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คํานํา 
 
คูมือการปฏิบัติงานสารบรรณฉบับนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือตองการใหบุคลากรไดรับความรู ความเขาใจใน

ข้ันตอนการทํางานของงานสารบรรณ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากรในการติดตอ ประสานงานและทราบ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานใหเปนเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เทศบาลนครลําปาง หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงาน ผูเก่ียวของ และผูสนใจท่ัวไป ไดนําไปศึกษาเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตอไป  
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บทท่ี 1 
บทนํา 

**************************** 
 

1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ  
1.1 เพ่ือใชเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณใหมีมาตรฐานและถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2 เพ่ือใหผูปฏิบัติ มีการปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนด ระเบียบกฎหมาย หรือหลักเกณฑเก่ียวกับงาน

สารบรรณท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต  

คูมือการปฏิบัติงานนี้ไดอธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานดานงานสารบรรณ ท่ีแสดงใหเห็นถึงการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอน และวิธีการดําเนินงาน  

3. คําจํากัดความ 
3.1 งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการสรางหนังสือ การรับ –

สง การเก็บรักษาเอกสาร ซ่ึงเปนการกําหนดข้ันตอนขอบขายของงานสารบรรณ ในทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารงานเอกสาร 

3.2 ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนกิส e-office Automations หมายถึง การรับ – สงขอมูลขาวสาร หรือ 
หนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

3.3 หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ 
3.4 การรับหนังสือ หมายถึง การรับหนังสือจากสวนราชการ หนวยงานเอกชนและบุคคลซ่ึงมีมาจาก

ภายนอกและภายใน หนังสือท่ีรับไวแลวนั้นเรียกวา “หนังสือรับ” 
3.5 การสงหนังสือภายในสวนราชการหรือหนวยงาน คือ การจายเรื่องใหเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ ไดแก

ผูอํานวยการกองฯ หัวหนาฝายฯ หัวหนางานฯ และผูปฏิบัติ ไดรับทราบเรื่องราวท่ีจะตองดําเนินการ และจายเรื่อง
ใหแกเจาหนาท่ีเจาของเรื่อง เพ่ือนําไปปฏิบัติ 

4. หนาท่ีของงานสารบรรณ 
4.1 เปนหนวยงานกลางท่ีทําหนาท่ีในการเปนแหลงขอมูลการรับหนังสือราชการของผูบริหารท่ีหนวยงาน

ตาง ๆ ท้ังจากบุคลากร หนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก รวมถึงขอมูลการมอบหมายงานใหกับผูรับผิดชอบ
ดําเนินการในแตละเรื่องท่ีมีการเก็บขอมูล 

4.2 ควบคุม ดูแล ติดตามจัดเก็บรวบรวมขอมูล และเปนแหลงสืบคนหลักฐาน และขอมูลอางอิง
ประกอบการบริหารงาน 

4.3 คัดกรอง พิจารณาแยกหนังสือราชการท้ังภายในและหนังสือภายนอก เพ่ือนําเสนอผูบริหารหรือ
หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย หรือรับผิดชอบโดยไมตองสงถึงผูบริหารระดับสูงท้ังหมด 

4.4 ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสมของการจัดทําหนังสือราชการ เพ่ือใหระบบงานเอกสารขององคกร
เปนไปอยางมาตรฐาน และเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

4.5 รับ – สง หนังสือราชการ และนําแจงผูท่ีเก่ียวของใหรับทราบโดยเร็ว 
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5. หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 5.1 ผูอํานวยการสํานัก/กอง มีหนาท่ี 
       1) พิจารณาสั่งการ โดยบันทึกสั่งการ บันทึกติดตอในหนังสือรับใหงานบริหารงาน สารบรรณฯ

รับทราบและประสาน/ปฏิบัติงาน 
      2) พิจารณาหนังสือสงออก ใหความเห็นชอบ และลงนามในหนังสือราชการ 
5.2 หัวหนาฝายงานบริหารงานท่ัวไป มีหนาท่ี 
      1) วิเคราะหหนังสือเพ่ือมอบหมายใหเจาหนาท่ีดําเนินการตามระบบงานสารบรรณ 
      2) ตรวจสอบการบันทึกยอเรื่อง บันทึกความเห็นในหนังสือรับ 
      3) ตรวจสอบการรางและพิมพหนังสือสง 
      4) รับหนังสือ เอกสาร บันทึกขอความท่ีผูบริหารพิจารณาสั่งการแลวดําเนินการแจง/ปฏิบัติตาม

