ชื่ อ ย่ อ และให้ ผู้ ร่ า ง ผู้ พิ ม พ์ ผู้ ต รวจ
ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสือ ถ้าเป็นเรื่องไม่สาคัญมากนักการส่งเอกสาร
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเป็นเอกสารยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณที่ให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนิน การโดยหนังสื อที่เป็นเอกสารสามารถ
ดาเนินการด้วยระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุกครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว
และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร
ให้ทาเอกสาร ยืนยันตามไปทันที
การส่ งข้อความทางเครื่องมือสื่ อสาร เช่น โทรเลข วิท ยุโทรเลข โทรพิ มพ์ โทรศัพ ท์ วิท ยุ
สื่อสาร วิทยุ กระจายเสีย ง หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ ผู้ รับปฏิบัติเช่นเดี ยวกับได้รับหนังสื อ ในกรณี ที่
จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทาหนังสือยืนยันตามไปทันที
ทั้งนี้การระบุชั้นความเร็วของหนังสือนั้นกาหนดให้ใช้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 28 ส่วนที่ 7
ชั้นของหนังสือลับ
1) ลับที่สุด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุ ดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุห รือบุคคลซึ่งหาก
ความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหาย
หรือเป็นภยันตรายต่อความมั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตร
อย่างร้ายแรงที่สุด
2) ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหาก
ความลับดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็น
ภยั น ตรายต่ อ ความมั่ น คง ความปลอดภั ย ของประเทศชาติ ห รื อ พั น ธมิ ต รหรื อ ความเรี ย บร้ อ ยภายใน
ราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง
3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
หรือเกียรติภูมิของประเทศชาติหรือพันธมิตรได้
4) ปกปิด ได้แก่ ความลั บ ซึ่งไม่พึ งเปิด เผยให้ ผู้ ไม่มีห น้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ ท ราบ
เฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ต้องทราบเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น
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บทที่ 3
ขั้นตอนการรับ-ส่ง หนังสือราชการของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การรับหนังสือ
กระบวนการในการรั บ หนั งสื อ เข้ า มาจากหน่ ว ยงานภายในหรื อ รั บ มาจากหน่ ว ยงาน
ภายนอก แบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้
1. การรับหนังสือเข้ามาจากหน่วยงานภายใน (เป็นกระดาษบันทึกข้อความ) เป็นการรับ
หนังสือจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่มีไปมาระหว่างหน่วยงานด้วยกัน หรือเป็นหนั งสือ
อื่น ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนการรับหนังสือจากหน่วยงานภายใน
1.1 การรั บ หนั ง สื อ จะรั บ โดยตรงจากงานธุ ร การส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไปรับหนังสือจากงานธุรการ สานักงานอธิการบดี วันละ 1-3 ครั้ง หากมีความ
เร่งด่วนให้ไปรับทันที
1.2 ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานธุรการส านั ก งาน ตรวจสอบหนั งสื อ เข้ าจากอี เมลล์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ของงานธุรการสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา หากมีหนังสือเข้ามาให้ดาเนินการปริ้นเอกสาร
และแยกประเภทหนังสือราชการโดยให้ดูความเร่งด่วนตามลาดับ
1.3 จั ดล าดับ ความสาคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลั ง
และหากเป็นจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการเปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
ราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว จึงดาเนินการต่อ ถ้าเป็นหนังสือเรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
ระบุชื่อชัดเจน จะไม่เปิดซองจดหมายให้นาเสนอบุคคลนั้นทันที แต่หากจ่าหน้าซองเป็นตาแหน่งให้ทาการเปิด
ซองจดหมายได้ และแยกประเภทหนังสือว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1.4 เมื่อแยกประเภทหนังสือแล้ว ถ้าเป็นบันทึกข้อความภายใน ให้ลงทะเบียนระบบ
รับเลขรับ วันที่รับ เวลาที่รับ โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูประบบทะเบียนรับหนังสือเข้าภายใน โดยเรียงลาดับเลข
รับตามปีปฏิทิน
1.5 ประทับ ตราบัน ทึกข้อความ ที่มุมบนด้านขวา หรือที่ ว่างด้านบนของหนั งสื อ
กรอกรายละเอียด เลขที่รั บ วัน ที่ รับ เวลารับ ณ ปั จจุบัน โดยให้ ลงทะเบี ยนเลขที่ รับหนั งสื อ จากในระบบ
ทะเบียนรับหนังสือ
1.6 อ่ า นข้ อ ความในบั น ทึ ก ข้ อ ความให้ เข้ า ใจ แล้ ว สรุ ป ใจความส าคั ญ โดยการ
เกษียณหนังสือด้านล่างท้ายขอแสดงความนับถือด้านในด้านหนึ่ง ให้ได้ใจความสั้น กระชับ เข้าใจง่าย แล้วลง
ลายมือชื่อผู้เกษียนหนังสือและลงวัน เดือน ปี ณ วันที่รั บ ซึ่งวันที่รับจะตรงกับการประทับตราหนังสือที่มุมบน
ด้านขวา
1.7 เมื่อเกษียนหนังสือแล้ว ให้ดูความสาคัญของหนังสือที่ด่วนที่สุดแล้วนาใส่แฟ้ม
เสนอตามลาดับความด่วนต่อ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และนาเสนอผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลาดับสุดท้าย
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1.8 เมื่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สั่งการใด ๆ ในหนังสือ ให้นาหนังสือมา
ดาเนินการต่อ หากมีการสั่งการถึงบุคคลใดในสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้แจ้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาเนิ น การ โดยดาเนิ น การจัดส่งเป็ น เอกสาร สาเนา และสแกนหนังสื อแล้ วแจ้งทางช่องทางออนไลน์ เป็ น
