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งานธุรการและงานสารบรรณ 
 
งานธุรการ 
 หมายถึง งาน ร่าง พิมพ์โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสาร
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” ความส าคัญของงาน
ธุรการ  
 
ความส าคัญของงานธุรการ  

การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับที่ต้อง 

ใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่  
ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท างาน 

ตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมี  
คุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นส าคัญ                  

ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญ  

ของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได ้ 
 
งานสารบรรณ  

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา  รับ ส่ง 
บันทึก ย่อเรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท าลาย 

ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่าน  
แต่ง พิมพ์ จด ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ ตอบ 
ท ารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และท าลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย จากความหมายของ “งานสารบรรณ” ท าให้สามารถ
เห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  

 1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง – เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน ส าเนา 
– เสนอ - ลงนาม)  

2. การส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียน - ลงวันที่เดือนปี - บรรจุซอง - น าส่ง)  
3. การรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - แจกจ่ายผู้เกี่ยวข้อง)  
4. การเก็บรักษา  
5. การยืม  
6. การท าลาย 
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 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ก าหนดไว้ว่า หนังสือราชการ                      
คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  

 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึ ง

บุคคลภายนอก  
 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
 4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ              

มี 6 ชนิด คือ  
 1. หนังสือภายนอก  
 2. หนังสือภายใน  
 3. หนังสือประทับตรา  
 4. หนังสือสั่งการ  
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์  
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสาร
บรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ 
 

สาระส าคัญของงานสารบรรณ 
 1. ชนิดและแบบหนังสือราชการ มีอยู่ 6 ชนิด คือ  
  1.1 หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ                   
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  

1.2 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก   
เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

1.3 หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการ
และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
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การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณาสาร การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือ
การเงิน การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินงานไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่งให้ใช้หนังสือราชการ โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
  1.4 หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ
และข้อบังคับ 

ค าสั่ง คือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้
กระดาษตราครุฑ 
                 ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 
                 ข้อบังคับ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

1.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ หนังสือ
ประชาสัมพันธ์มี 3ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์และข่าว 
                ประกาศ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 
                แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของ
ทางราชการหรือเหตุการณ์ หรือในกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 
                 ข่าว คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

1.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการท า
ขึ้นนอกจากท่ีกล่าวแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
                1.7 หนังสือรับรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคลหรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง ใช้กระดาษตรา
ครุฑ 
                1.8 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
                1.9 บันทึก คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความท่ีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
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2. การรับหนังสือ หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกและภายใน มีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้   
2.1 วิธีรับหนังสือภายนอก/หนังสือภายใน ในระบบส านักงานอัตโนมัติ (e-office) 

  2.1.1 เมื่อเข้ารหัสตามที่ได้แจกไปแล้ว ให้คลิกรับหนังสือ/หนังสือภายนอก/หน่วยงานส่งมา 
หากเป็นหนังสือภายในให้คลิกหนังสือภายใน(ทั่วไป)/หน่วยงานส่งมา 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1.2 วิธีรับหนังสือให้คลุมแถบด า/รับหนังสือ ซึ่งหนังสือเข้าล่าสุดจะอยู่บนสุด 

 
 
 
 
 
 

2.1.3 เมื่อคลิกรับหนังสือแล้ว จะขึ้นหน้าต่างดังภาพ ให้คลิกแนบเอกสาร/เปิดเอกสาร 
หนังสือจะเปิดเป็นไฟล์ pdf ให้สั่งปริ้นท์เพื่อน าเสนอให้หัวหน้างานเกษียน/คลิกบันทึกรับ จากนั้นหนังสือจะไป
อยู่ที่เมนูเสนอสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. คลิกรับหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภายนอก

3. คลิกหน่วยงานส่งมา 

2. คลิกรับหนังสือ 

1. คลุมแถบด า 

1. คลิกแนบเอกสาร 

2. คลิกเปิดเอกสาร 

3. บันทึกรับ 

1. คลิกรับหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภายใน

ภายนอก 

3. คลิกหน่วยงานส่งมา 
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  2.1.4 จากนั้นน าหนังสือที่ปริ้นท์จากระบบมาลงรับในทะเบียนคุมหนังสือ มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติดังนี้   
   1) จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง  
   2) ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน 
ปีและเวลาที่รับ เอกสารนั้นๆ  
   3) ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับหนังสือ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน 
และทะเบียนรับภายนอก  
   4) จัดแฟ้มเสนอหนังสือ ต่อผู้บังคับบัญชา 