คําสั่ง 
5.3 เจาหนาท่ีในงานสารบรรณ มีหนาท่ี 
      1) รับ- สงหนังสือราชการ ดวยระบบสารบรรณ 
      2) ลงทะเบียนรับหนังสือราชการ/ บนัทึก 
      3) นําเสนอผูท่ีไดรับมอบหมาย 
      4) นําเสนอรับ - สงผูบริหาร 
      5) จัดทําหนังสือแจงเวียนหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
      6) ใหบริการแกหนวยงาน / บุคลากรท่ีเก่ียวของ 
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บทท่ี 2 
งานสารบรรณและการปฏิบัติงานธุรการในสํานักงาน 

**************************** 

งานสารบรรณ  

ระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3)   
พ.ศ. 2560 ขอ 6 ระบุวางานสารบรรณ หมายความวา งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา 
การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

ความสําคัญของงานสารบรรณ 
1. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืน ๆ ของหนวยงาน 
2. เปนเครื่องมือท่ีใชในการอางอิง 
3. เปนเครื่องมือท่ีชวยในการบริหารราชการ 
4. เปนหลักฐานราชการมีคุณคา 
5. เปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอสื่อสาร 

สาระสําคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ 

ตามระเบียบสํานักงานนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง        
(ฉบับท่ี 3)   พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. สวนราชการถึงสวนราชการ 
2. สวนราชการถึงบุคคลภายนอก 
3. หนวยงานอ่ืนถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 

ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีการ ใชกระดาษครุฑ เปนหนังสือติดตอ

ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอ่ืนซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก 
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก เปนหนังสือติดตอ

ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ 
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3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป 
โดยใหหัวหนาสวนราชการ ระดับกองหรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับใชในกรณีท่ีไมใชเรื่อง
สําคัญ ไดแก การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบ รับทราบท่ีไมเก่ียวกับ
ราชการสําคัญ หรือการเงิน การแจงผลงานท่ีดําเนินการไปแลว การเตือนเรื่องท่ีคาง เรื่องหัวหนาสวนราชการระดับ
กรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือประทับตรา 

4. หนังสือส่ังการ มี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
1. คําสั่ง คือ บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
2. ระเบียบ คือบรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไวเพ่ือเปนหลักปฏิบัติงาน 
3. ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดไวใช 

5. หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
1. ประกาศ เพ่ือประกาศหรือชี้แจงใหทราบ 
2. แถลงการณเพ่ือทาความเขาใจ 
3. ขาว เผยแพรใหทราบ 

6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวในราชการ มี 4 ชนิด ไดแก หนังสือรับรอง รายงานการประชุม 
บันทึก และหนังสืออ่ืน 

1. หนังสือรับรอง ไดแก หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแกบุคคล นิติบุคคลหรือหนวยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง 

2. รายงานการประชุม คือ บันทึกความคิดเห็นของผูท่ีมาประชุม ผูเขารวมประชุมและมติท่ีประชุมไวเปน
หลักฐาน ใหจัดทําตามแบบท่ี 11 

3. บันทึกคือ ขอความซ่ึงผู ใตบังคับบัญชา เสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาสั่งการให
ผูใตบังคับบัญชา โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 

4. หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เพ่ือเปน
หลักฐานในทางราชการ ซ่ึงรวมหมายถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือของ
บุคคลภายนอกท่ีเจาหนาท่ีรับเขาทะเบียนหนังสือราชการ สัญญา คํารอง เปนตน 

หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ และดําเนินการทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 
3 ประเภท คือ (ระบุชั้นความเร็วดวยอักษรสีแดง ขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท) 

1. ดวนท่ีสุด ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือนั้น 
2. ดวนมาก ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
3. ดวน ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีจะทําได 
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หมวดท่ี 2 การรับและสงหนังสือ 

การรับหนังสือ 
หนังสือรับ คือ หนังสือท่ีไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามท่ี

กําหนดไว 
1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดําเนินการกอนหลัง 
2. ประทับตรารับหนังสือตามแบบท่ี 12 ท่ีมุมดานขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
    -เลขรับ ใหลงเลขท่ีรับตามเลขท่ีรับในทะเบียน 
    -วันท่ี ใหลงวัน เดือน ป ท่ีรับหนังสือ 
    -เวลา ใหลงเวลาท่ีรับหนังสือ 

โดยตรารับมี ขนาด 2.5 x 5 ซ.ม. 
 