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านชองทางไลน์ หรือ อีเมลล์ ถ้าไม่มีการสั่งการใด ๆ ให้สแกนหนังสือและแนบไฟล์ใน
ระบบทะเบียนรับ-ส่งได้ทันที
1.9. เมื่อแนบหนังสือในระบบแล้ว ให้ นาหนังสื อต้นฉบับไปจัดเก็บ ในแฟ้ม บันทึก
ข้อความเข้าจากภายใน ทั้งนี้ ให้เรียงตามลาดับเลขที่รับหนังสือจากลาดับที่น้อยขึ้นมาหาลาดับเลขที่รับมาก
โดยเริ่มจากเลขที่รับ 001 ไปจนกว่าจะเต็มแฟ้ม หากแฟ้มจัดเก็บมีเอกสารเต็มให้เพิ่มแฟ้มจัดเก็บใหม่ โดยพิมพ์
ชื่อสันแฟ้มให้เหมือนเดิม แต่ให้วงเล็บว่าเป็นเล่มที่ 1, 2, 3 ตามลาดับ (ให้เพิ่มตามจานวนเอกสาร)
1.10 จัดเก็บไฟล์หนังสือแต่ละฉบับในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เอกสารทุก
ฉบับที่ผ่านระบบรับ และผ่านขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว จะถูกจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยสร้าง Folder หนังสือที่
ดาเนินการแล้วของปีปฏิทินนั้น ๆ และแยก Folder เป็นแต่ละประเภทของหนังสือราชการ และจัดเก็บตาม
ประเภทหนังสือราชการ ชื่อ โฟลเดอร์ หนังสือเกษียณแล้ว และแยกเป็นโฟลเดอร์ หนังสือราชการเข้าภายนอก
บันทึกข้อความเข้าภายใน บันทึกข้อความส่งออกภายใน และหนังสือราชการส่งออกภายนอก เป้นต้น
2. การรับหนังสือเข้ามาจากหน่วยงานภายนอก (เป็นกระดาษตราครุฑ) เป็นการรับหนังสือทีจ่ ากหน่วยงาน
ภายนอก ที่มีไปมาจากส่วนราชการอื่น ๆ หรือจากหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานราชการ
ขั้นตอนการรับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
2.1 การรั บ หนั ง สื อ จะรั บ โดยตรงจากงานธุ ร การส านั ก งานอธิ ก ารบดี ซึ่ ง ให้
ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายไปรับหนังสือจากงานธุรการ สานักงานอธิการบดี วันละ 1-3 ครั้ง หากมีความ
เร่งด่วนให้ไปรับทันที
2.2 ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ งานธุรการส านั ก งาน ตรวจสอบหนั งสื อ เข้ าจากอี เมลล์ จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ของงานธุรการสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา หากมีหนังสือเข้ามาให้ ดาเนินการปริ้นเอกสาร
และแยกประเภทหนังสือราชการโดยให้ดูความเร่งด่วนตามลาดับ
2.3 จั ดล าดับ ความสาคัญ และความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลั ง
และหากเป็นจดหมายที่ส่งมาทางไปรษณีย์ ให้ผู้ปฏิบัติงานธุรการเปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อ
ราชการเจ้าของเรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้ว จึงดาเนินการต่อ ถ้าเป็นหนังสือเรียนบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดย
ระบุชื่อชัดเจน จะไม่เปิดซองจดหมายให้นาเสนอบุคคลนั้นทันที แต่หากจ่าหน้าซองเป็นตาแหน่งให้ทาการเปิด
ซองจดหมายได้ และแยกประเภทหนังสือว่าเป็นหนังสือราชการประเภทใด
2.4 เมื่อแยกประเภทหนังสือแล้ว ให้ลงทะเบียนระบบรับเลขรับ วันที่รับ เวลาที่รับ
โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูประบบทะเบียนรับหนังสือเข้าภายนอก โดยเรียงลาดับเลขรับตามปีปฏิทิน
2.5 ประทั บ ตราหนั งสื อ ที่ มุ ม บนด้ า นขวา หรื อ ที่ ว่ า งด้ านบนของหนั ง สื อ กรอก
รายละเอียด เลขที่รับ วันที่รับ เวลารับ ณ ปัจจุบัน โดยให้ลงทะเบียนเลขที่รับหนังสือจากในระบบทะเบียนรับ
หนังสือ
2.6 อ่านข้อความในหนังสือให้เข้าใจ แล้วสรุปใจความสาคัญโดยการเกษียณหนังสือ
ด้านล่ างท้ ายขอแสดงความนั บ ถือด้านในด้านหนึ่ ง ให้ ได้ใจความสั้ น กระชับ เข้าใจง่าย แล้ วลงลายมือชื่อ
ผู้เกษียนหนังสือและลงวัน เดือน ปี ณ วันที่รับ ซึ่งวันที่รับจะตรงกับการประทับตราหนังสือที่มุมบนด้านขวา
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2.7 เมื่อเกษียนหนังสือแล้ว ให้ดูความสาคัญของหนังสือที่ด่วนที่สุดแล้วนาใส่แฟ้ม
เสนอเรี ย งตามล าดั บ ความด่ ว นต่ อ หั ว หน้ าส านั ก งานผู้ อ านวยการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา และน าเสนอ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นลาดับสุดท้าย
2.8 เมื่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา สั่งการใด ๆ ในหนังสือ ให้นาหนังสือมา
ดาเนินการต่อ หากมีการสั่งการถึงบุคคลใดในสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้แจ้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
ดาเนินการ โดยดาเนินการจัดส่งเป็นเอกสารสาเนา และสแกนหนังสือแล้วแจ้งทางช่องทางออนไลน์เป็นเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านช่องทางไลน์ หรืออีเมลล์ ถ้าไม่มีการสั่งการใด ๆ ให้สแกนหนังสือ และแนบไฟล์ในระบบ
ทะเบียนรับ-ส่งได้ทันที เพื่อสะดวกในการสืบค้น
2.9. เมื่อแนบหนังสือในระบบแล้ว ให้ นาหนังสื อต้นฉบับไปจัดเก็บในแฟ้มบันทึก
ข้อความเข้าจากภายใน โดยให้เรียงตามลาดับที่จากลาดับที่น้อยมาหาลาดับที่มาก (ดาเนินการเหมือนการรับ
หนังสือราชการภายใน)
2.10.หากแฟ้มจัดเก็บมีเอกสารเต็มให้เพิ่มแฟ้มจัดเก็บใหม่ โดยพิมพ์ชื่อสันแฟ้มให้
เหมือนเดิม แต่ให้วงเล็บว่าเป็นเล่มที่ 1, 2, 3 ตามลาดับ (ให้เพิ่มตามจานวนเอกสาร)
2.11 จัดเก็บไฟล์หนังสือแต่ละฉบับ โดยสร้าง Folder หนังสือที่ดาเนินการแล้วของ
ปี ป ฏิ ทิน นั้ น ๆ และแยก Folder เป็ น แต่ล ะประเภทของหนั งสื อราชการ และจัดเก็บตามประเภทหนังสื อ
ราชการ เช่น หนังสือราชการเข้าภายนอก บันทึกข้อความเข้า บันทึกข้อความส่งออก และหนังสือราชการ
ส่งออก เป็นต้น
ทั้งนี้ กระบวนการในการรับ เอกสารหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก รวมถึง
วิธีการต่าง ๆ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพต่อไปนี้
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กระบวนการในการรับหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก

รับหนังสือรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
จากอีเมลล์ของสวพ.

แยกประเภทหนังสือราชการ

รับหนังสือรูปแบบเอกสารจาก
งานธุรการสานักงานอธิการบดี

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยออกเลขรับตามลาดับ
ของประเภทหนังสือราชการในระบบทะเบียนรับหนังสือราชการ
เกษียนหนังสือราชการเพื่อเสนอหัวหน้าสานักงานฯ และผู้อานวยการฯ
(สรุปใจความสาคัญเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ/เพื่อทราบ)
เสนอหัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
(นาหนังสือใส่แฟ้มโดยเรียงลาดับความเร่งด่วนมาเป็นลาดับแรก)
เสนอผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(นาหนังสือที่เสนอหัวหน้าสานักงานแล้ว เสนอต่อผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อพิจารณาสั่งการ / เพื่อทราบ)
พิจารณาการสั่งการของผู้อานวยการ
(ผู้ปฏิบัติงานธุรการพิจารณาข้อสั่งการ)

สาเนาเอกสารแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
ตามข้อสั่งการของผู้อานวยการฯ

จัดส่งเอกสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
(เอกสาร/ไฟล์เอกสาร
ตามความเหมาะสม)
การจัดเก็บเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์
และแฟ้มเอกสาร

ผู้เกี่ยวข้องลงลายมือชื่อ
เพื่อรับเอกสารสั่งการ
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ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอกของสถาบันวิจัยและพัฒนา
หนั งสื อส่ งออก คือ การส่ งหนั งสื อราชการออกไปภายนอก เป็ นการส่ งข้อความที่มีไปมา
ระหว่างหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งหนังสือ ที่มีไปถึงหน่วยงานภายใน เช่น บันทึกข้อความ
เชิญประชุม บันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นต้น และหนัง สือ
ราชการที่มีไปถึงหน่วยงานภายนอก เช่น ใช้กระดาษตราครุฑ และส่งข้อความเกี่ยวกับขอความอนุเคราะห์
วิ ท ยากร หรื อ ขอเชิ ญ ประชุ ม เป็ น ต้ น ไปยั ง บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานภายนอกทั้ ง ที่ เป็ น ส่ ว นราชการ หรื อ
บุคคลภายนอก ตามจุดมุ่งหมายที่ดาเนินการในออกหนังสือไป โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการทั้งภายในและภายนอก
1. การจัดทาหนังสือส่งออกกาหนดให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็ยผู้จัดทาโดยใช้แบบฟอร์มและรูปแบบการจัดหน้า รวมทั้งองค์ประกอบต่าง ๆที่งานธุรการ สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้จัดทาเป็นต้น ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และพ.ศ.
2548ทั้งนี้ ให้ ผู้จัดทา เจ้าของเรื่องหนั งสือทาสาเนาคู่ฉบับด้วย และตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสื อ
รวมทั้งสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน
2. การออกเลขส่งหนังสือภายนอกจะดาเนินการในการ ออกเลขส่งหนังสือ ตามลาดับของ
ปีปฏิทินในระบบทะเบียนรับ -ส่ง หนังสือราชการ และสาเนาหรือสแกนหนังสือ ส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
สารบรรณกลางของสถาบันวิจัยและพัฒนาทราบ เพื่อจะได้ดาเนินการเก็บไฟล์เอกสาร โดยการแนบไฟล์ตาม
เลขที่ส่งออกในระบบ และจัดเก็บสาเนาคู่ฉบับที่แฟ้มจัดเก็บเอกสาร
เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ก่อนเจ้าของเรื่องจะบรรจุซอง ให้
ตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ /สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ครบถ้วน แล้วปิดผนึก ส่งได้โดยทางไปรษณีย์ หรือส่งเป็น
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หากส่งทางไปรษณีย์ให้กรอกแบบฟอร์มของงานธุรการสานักงานอธิการบดีเพื่อฝากส่ง
ทางไปรษณีย์เป็นรายเดือน โดยให้จ่าหน้าซองมุมบนขวาต้องมีเลขที่ส่งไปรษณีย์ของมหาวิทยาลัยเสมอ และ
นาไปส่งที่งานธุรการสานักงานอธิการบดี หากไม่ประสงค์ฝากส่งกับมหาวิทยาลัย ให้นาเลขที่ส่งไปรษณีย์มุมบน
ขวาของซองออก และนาส่งกับไปรษณีย์ข้างนอกด้วยตนเอง
3. การส่งหนังสือราชการแบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ทางอีเมลล์ หรือโทรสาร หลังจากส่ง
ไฟล์เอกสารถึงปลายทางแล้วให้โทรศัพท์ติดตามเพื่อแจ้งให้หน่วยงานที่ส่งหนังสือไปถึงได้ตรวจสอบอีเมลล์ หรือ
โทรสาร ว่าได้รับหรือยัง และเอกสารมีความชัดเจน สมบูรณ์หรือไม่