 
  2.1.5 เมื่อคณบดีเกษียนหนังสือแล้ว ให้แสกนหนังสือเก็บไว้ใน 
C:\Naga_EAutomation\ScanFile จากนั้นเข้าเมนูเสนอสั่งการ/คลุมแถบด า/สั่งการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.6 จะข้ึนหน้างต่างดังภาพ พิมพ์รายละเอียดที่หัวหน้างานเกษียนไว้ที่การปฏิบัติและค า
เกษียนผู้บริหาร/แนบไฟล์/แนบไฟล์ที่แสกนเก็บไว้จากโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile คลิก
บันทึกรับ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกเสนอสั่งการ 

2. คลุมแถบด า 

3. คลิกสั่งการ 

1. พิมพ์รายละเอียดที่หัวหน้า

งานเกษียน 

2. คลิกแนบเอกสาร 

3. พิมพ์รายละเอียดที่หัวหน้า

งานเกษียน 

4. คลิกแนบไฟล์ 

5. บันทึกรับ 
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3. การส่งหนังสือ คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้  
 1) ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  
 2) ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ  ลายมือชื่อ
ผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ  อิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบการรับ หนังสืออีกครั้งหนึ่ง 
 

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งหนังสือส่งภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ (2-3 นาที/เรื่อง) 

กรณี เรียนอธิการบดี หน่วยงานอื่นๆภายในมหาวิทยาลัย 

ส่งที่งานธุรการกลาง น าส่งที่หน่วยงานนั้นๆ 

สิ้นสุด 
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3.1 วิธีส่งหนังสือภายใน (ทั่วไป) ในระบบส านักงานอัตโนมัติ  
หนังสือภายใน (ทั่วไป) คือบันทึกข้อความจากโปรแกรมวิชา/ศูนย์ถึงคณบดีหรือหน่วยงานอื่นๆ 

  3.1.1 น าบันทึกข้อความแสกนไว้ในโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิก
สร้างหนังสือ/หนังสือภายใน(ทั่วไป)/สร้าง/แนบไฟล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.2 จะข้ึนหน้าต่างดังภาพ ให้กรอกรายละเอียดดังภาพ/แนบเอกสาร/แนบไฟล์ ให้เปิดไฟล์
ที่แสกนไว้จากโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกบันทึกรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.3 คลุมแถบด า/ส่งตรวจทาน 
 
 
 
 

1. คลิกสร้างหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภายใน 

3. คลิกสร้าง 

4. คลิกแนบไฟล์ 

2. คลิกแนบเอกสาร 

1. กรอกรายละเอียด 

3. คลิกแนบไฟล ์

4. บันทึก 

1. คุลมแถบด า 

2. คลิกส่งตรวจทาน 
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3.1.4 ลงชื่อออกจากระบบ แล้วเข้าโปรแกรมใหม่ด้วยรหัสตรวจทานหนังสือ คือ รหัสผู้ใช้ : 
A0400/รหัสผ่าน : 12345  คลิกตรวจทานหนังสือ/หนังสือภายใน(ทั่วไป)/ตรวจทาน/คลุมแถบด า/ผ่านการ
ตรวจทาน 
 

 
 
 

3.1.5 เมื่อคลิกผ่านการตรวจทานแล้ว จะมีเลขที่ออกหนังสือแสดงดังภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.6 จากนั้นให้ออกจากระบบตรวจทานหนังสือ แล้วให้เข้ารหัสหน่วยงาน คลิกสร้าง

หนังสือ/หนังสือภายใน/สร้าง/คลุมแถบด า/ลงนาม/ส่งต่อให้หน่อยงาน 
 
 
 
 

3.1.7 คลิกท่ีเมนูลงนามแล้ว/ส่งต่อให้หน่อยงาน 
 

 
 
 
 
 

1. คลิกตรวจทานหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภายใน 

3. คลิกตรวจทาน 

คลิกผ่านการตรวจทาน 

4. คลุมแถบด า 

เลขที่หนังสือ 

คลิกบันทึก 

1. คลิกสร้างหนังสือ 

2. คลิกหนังสือภายใน 

3. คลิกสร้าง 
4. คลุมแถบด า 

5. คลิกลงนาม 6. คลิกส่งต่อให้หน่วยงาน 
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3.2 วิธีส่งหนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) ในระบบส านักงานอัตโนมัติ 
หนังสือภายใน (เรียนอธิการบดี) คือ บันทึกข้อความที่เรียนอธิการบดี เช่น ขออนุญาตจัดกิจกรรม/ 

ขออนุญาตไปราชการ ฯลฯ 
  3.2.1 น าบันทึกข้อความที่ประธานโปรแกรมวิชาหรือหัวศูนย์เกษียนแล้ว  
แสกนไว้ในโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกสร้างหนังสือ/หนังสือภายใน(เรียน
อธิการบดี)/สร้าง/แนบไฟล์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.2 จะข้ึนหน้าต่างดังภาพ ให้กรอกรายละเอียดดังภาพ/แนบเอกสาร/แนบไฟล์ ให้เปิดไฟล์
ที่แสกนไว้จากโฟลเดอร์ C:\Naga_EAutomation\ScanFile แล้วคลิกบันทึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2.3 คลุมแถบด า/ส่งตรวจทาน 
 
 
 

1. คลิกสร้างหนังสือ 

2. หนังสือภายในเรียน(อธิการ) 

3. คลิกสร้าง

4. คลิกแนบไฟล์

1. กรอกรายละเอียด 

2. คลิกแนบเอกสาร 

3. คลิกแนบไฟล์ 

4. บันทึก 

1. คุลมแถบด า 

2. คลิกส่งตรวจทาน 
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3.2.4 ลงชื่อออกจากระบบ แล้วเข้าโปรแกรมใหม่ด้วยรหัสตรวจทานหนังสือ คือ รหัสผู้ใช้ : 
A0400/รหัสผ่าน : 12345  คลิกตรวจทานหนังสือ/หนังสือภายใน(ทั่วไป)/ตรวจทาน/คลุมแถบด า/
ผ่านการตรวจทาน 
 
 
 

3.2.5 เมื่อคลิกผ่านการตรวจทานแล้ว จะมีเลขที่ออกหนังสือแสดงดังภาพ ให้น าเลขที่หนังสือ
ไปกรอกในบันทึกข้อความ(ฉบับจริง)/บันทึก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.2.6 จากนั้นให้ออกจากระบบตรวจทานหนังสือ แล้วให้เข้ารหัสหน่วยงาน คลิกสร้าง
หนังสือ/หนังสือภายใน(เรียนอธิการบดี)/สร้าง/คลุมแถบด า/ส่งให้ธุรการกลาง จากนั้นน าบันทึกข้อความ(ฉบับ
จริง) ส่งมายังคณะฯ เพ่ือให้คณบดีเกษียนหนังสือ แล้วงานธุรการคณะฯ จะน าส่งให้มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. คลิกตรวจทานหนังสือ 

2. หนังสือภายใน (เรียนอธิการ) 

3. คลิกตรวจทาน 

คลิกผ่านการตรวจทาน 

4. คลุมแถบด า 

เลขที่หนังสือ 

กดบันทึก 

1. คลิกสร้างหนังสือ 

2. หนังสือภายใน (เรียนอธิการ) 

3. คลิกสร้าง 

5. คลิกส่งให้ธุรการกลาง 

4. คลุมแถบด า 
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3.3 การส่งหนังสือภายนอก  
1) ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ  
2) บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน  

 

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งหนังสือส่งภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่ม 

ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ (2-3 นาที/เรื่อง) 

บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน (2 นาที/เรื่อง) 

บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน (2 นาที/เรื่อง) 

น าฝากส่งที่งานธุรการกลาง (2-3 นาที) 