เลขรับ........................................... 
 วันท่ี.............................................  
 เวลา……………………………..........… 

 การสงหนังสือ 

หนังสือสง คือ หนังสือท่ีสงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว 
1. ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอยของหนังสือ รวมท้ังสิ่งท่ีจะสงไปดวยใหครบถวน 
2. เม่ือเจาหนาท่ีของหนวยงานสารบรรณกลาง ไดรับเรื่องและดําเนินการลงทะเบียนสงหนังสือในทะเบียน

หนังสือสงตามแบบท่ี 14 

หมวดท่ี 3 การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว และการเก็บไวเพ่ือใชใน

การตรวจสอบ 
1.การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการ

ปฏิบัติงาน 
2.การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว ใหเจาหนาท่ีจัดทําบัญชี

หนังสือสงเก็บตามแบบท่ี 19 
3.การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว เพ่ือใหเกิดความ

สะดวกและคลองตัวในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีสามารถคนหาเรื่องเดิมไดอยางงายและรวดเร็วตลอดจนสะดวก
ในการควบคุม ติดตามงานของหัวหนาหนวยงานใหเจาของเรื่องเก็บไวเปนเอกเทศเปนเจาของเรื่องนั้น ๆ เปนผู
จัดเก็บโดยแยกเขาแฟมตามรหัส หมวดหมูหนังสือ กลุมเรื่องและกลุมยอย 
 
 

(ตัวอยาง) 
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อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไว 10 ป ยกเวนกรณีดังนี้ 
1. หนังสือท่ีตองสงวนไวเปนความลับ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ หรือ

ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
2. หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาล พนักงานสอบสวน เก็บตามกฎหมายระเบียบแบบ

แผนนั้น ๆ 
3. หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรตอการศึกษาคนควา วินัย ใหเก็บตลอดไปหรือตามท่ีหอจดหมาย

เหตุแหงชาติกําหนด 
4. หนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสาเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจากท่ีอ่ืน เก็บไวไมนอยกวา 5 ป 
5. หนังสือไมสําคัญเปนเรื่องธรรมดาสามัญ เกิดข้ึนเปนประจาและดาเนินการเสร็จแลวเก็บไวไมนอยกวา 

1 ป 
* ในกรณีหนังสือเก่ียวกับการเงิน เม่ือมิใชเปนเอกสารสิทธิ หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 

ป ใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือขอทําลายได 

การจัดสงหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ป 

ทุกสิ้นป (ปปฏิทิน) ใหสวนราชกานจัดสงหนังสือท่ีอายุครบ 25 ป พรอมท้ังบัญชีใหกองจดหมายเหตุ
แหงชาติ กรมศิลปากร ภายในวันท่ี31 มกราคมของปถัดไป 

การยืมหนังสือ 
1. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึน

ไป หรือผูไดรับมอบหมาย 
2. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับ

แผนกข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 
3.การยืมหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จหรือหนังสือท่ีเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบใหถือปฏิบัติตามขอ 62 

โดยอนุโลม 
4.การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ท้ังนี้ จะตองไดรับ

อนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองข้ึนไป 

การทําลายหนังสือราชการ 
1. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนา

สวนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ใหจัดทําตามแบบท่ี 25 
2.คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดย

ปกติใหแตงต้ังจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงานสวนทองถ่ิน ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการหรือประเภท
ท่ัวไป ระดับชํานาญงาน ข้ึนไป หรือเจาหนาท่ีของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเทา 
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หมวดท่ี 4 มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง 

ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ ใหใชตามแบบท่ี 26 มี 2 ขนาด คือ 
1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

* มาตรฐานกระดาษโดยปกติใหใชกระดาษปอนดขาว น้ําหนัก 60 กรัม ตอตารางเมตร มี 3 ขนาด 
-ขนาด เอ 4 = 210 * 297 มิลลิเมตร 
-ขนาด เอ 5 = 148 * 210 มิลลิเมตร 
-ขนาด เอ 8 = 52 * 74 มิลลิเมตร 