Flow Chart แสดงขั้นตอนการส่งหนังสือ
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ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ
เจ้าของเรื่อง (ร่าง) หนังสือราชการเพื่อส่งออกทั้งภายในและภายนอก

เจ้าของเรื่องตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
เสนอลงนามโดยผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
หรือผู้บริหารลาดับชั้นสูงขึ้นไป (ทาสาเนาคู่ฉบับ)

เจ้าของเรื่อง สแกนหนังสือแนบไฟล์ในระบบทะเบียนส่งออก
หรือแจ้งให้งานธุรการสานักงานสแกนแนบไฟล์ในระบบให้
(นาสาเนาคู่ฉบับให้งานธุรการสานักงานเก็บ 1 ฉบับ)

เจ้าของเรื่องดาเนินการจัดส่งหนังสือราชการไปยังหน่วยงาน
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บทที่ 4
การจัดเก็บเอกสารและการทาลายหนังสือราชการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสาร
1. ความหมายและประเภทของเอกสาร
เอกสาร (Documents) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสือ
สาคัญ” เอกสารคือข้อความที่สามารถนามาอ่าน แปล ตีความหรือใช้เป็นสิ่งอ้างอิง เพื่อการปฏิบัติงาน ใช้เป็น
หลักฐานในการติดต่อราชการหรือธุรกิจ เช่ น จดหมายเข้า จดหมายออก รายงาหรือข้อมูลที่จัดทาขึ้น บันทึก
ใบสั่ งซื้อสิ น ค้า รู ป ภาพ คู่มือหรือเอกสารอื่นใด ซึ่งจัดทาขึ้นหรือใช้โดยหน่ วยงาน เป็ นต้น เป็น ข้อมูล หรือ
ข่าวสารที่จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร มีความหมายปรากฎออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข ภาพ หรือ
เครื่องหมายอื่นใดที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ และเป็นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้ การติดต่อโดยเอกสารเป็น
การติ ด ต่ อ ที่ ถื อ ว่าเป็ น ทางการ เป็ น ที่ ย อมรับ และมี ห ลั ก ฐานไว้ ใช้อ้ างอิ งในภายหลั งเพื่ อ ประโยชน์ ในการ
ปฏิบัติงาน
เอกสารเปรียบเหมือนหน่วยความจาของหน่วยงาน ซึ่งช่วยให้การทางานคล่องตัวและเป็น
เครื่องมือในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน ปัจจุบันเราใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาพัฒนาให้เหมาะสมกับงานทา
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสารด้วยเครื่องจัดเก็บ และค้นหาเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การใช้
โปรแกรมการจัดการเอกสารด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. ประเภทของเอกสาร เอกสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ
1. หนั งสื อเข้ า หมายถึ ง เอกสารที่ ได้รับ จากหน่ ว ยงานภายนอก หรือ หน่ ว ยงานอื่น ทุ ก
ประเภทที่ส่งเข้ามายังสานักงานจากที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนั กงานเดินเอกสารก็
ตาม เอกสารเหล่านี้ได้แก่ จดหมาย ข้อความโทรเลขหรือโทรสาร เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับ
เอกสารเหล่านี้ และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานต่อไปในอนาคต เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีส่วนสาคัญ
ในการบริหารงานของหน่วยงาน
2. หนังสือออก เป็นเอกสารที่หน่วยงานจัดทาขึ้น แล้วส่งไปให้บุคคลหรือหน่วยงานภายนอก
ไม่ว่าจะเป็นการส่งทางไปรษณีย์หรือโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานเป็นเอกสารที่จัดทาขึ้น
ภายในสานักงานเอง เช่น สาเนาจดหมายออก ใบแจ้งหนี้ รายงานต่าง ๆ งบการเงิน และสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
หนังสือเหล่านี้ทาขึ้นโดยมีสาเนาอย่างน้อยหนึ่งฉบับ ต้นฉบับเป็นฉบับที่ส่งไปให้แก่ผู้รับ ส่วนสาเนาเป็นฉบับที่
ใช้เก็บและใช้เป็นหลักฐานของหน่วยงานต่อไป
3. หนังสือติดต่อภายใน หมายถึง เอกสารที่ใช้ติดต่อระหว่างแผนก หรือฝ่าย ภายในองค์กร
นั่นเอง โดยทั่วไปมักจะมีแบบฟอร์มซึ่งออกไว้ใช้สาหรับกิจการหนึ่ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสือชนิดนี้จัดทาขึ้นเพื่อให้
การทางานของหน่ ว ยงานนั้ น มีความคล่ อ งตัว มากยิ่งขึ้น หรืออาจจะเป็ นเอกสารที่ ห น่ว ยงานต้ องการแจ้ ง
พนักงานให้ทราบ เช่น คาสั่ง ประกาศ เป็นต้น เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถใช้เป็นหลักฐานต่อไปได้ หนังสือ
ติดต่อภายในของราชการเป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อกัน ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยมี
ลักษณะเป็นบันทึกข้อความ
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การเก็บเอกสาร (Filing) คือกระบวนการจัดและเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ เพื่อให้ง่ายต่อ
การค้น หาได้ง่ายในทัน ทีที่ต้องการ สะดวก รวดเร็ว ทันเวลา กระบวนการจัดเก็บประกอบด้วยการจาแนก
จัดเรียง รักษา ค้นหาและนามาใช้ประโยชน์ มีระเบียบแบบแผน เป็นระบบ (System) มีแหล่งเก็บที่ง่าย และ
ปลอดภัย ช่วยให้การปฏิบัติงานประจาวันของแต่ละหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่าย การเก็บเอกสารเป็นวิธีการแบ่งประเภท (Clasifying) การจัด (Arranging) และการเก็บ (Keeping)
เพื่อรวบรวมให้เอกสารอยู่ในแหล่งเดียวกัน อยู่ในแหล่งที่ปลอดภัยและสามารถค้นหาเอกสารได้ทันทีที่ต้องการ
3. การจัดเก็บเอกสาร
ปัจจุบันมีการจัดทาระบบการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสมกับความต้ องการขององค์กรไม่ว่าจะ
เป็นการเก็บเอกสารที่มาจากภายนอก สาเนาเอกสารที่ผลิตขึ้นมาเอง หรือเอกสารอื่น ๆ ซึ่งแต่ละอย่างมีวิธีการ