สิ้นสุด 
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4. การเขียนหนังสือราชการ  
  การบันทึกและร่างหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงานสารบรรณที่มี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติ
หลายประการซึ่งจะช่วยให้ผลการปฏิบัติงานสารบรรณดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  
  4.1 การบันทึกเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้  
   4.1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นส าคัญ ๆ แต่ให้
เข้าใจในเนื้อเรื่องครบถ้วน ที่จะสั่งงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความส าคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจ
ย่อลงให้สั้นได้อีกก็เสนอให้พิจารณาได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะที่ข้อความส าคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อ
เรื่องผู้บันทึกต้องอ่านเรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นส าคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้นๆ อาจ
ไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับข้อความตามหนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น  
   4.1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบ
เห็นหรือส ารวจสืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้สั้น พิจารณาเฉพาะข้อความที่จาเป็นต้องรายงาน 
แต่ถ้าเป็นการรายงานเรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือ
สนใจ  
   4.1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มี
เกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ เพ่ือช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือบันทึกต่อท้ายย่อเรื่องถ้าเป็นเรื่องที่สั่งการได้หลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าสั่งการ
ทางใดจะเกิดผลหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไร และถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดนาเสนอประกอบ
เรื่องนั้นๆด้วยตัวอย่างการใช้คาเสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  
    “เพ่ือโปรดทราบ”  
    “เพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”  
    “เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ”  
    “เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต”  
    “เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม”  
    “เพ่ือโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
    “เพ่ือโปรดพิจารณา  
    1. อนุญาต  
    2. ลงนาม  
    ฯลฯ  
   4.1.4 บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลใน
หน่วยงานเดียวกัน หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  
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  การร่างหนังสือ มีความส าคัญอย่างมากเช่นกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือ
บางฉบับที่มีข้อความไม่ซับซ้อนมากนัก อาจไม่จาเป็นต้องร่างก่อนก็ได้ ได้แก่ หนังสือที่ต้องจัดทาเป็นประจา 
จนเหมือนเป็นแบบฉบับในการใช้ถ้อยคาอยู่แล้ว เช่น หนังสือนาส่งเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เป็นต้น 
แต่ถ้าเป็นหนังสือในลักษณะโต้ตอบราชการ หากมีโอกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือราชการที่มี
ข้อความเหมาะสม รัดกุม โดยหลักการร่างหนังสือ มีดังนี ้
   1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้อง
โต้ตอบหนังสือนั้นให้เข้าประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน  
   2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อความที่เป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์หรือ
ข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อ ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่างการข้ึนต้นข้อความที่เป็นเหตุ ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ  
“ตามหนังสือที่อ้างถึง.............. (ให้ย่อความหนังสือที่อ้างถึงเฉพาะประเด็นส าคัญ)........................................  
...........................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น / ความละเอียดทราบแล้วนั้น” 
หรือ “ตามท่ี...................................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................................นั้น”  
   3. ข้อความใดอ้างอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้
ชัดเจน เช่น “ตามระบบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น  
   4. ใช้ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย  
   5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต ์วรรคตอน ให้ถูกต้อง  
   6. ตรวจสอบชื่อ ต าแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง  
   7. ควรใช้ถ้อยคาสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ  
  การตรวจร่าง ผู้มีหน้าที่ตรวจร่างหนังสือราชการต้องเน้นความถูกต้องตามหลักภาษา  การ
เชื่อมโยงข้อความ เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่างละเอียด  
  การพิมพ์ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบของหนังสือแต่ละประเภท ไม่ควรลบหรือขีดฆ่า
ข้อความใด ๆ  
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Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิตหรือจัดท าเอกสาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. การเก็บรักษา ยืม และท าลายหนังสือราชการ ว่าด้วยการเก็บหนังสือในระหว่างปฏิบัติเสร็จแล้ว การ
ปฏิบัติในการยืมและการท าลายหนังสือ 

5.1 การเก็บรักษาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
   5.1.1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
   5.1.2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่
ระเบียบงานสารบรรณก าหนด จากนั้นให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงานที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้  
    1) ประทับตราก าหนดการเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษ
แผ่นแรกของหนังสือ ฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับตรา โดย หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตรา
คาว่า“ห้ามท าลาย” ด้วยหมึกสีแดง  
    2) ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณฯ 
ก าหนด  

เริ่ม 

ร่างหนังสือตามข้อมูลที่ได้รับ (2-3 นาที/เรื่อง) 