* มาตรฐานซอง โดยปกติใหใชกระดาษสีขาวหรือสีน้ําตาล น้ําหนัก 80 กรัม ตอตารางเมตร เวนแต
ซองขนาดซี 4 ใหใชกระดาษน้ําหนัก 120 กรัมตอตารางเมตร มี 4 ขนาด 

-ขนาด ซี 4 = 229 * 324 มิลลิเมตร 
-ขนาด ซี 5 = 162 * 229 มิลลิเมตร 
-ขนาด ซี 6 = 114 * 162 มิลลิเมตร 
-ขนาด ดีแอล = 110 * 220 มิลลิเมตร 

กระดาษตราครุฑ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 พิมพครุฑดวยหมึกสีดํา หรือทําเปนครุฑดุน ท่ีก่ึงกลางสวนบน
ของกระดาษ 

กระดาษบันทึกขอความ ใหใชกระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพครุฑดวยหมึกสีดําท่ีมุมบน
ดานซาย 

ซองหนังสือ ใหพิมพครุฑ ดวยหมึกสีดําท่ีมุมบนดานซายของซอง 

-ขนาด ซี 4 ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไมตองพับมีชนิดธรรมดาและขยายขาง 

-ขนาด ซี 5 ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 

-ขนาด ซี 6 ใชสําหรับกระดาษตราครุฑพับ 4 

-ขนาด ดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 3 

ตรารับหนังสือ คือ ตราท่ีใชประทับบนหนังสือ เพ่ือลงเลขทะเบียนรับ มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร 

ทะเบียนหนังสือรับ ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดรับเขาเปนประจําวัน มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา     
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 

ทะเบียนหนังสือสง ใชสําหรับลงรายการหนังสือท่ีไดสงออกเปนประจําวัน มีขนาดเอ 4 พิมพสองหนา    
มีสองชนิด คือ ชนิดเปนเลมและชนิดเปนแผน 
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อ่ืน ๆ ควรรู ไดแก 
1. เรื่องราชการท่ีจะดําเนินการหรือสั่งการดวยหนังสือไมทัน ใหสงขอความทางเครื่องมือสื่อสาร เชน 

โทรศัพทวิทยุสื่อสาร ใหผูรับปฏิบัติเชนเดียวกับไดรับหนังสือ ในกรณีท่ีตองยืนยันเปนหนังสือใหทําหนังสือยืนยัน 
ไปทันที 

2. การสงขอความทางเครื่องมือสื่อสารซ่ึงไมปรากฏหลักฐานชัดแจง ใหผูสงและผูรับบันทึกขอความไวเปน
หลักฐาน สําเนาคูฉบับ ใหลงชื่อผูราง – ผูพิมพ– ผูตรวจ (ไมมีผูทาน) 

3. ถาหนังสือท่ีเปนเอกสารสิทธิตามกฎหมายหรือหนังสือสําคัญท่ีแสดง เอการสิทธิ สูญหาย ใหดําเนินการ
แจงความตอ (พนักงานสอบสวน) 

4. หนังสือเวียน คือหนังสือท่ีมีถึงผูรับเปนจํานวนมากมีใจความอยางเดียวกันใหเพ่ิมตัวพยัญชนะ ว 
5. หนังสือราชการปกติทํา 3 ฉบับ มีตนฉบับ 1 ฉบับ และสําเนาคูฉบับ 2 ฉบับ 
6. ผูลงนามรับรองหนังสือราชการ ใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหขาราชการพลเรือน หรือ

พนักงานสวนทองถ่ินประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงานข้ึนไป หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐอ่ืนท่ีเทียบเทา หรือพนักงานราชการ ซ่ึงเปนเจาของเรื่องท่ีทําสําเนาหนังสือนั้นลงลายมือชื่อรับรอง พรอมท้ัง
ลงชื่อตัวบรรจง 

สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 มีสาระ
ดังนี้ 

1. เพ่ิมนิยามศัพท ของอิเล็กทรอนิกส คือ การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสงวิธีการทางแมเหล็ก หรือ
อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสคือ การรับสงขอมูล
ขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสารดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส 

2. เพ่ิมความหมายของหนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

3. การสงหนังสือท่ีมีช้ันความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหผูใชงาน
หรือผูปฏิบัติงานท่ีไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับ เปนผูสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
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การปฏิบัติงานธุรการ (สารบรรณ) ในสํานักงาน 