เก็บที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเอกสารทั้งหมดที่จะเก็บไว้จะต้องได้รับการปฏิบัติให้ถูกต้องในเรื่องการจัดการ
การค้นหา การยืมเอกสารรวมทั้งการส่งคืนให้ถูกต้อง ทาให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ขจัดปัญหาที่
อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ฉะนั้นไม่ว่าจะเก็บเอกสารด้วยระบบใดก็ตามจะมีวัตถุประสงค์
ของการเก็บ ดังนี้
1. เพื่อความสะดวกในการค้นหาเอกสารเปรียบเสมือนหน่วยบันทึกความจาของหน่วยงาน
เอกสารใช้เป็นสิ่งอ้างอิงเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีความ การฟ้องร้องในศาล ซึ่งถ้าผู้ใดมีพยานหลักฐานที่ดี
ก็อาจจะชนะคดีความนั้นได้ ดังนั้นจึงต้องเก็บเอกสารให้มีสภาพดีใช้ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาได้ในทันทีที่
ต้องการเพราะการเก็บเอกสารต้องการความรวดเร็ว ต่อเนื่ องทันต่อเหตุการณ์ สานักงานจึงจาเป็นต้องมีระบบ
การเก็บเอกสารที่สามารถค้นหาได้ทันทีเมื่อต้องการใช้งาน
2. เป็นแหล่งรวมความจาต่าง ๆ สานักงานจาเป็นต้องแยกการจัดเก็บเอกสารออกเป็นหน่วย
หนึ่ง เพื่อทาหน้ าที่เป็นสมองของหน่วยงานนั้น ๆ ใช้ทบทวนความจา ใช้วางแผนแก้ปัญหา หรื อตัดสินใจใช้
พิจารณาความดีความชอบของบุคลากร ใช้ปรับปรุงงานเอกสาร จึงเป็นบันทึกความจาของหน่วยงาน สิ่งที่ต้อง
ปฏิบัติหรือเคยดาเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งในอดีตอาจใช้เป็นบรรทัดฐานการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้ ฉะนั้นงาน
การจัดเก็บเอกสารจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องสม่าเสมอประจาทุกวัน
3. เพื่อให้มีแหล่งเก็บเอกสารที่ปลอดภัยและถาวร ไม่เกิดการชารุดเสียหายสาหรับเอกสารที่
เกี่ยวกับข้อเท็จจริง รายการดาเนินงานที่อยู่ในระยะที่ยังมีความต้องการเอกสารนั้นอยู่ ควรมีการจัดเก็บเอกสาร
ให้ครบถ้วน ไม่ชารุดและสูญหาย หากเอกสารที่ต้องการจะใช้ในภายหลังได้จัดเก็บไว้ไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย
ย่อมส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานอย่างแน่นอน เพราะเอกสารต่าง ๆ มีความสาคัญต่อการดาเนินงานเป็น
อย่ างมาก หากไม่ มี ร ะบบจั ด เก็ บ เอกสารที่ ดี จ ะกระจั ด กระจายและสู ญ หายได้ ท าให้ เกิ ด อุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน
4. เพื่ อ รวบรวมเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ไว้ ในแหล่ งเดี ย วกั น การจั ด เก็ บ เอกสาร
นอกจากจะต้องมีระบบการจัดเก็บและค้นหาที่เป็นมาตรฐาน เพื่อให้ถูกต้องเป็นระเบียบแล้ว การเก็บเอกสาร
จาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องรวบรวมเก็บ ไว้เป็น แหล่งเดียวกัน เพราะถ้าแต่ละหน่วยงาน เป็นผู้เก็บเอกสารของ
ตนเอง หากหน่วยงานอื่นต้องการเอกสารเพื่อนาไปใช้ก็จะไม่สะดวกเท่าที่ควร ฉะนั้นจึงควรรวบรวมเอกสารไว้
เป็นหมวดหมู่ และจัดเก็บรวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกัน
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5. ทาให้มีมาตรฐานเดียวกันในการจัดเก็บเอกสาร การจัดเก็บเอกสารทุกหน่วยงานมักเป็น
ระบบเฉพาะตัว เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อ ยู่หรือไม่มาปฏิบัติงานก็จะไม่สามารถค้นหาเอกสารที่ต้องการได้
หรืออาจต้องใช้เวลานาน ขาดประสิทธิภาพ ระบบจัดเก็บเอกสารที่ดีต้องมีการกาหนดหลักในการปฏิบัติไว้
อย่ างแน่ น อนตายตัว เพื่อให้ พนั กงานทุกคนมีความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา และการยืมเอกสาร
รวมทั้งการส่ งคืน ได้ถูกต้อง ตามขั้นตอนที่วางไว้ และนอกจากมาตรฐานในการปฏิบัติงานแล้ว ควรกาหนด
มาตรฐานของเครื่องมือเครื่องใช้ วิธีการทางาน และมีคู่มือที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้วย
6. เพื่อความเรียบร้อยและสะอาดตา การจัดเก็บเอกสารจะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ได้ ต้อง
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม มีระบบที่ไม่ซับซ้อนค้นหาได้ง่าย รวดเร็ว มีลักษณะยืดหยุ่นได้ เพื่อ
ขยายงานเอกสารในอนาคต และสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ผู้ใช้บริการ
วิธีการจัดเก็บเอกสารที่ดี
1. จาแนกประเภทเอกสารตามลักษณะที่จะอานวยประโยชน์ให้แก่การปฏิบัติงานของ
หน่วยงานนั้น
2. กาหนดประเภทเอกสารที่จะจัดเก็บในตู้เอกสารต่างๆโดย
- เก็บเอกสารที่ใช้เสมอในตู้ลิ้นชักหรือลิ้นชักในระดับสายตา (โดยเฉพาะตู้เหล็กสี่ลิ้นชัก)
- เก็บเอกสารที่จะใช้อ้างอิงนานๆครั้ง ไว้ในตู้ทึบหรือตู้ไม้ครึ่งกระจก
3. การจาแนกแฟ้มเอกสารที่เก็บไว้ในลิ้นชักควรใช้ระบบการอ่านหนังสือ คือ
เรียงจากซ้ายไปขวา
4. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่องในแฟ้มเดียวกัน
5. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่าเกินไปในแฟ้มหนึ่ง ( ไม่ควรเกิน 50-60 แผ่น )
6. ไม่ควรเก็บหนังสือปนกับแฟ้มเอกสาร
7. ควรมีการควบคุมการจัดเก็บและค้นหาเอกสารโดยเคร่งครัด
8. เมื่อค้นเอกสารและนาออกมาใช้เสร็จแล้ว ควรรีบนาไปเก็บที่เดิม
9. ถ้ามีการยืมเอกสารหรือแฟ้มไปใช้งาน จะต้องใส่ “บัตรยืม”หรือ “แฟ้มยืม”
ไว้แทนจนกว่าจะนาเอาเอกสารหรือแฟ้มที่ยืมไปมาคืน
10. เอกสารที่ใช้แล้ว แต่ต้องเก็บไว้ระยะหนึ่งและไม่ได้ใช้อ้างอิงบ่อยควรเก็บไว้ ณ ชั้นล่างสุด
ของตู้หรือชั้นเก็บเอกสาร
11. ควรย้าย/แยกเอกสารไปเก็บไว้ทุกปี และอย่าย้ายเอกสารที่ยังไม่ได้แยกใส่แฟ้มไปเก็บ
12. ไม่ควรซื้อตู้เอกสารเพิ่มโดยไม่จาเป็น เพราะจะทาให้เกิดปัญหาความไม่พอเพียงของพื้นที่
ปฏิบัติงาน ควรพยายามใช้ตู้ ชั้น ที่มีอยู่เดิมโดยปรับให้ได้มาตรฐาน