พิมพ์/ตรวจทาน/ประทับตรา (5 นาที/เรื่อง) 

เสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการหรือลงนาม (ประมาณ 1 ชั่วโมง) 

สิ้นสุด 
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5.1.3 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย
แล้ว แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน ให้
เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยอาจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งเอกสารนั้นไปยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน 
   5.2 การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  

5.2.1 ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใด  
   5.2.2 ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ใน
บัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลาดับ วัน เดือน ปี ไว้เพ่ือติดตามทวงถาม 
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้แทนที่หนังสือท่ีถูกยืมไป  
   5.2.3 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
   5.2.4 การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วน ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระทามิได้ 
เว้นแต่จะให้ดูเพ่ือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
  5.3 การท าลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใน
การเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบก าหนดจัดการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บ
ไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่าง
น้อยสองคน โดยปกติแต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มติของคณะกรรมการให้ถือ
เป็นเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ โดยคณะกรรมการทาลายหนังสือ มี
หน้าที่ดังนี้  

5.3.1 พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทาลายตามบัญชีขอทาลาย  
5.3.2 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควร

จะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเม่ือใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือใน
คราวก าหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข  

5.3.3 ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลายให้กรอก
เครื่องหมายกากบาทลงในช่องการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย  

5.3.4 เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของ
คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

1) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทาลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้
จนถึงเวลาการทาลายงวดต่อไป  
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    2) ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กอง
จดหมายเหตุ แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอทาความตก
ลงกับกรม ศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณา
รายการในบัญชี หนังสือขอทาลาย แล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้  
     1) ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย           
ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น ดาเนินการทาลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่
แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วน
ราชการทาลายหนังสือได้  
     2) ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับ
ใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการ
นั้น ๆ แก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากรเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติ
ตาม  
   5.3.5 ควบคุมการทาลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้แล้ว โดยการเผา
หรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้ว ให้ทาบันทึกลงนามร่วมกัน
เสนอผู้มีอ านาจ อนุมัติทราบ 
 

6. มาตรฐาน ตรา แบบพิมพ์ และซอง ว่าด้วยรูปแบบและขนาดของแบบพิมพ์เอกสารและวัสดุอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เช่น ขนาดตราครุฑ ทะเบียนและบัตรต่าง ๆ ของหนังสือราชการ เป็นต้น 

 6.1 ตราครุฑ มี 2 ขนาด คือ 
   1. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
   2. ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
  6.2 ตราชื่อส่วนราชการ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมสองวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวง
นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ ระหว่างวงนอกและวงในมีอักษรไทยชื่อกระทรวง ทบวง 
กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรมหรือจังหวัดอยู่ขอบล่างของตรา ส่วนราชการใดท่ีมี
การติดต่อกับต่างประเทศ จะให้มีชื่อภาษาต่างประเทศเพ่ิมขึ้นด้วยก็ได้ โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษร
โรมันอยู่ขอบล่างของตรา 
  6.3 ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พศ. .........หรอื ค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กว่าตัวพิมพ์ 24 
พอยท์ 
  6.4 มาตรฐานกระดาษและซอง มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 
60 กรัมต่อตารางเมตร มี 3 ขนาดคือ 
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   1. ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร X 297 มิลลิเมตร 
   2. ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร X 210 มิลลิเมตร 
   3. ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร X 74 มิลลิเมตร  
  6.5 มาตรฐานซอง โดยปกติให้กระดาษสีขาวหรือสีน้ าตาล น้ าหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร 
เว้นแต่ซองขนาด ซี 4 ให้ใช้กระดาษน้ าหนัก 120 กรัมต่อตารางเมตร มี 4 ขนาด คือ 
   1. ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มม. X 324 มม.( กระดาษไม่ต้องพับ) 
   2. ขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 มม. X 229 มม.(กระดาษพับ 2) 
   3. ขนาดซี 6 หมายความว่า ขนาด 114 มม. X 162 มม.( กระดาษพับ 4) 
   4. ขนาดดีแอลหมายความว่า ขนาด 110 มม. X 220 มม.(กระดาษพับ 3 ) 
  6.6 ตรารับหนังสือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร X 5 เซนติเมตร มี
ชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 
 