การปฏิบัติงานเก่ียวกับเอกสาร (งานสารบรรณเปนสวนหนึ่งงานธุรการ) ในสํานักงาน ควรดําเนินการ ดังนี้ 
1. จัดใหมีการฝกอบรมผูรับผิดชอบงานดานนี้ ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติในเรื่อง การรับ – สง การจัดทํา 

การเก็บรักษา การยืม การทําลายหนังสือราชการ 
2. ควรใชระบบคอมพิวเตอรดําเนินการจะเกิดความรวดเร็ว ตรวจสอบไดงาย 
3. ควรมีการประเมินผลการทํางานเปนระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน   

การปฏิบัติงานธุรการในสํานักงานมีรายละเอียดกระบวนการดําเนินการดังนี้ 
1. การรับ – สง หนังสือราชการ 
การรับ – สง หนังสือราชการ เปนเรื่องความรวดเร็ว ถูกตอง เรียบรอย มีประสิทธิภาพ ควรจัดระบบการ

รับสงท่ีทันสมัย ปลอดภัย การใชระบบ E-mail หรือการใชคอมพิวเตอรสนับสนุนการดําเนินการ แตยึดหลักการ
ระบบท่ีทันสมัย ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดกําลังคน มีหลักฐานการดําเนินงานท่ีถูกตองจําแนกความเรงดวน 
ตรวจสอบได 

2. การทําหนังสือราชการ 
การทําหนังสือราชการ หมายความรวมถึง การคิด ราง แตง พิมพทําสําเนา ผูจัดทําหนังสือราชการตองคิด 

ทําไปทํามา (ความจําเปน) ใครใชเอกสารนั้น อะไร (ควรใชเอกสารประเภทใด จดหมายราชการบันทึกขอความ) 
อยางไร (วิธีการจัดสงท่ีเหมาะสม) ท่ีไหน (สงไปท่ีใด เพ่ือปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน)เม่ือใด (จัดทําเสร็จเม่ือใด)     
การทําหนังสือราชการแตละเรื่อง ควรมีหลักยึดในการทํา 

การทําหนังสือราชการ มีหลักใหคิด มีคุณคา นาอาน คือ 
1. มีความถูกตอง ตัวสะกด การันตวรรคตอน ไวยากรณถูกความนิยม 
2. ไดสาระสมบูรณทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไมวกวน 
3. การจัดลําดับความดี แตละวรรคตอนมีเอกภาพ 
4. เนื้อความท้ังหมด กลมกลืน สัมพันธกัน ตรงประเด็นเนนจุดท่ีตองการ 
5. สุภาพมีความเหมาะสม 
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ผังกระบวนการปฏิบัตงิาน (Work Flow) 
ข้ันตอนการรับหนังสือ 

 
ลําดับ

ท่ี 
แผนภูมิสายงาน  
(Flow chart) 

ระยะเวลา 
ดําเนินการ 

วิธีการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ 

1 รับหนังสือจากหนวยงานธุรการ
สวนกลาง (ภายนอก) / ภายใน
เอกสารท่ัวไป และอ่ืน ๆ 

2 นาที - รับหนังสือจากหนวยงาน ภายนอก / 
  ภายใน เอกสารท่ัวไป และอ่ืน ๆ 

งานธุรการ 

2 จัดลําดับ ตรวจสอบ และ 
แยกประเภทหนังสือ เรงดวน 

5 นาที  
ตอ 1 ฉบับ 

- ตรวจสอบเอกสาร เม่ือหนังสือสงมา 
  ไมถูกตอง สงคืนเจาของดําเนินการ 
- จัดลําดับความสําคัญ ความเรงดวน 
  ของหนังสือ จําแนกประเภทหนังสือ 

งานธุรการ 

3 ลงทะเบียนหนังสือรับ 3 นาที  
ตอ 1 ฉบับ  

- ลงทะเบียนออกเลขรับหนังสือ  
  ภายนอก/ภายใน 

งานธุรการ 

4 สงมอบหนังสือใหแก กลุมงานตาง ๆ 
เพ่ือนําเสนอตามสายงาน 

2 นาที - สงมอบหนังสือใหแก กลุมงานแตละงาน 
  ดําเนินการเพ่ือนําเสนอผูบริหาร 
  พิจารณาสั่งการตอไป 

หัวหนากลุมงาน/
เจาของเรื่อง 

รวม 12 นาที   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 



 
 
 
 



 



 



 



 
 
 
 
 



 
 
 



 
 
 



 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 



 
 
 
 



 
 
 

 