21

แนวปฏิบัติการเก็บหนังสือราชการ
การเก็บหนังสือราชการ แบ่งออกเป็นการเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน ประการสาคัญจะต้องจัด
แฟ้มสาหรับเก็บไว้ให้เพียงพอ อาจมีแฟ้มดังนี้
1. แฟ้มกาลังดาเนินการ บรรจุเรื่องที่อยู่ระหว่างปฏิบัติ หรือยังจัดทาไม่เสร็จตามภาระหน้าที่
(ใช้แฟ้มเดียวก็พอ)
2. แฟ้ ม รอตอบ เรื่ อ งในแฟ้ ม นี้ ร ะบายมาจากแฟ้ ม ก าลั งจั ด ท าเป็ น เรื่ อ งที่ ป ฏิ บั ติ เสร็ จ ใน
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขั้นตอนหนึ่งแล้ว แต่เรื่องยังปฏิบัติไม่จบต้องรอการตอบจากส่วนราชการอื่นอยู่
3. แฟ้มรอเก็บ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องต่าง ๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติจัดทาเสร็จแล้วเพื่อรอส่งเก็บ
ตามระเบียบต่อไป ควรจัดหาแฟ้มรอเก็บไว้ให้มากพอกับจานวนหนังสือเรื่องต่างๆ และจัดทาสารบาญเรื่องไว้ที่
หน้าปกหน้าด้านในด้ว ย หรือเขียนโน๊ตติดไว้หน้าแฟ้ม และเพื่อป้องกันเอกสารฉีกขาด และเกิดการสูญหาย
อาจหาตู้ลิ้นชักที่มีจานวนลิ้นชักหลายชั้น เพื่อแยกประเภทหนังสือที่รอเก็บแยกตามลิ้นชัก
4. แฟ้มระเบียบปฏิบัติ เรื่องในแฟ้มนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการต่าง ๆ หากจัดแบ่ง
เป็น 2 ประเภท คือ ระเบียบทั่วไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้มเก็บแล้วทาสารบาญเรื่องประจา
แฟ้มไว้ที่ปกหน้าด้านในด้วย หรือแสกนเก็บเป็นไฟล์ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และนาเก็บในแฟ้มจัดเก็บทันที
เพื่อป้องกันเอกสารสูญหาย และเพื่อสะดวกต่อการค้นหา
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก โดยนาเรื่องจากแฟ้ม หรือตู้ลิ้นชักรอเก็บในระหว่างปฏิบัติไปดาเนินการจัดเก็บยังหน่วย
เก็บของส่วนราชการตามระเบียบต่อไป (ใส่แฟ้มจัดเก็บแต่ละปีปฏิทิน) ซึ่งจะเก็บในแฟ้มที่สามารถสืบค้นได้ไว้
2 ปีปฏิทิน โดยให้แยกเก็บในแฟ้มที่มีการจัดหมวดตามหนังสือราชการ ซึ่งให้พิมพ์ชื่อหมวดหนังสือราชการที่สัน
แฟ้ มไว้ เพื่ อสะดวกในการค้น หา (แฟ้ มใดมีเอกสารมาก ควรจัดท าแฟ้ มตามหมวดแต่ล ะชนิด ของหนั งสื อ
มากกว่า 1 แฟ้ม โดย แต่ละหมวดจะมีกี่แฟ้ม ให้วงเล็บท้ายชื่อสันแฟ้มเป็นลาดับที่ 1, 2, 3 ตามลาดับ) ดังนี้
1. แฟ้มหนังสือราชการภายนอก ประจาปี พ.ศ......(1) (2) (3) (4)
2. แฟ้มหนังสือราชการส่งออก ประจาปี พ.ศ...... (1) (2) (3)
3. แฟ้มบันทึกข้อความภายใน ประจาปี พ.ศ...... (1) (2) (3) (4)
4. แฟ้มบันทึกข้อความส่งออก ประจาปี พ.ศ...... (1) (2) (3)
5. แฟ้มคาสั่ง ประกาศ มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี พ.ศ...... (1) (2)
6. แฟ้มระเบียบ ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปี พ.ศ...... (1)
7. คาสั่งไปราชการ ประจาปี พ.ศ...... (1)
8. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม ประจาปี พ.ศ...... (1)
9. ครุภัณฑ์ ประจาปี พ.ศ......(1)
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หากหนั งสื อราชการภายนอกที่ มาจากหน่ วยงานโดยเฉพาะและมีจานวนมากให้ แยก
หมวดออกมาอีก 1 แฟ้ม เพื่อจะได้สะดวกในการค้นหากับหน่วยงานเฉพาะที่มีหนังสือเข้ามามากและสาคัญ
เช่น
1 .แฟ้มหนังสือราชการภายนอก จากจังหวัดลาปาง ประจาปี พ.ศ...... (1) (2)
2. แฟ้มหนังสือราชการภายนอก จากกระทรวงการคลัง ประจาปี พ.ศ......(1) (2)
3. แฟ้มหนังสือราชการภายนอก จากเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจาปี พ.ศ...... (1)
4. แฟ้มหนังสือราชการภายนอก จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจาปี พ.ศ...... (1)
5. แฟ้มโครงการประชุมวิชาการต่าง ๆ ประจาปี พ.ศ......(1) (2)
หลังจากเอกสารนั้นเก็บครบ 2 ปี จะนาเอกสารออกจากแฟ้ม และแยกเก็บเอกสารตามชนิด
หนังสือในตู้เก็บเอกสารปีเก่า ทั้งนี้ให้แยกประเภทตามหนังสือ และเขียนรายละเอียดหนังสือแต่ละประเภทปะ
หน้าไว้ปกด้านบน เช่น กองเอกสารนี้เป็นหนังสือราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายนอก ก็ต้องเขียนปะหน้า
เอกสารไว้ หากมีมากกว่า 1 กอง ให้ วงเล็บไว้ท้ายข้อความเรียงตามลาดับกอง ซึ่งกองที่ 1 อาจจะใส่เอกสารได้
50 ฉบับ กองต่อไปให้เรียงจากน้อยไปมากอีก 50 ฉบับ เช่น เรียงจากทะเบียนรับ กองที่ 1 ทะเบียนรับที่ 001
– 050 หากมีห นังสื อเข้ าเพิ่มอีกมาก ให้ เรียงเป็นกองที่ 2 จากทะเบียนรับ 051 – 061 เป็นต้น และนาไป
จัดเก็บในตู้เก็บเอกสารหรือกล่องจัดเก็บเป็นรายปี
การเขียนเอกสารปะหน้า เอกสารที่นาออกจากแฟ้มเมื่อครบ 2 ปี แล้ว เช่น มีหนังสือราชการ
เข้าภายนอกมากกว่า 100 ฉบับ ให้แบ่งหนังสือใส่กองละ 50 ฉบับ หรือไม่เกิน 60 ฉบับ เพื่อสะดวกในการ
ค้นหา โดยให้เขียนปะหน้าตามประเภทหนังสือเป็นหมวด ตามตัวอย่างดังนี้
หนังสือราชการภายนอกเข้ามา มีจานวน 100 ฉบับ
หนังสือราชการภายนอก แฟ้ม (1) ทะเบียนรับที่ 001 - 050
หนังสือราชการภายนอก แฟ้ม (2) ทะเบียนรับที่ 051 – 100
หนังสือราชการส่งออก มีจานวน 50 ฉบับ
หนังสือราชการส่งออก แฟ้ม (1) ทะเบียนส่งที่ 001 – 050
บันทึกข้อความภายในเข้ามา มีจานวน 100 ฉบับ
บันทึกข้อความภายใน แฟ้ม (1) ทะเบียนรับที่ 001 – 050
บันทึกข้อความภายใน แฟ้ม (2) ทะเบียนรับที่ 051 – 100
บันทึกส่งออกภายใน มีจานวน 100 ฉบับ
บันทึกส่งออกภายใน แฟ้ม (1) ทะเบียนส่งที่ 001 – 050
บันทึกส่งออกภายใน แฟ้ม (2) ทะเบียนส่งที่ 051 – 100
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การเก็บหนังสือเพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ ว
แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยัง แฟ้มหรือตู้เก็บ ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บในแฟ้มรอการตรวสอบของเจ้าของเรื่องเอง หรือสาเนาเอกสารไว้ และนาต้นฉบับคืนงานกลางสารบรรณ
ของหน่วยงาน เพื่อป้องกันเอกสารนั้นสูญหาย
การเก็บ หนั งสื อราชการ เจ้าหน้า ที่ต้องระมัดระวังหนังสื อให้ อยู่ในสภาพใช้ราชการได้ทุ ก
โอกาส หากชารุดเสียหายต้องรีบซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสูญหายต้องหาสาเนามาแทน ถ้าชารุด
เสี ยหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้ คงสภาพเดิม และให้ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยให้ หมายเหตุไว้ใน
ทะเบียนเก็บด้วย ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสาคัญที่เป็นการแสดงเอกสาร
สิทธิให้ดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน

การทาลายหนังสือราชการ
ขั้ น ตอนการท าลายเอกสารที่ พ้ น ระยะการใช้ ง านของส่ ว นราชการตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66 - 70
1. การสารวจเอกสารทจะทาลาย ให้เจ้าหนาที์ผู่ ้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารสารวจเอกสาร
หากเห็นว่ามีเอกสารใดควรทาลายได้ ให้จดบัญชีหนังสือขอทาลายตามแบบที่ 25 เสนอผู้บังคับบัญชาระดับต้น
การสารวจ เอกสารเพื่อจะทาลายนี้ ควรทาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นปีปฏิทิน ตาม
ระเบียบ สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 66
2. การแจ้ งผลการส ารวจให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาระดับ ต้น เมื่ อ เห็ น ว่าบั ญ ชีห นั งสื อ ขอท าลายนี้
สมควรทาลายได้ ให้ทาหนังสือแจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับหน่วยงาน (ผู้อานวยการสานักงาน) เพื่อพิจารณา
แต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสารต่อไป การทาหนังสือเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชาระดับต้ น
อาจเสนอรายชื่อผู้สมควรแต่งตั้งเป็นกรรมการทาลาย หนังสือไปพร้อมกับบันทึกขอทาลายนั้น เลยก็ได้
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ เมื่อ ผู้อานวยการสานักงาน ได้รับเรื่องขออนุมัติ
ทาลายเอกสาร จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายเอกสาร ซึ่งเป็นข้าราชการระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้น
ไป จานวนอย่างน้อย 3 คน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาเอกสารที่ขอทาลาย ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 67, 68
4. การตรวจสอบเอกสารขอท าลาย คณะกรรมการทาลายเอกสารที่ได้รับการแต่งตั้ง จะ
ดาเนินการพิจารณาเอกสารที่ขอทาลายตามบัญชีขอทาลายมานั้น ว่าเอกสารใดควรทาลาย เอกสารใดควร
สงวนไว้ชั่วคราว หรือสงวนไว้ตลอดไป แล้ วทาบัน ทึ กเสนอผู้ อานวยการส านักงานนั้น ๆ เพื่ อ รายงานการ
พิจารณาพร้อมทั้งบันทึก ความขัดแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาสั่งการ
5. การพิจารณา เมื่อได้รับบันทึกของคณะกรรมการ ทาลายเอกสารแล้ว ถ้าเห็นชอบด้วยว่า
ควรท าลาย ก็ ท าการท าลายได้ แต่ ถ้ าการพิ จ ารณา เอกสารใดที่ เห็ น ว่ายั งไม่ ค วรท าลายจะสั่ ง การไปยั ง
ส่วนราชการที่ขออนุมัติทาลายให้จัดเก็บไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานต่อไป ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ.2526 ข้อ 69

24

บทที่ 5
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมให้งานสารบรรณดาเนินไปโดยเรียบร้อย
ถูกต้อง ตามระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ ได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่
ควบคุมของผู้บังคับบัญชาตามลาดับขั้น และเพื่อให้งานสารบรรณดาเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย
ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
1. การเร่งรัดงานด้านสารบรรณทั่วไป ให้ดาเนินการดังนี้
1.1 เพื่อให้งานราชการดาเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา ควร
จะต้องรีบดาเนินการให้เสร็จเรีย บร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผู้ถามทราบโดยเร็ว
ตามกาหนดระยะเวลาที่กาหนดไว้ สาหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น ๆ
1.2 หนังสือราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณาเสนอความ
คิดเห็นให้ทันที ให้เสร็จในวันนั้น หรืออย่างช้าในวันรุ่งขึ้น
1.3 งานที่ ป ระทับ ตราคาว่า ด่วนที่ สุ ด ด่วนมาก ด่วน ให้ รีบดาเนิน การให้ เสร็จโดยทัน ที
สาหรับงานที่มีกาหนดเวลา ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
1.4 สาหรับ งานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญ หาให้ แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปั ญ หา
ชั้นหนึ่งก่อน
2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่งรัดเป็นงวด ๆ
โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
2.1 การเร่งรัดประจ าสั ป ดาห์ จะต้องพิ จารณาว่างานที่ ผ่ านมาในสัป ดาห์ ห นึ่ง งานเสร็จ
เรียบร้อยเพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ใด
แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ
2.2 การเร่ งรั ด ประจ าเดื อ น ให้ พิ จ ารณาว่ างานที่ รั บ เข้ า มาแต่ ล ะเดื อ นด าเนิ น การเสร็ จ
เรียบร้อยเพียงใด จัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใด และได้ดาเนินการไป
แล้วเพียงไร แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ
2.3 การเร่งรัดประจ าปี ให้ ป ฏิบั ติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจาเดือน แต่ให้ พิ จารณาว่า
หนังสือที่เก็บไว้นั้นจะต้องได้รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้หรือไม่อีกด้วย
2.4 งานที่ เป็ น เรื่ องเร่ งด่ว นเป็ น กรณี พิ เศษ ให้ มี ก ารเตื อนเร่งรัด เป็ น พิ เศษ ไม่ ต้ องค านึ ง
ถึงเวลาที่กาหนดไว้
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