
 

สาระนารูประจําเดือน ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕62 

(อัพเดต !!! ระเบียบงานสารบรรณ) 

งานสารบรรณ หมายถึง งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การ

สง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย เปนข้ันตอนและขอบขายของงานสารบรรณวาเก่ียวของกับเรื่อง

อะไรบาง  

ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการมี 5 ชนิด  

  ไดแก  

1.หนังสือภายนอก  

2.หนังสือภายในหนังสือประทับตรา  

3.หนังสือสั่งการ (คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับ)  

4.หนังสือประชาสัมพันธ (ประกาศ แถลงการณ ขาว)  

5.หนังสือเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ (หนังสือรับรอง รายงานการประชุม 

   บันทึก หนังสืออ่ืน) 

ระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการเขียนหนังสือราชการมากท่ีสุด คือ ระเบียบงานสารบรรณ เพราะ 

เปนระเบียบท่ีกําหนดไวชัดเจนวา มีวิธีปฏิบัติอยางไร เก่ียวกับการเขียนหนังสือราชการ ทุกหนวยงาน จึงตองถือ

ปฏิบัติตามท่ีระเบียบกําหนดไว 

  การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ สวนราชการตองลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ เพ่ือควบคุม

การรับ การสง การเก็บรักษา และแจกจายเอกสารลับ ใหเปนไปโดยถูกตองและใหหัวหนา สวนราชการดังกลาว 

แตงบุคคลท่ีไดรับความไววางใจและไดผานการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามข้ันความลับท่ีจําเปนตอง

ปฏิบัติเปนเจาหนาท่ีควบคุมรับผิดชอบเรียกวา “นายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ” และ “ผูชวยนายทะเบียนขอมูล

ขาวสารลับ” ของสวนราชการนั้น หากมีความจําเปนก็ใหแตงตั้งนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับและผูชวยนาย

ทะเบียนขอมูลขาวสารลับของสวนราชการนั้นในระดับรองลงมาได โดยใหอยูใน ดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

การทําสําเนาหนังสือราชการ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

  1.สําเนาคูฉบับเปนสําเนาท่ีจัดทําข้ึนพรอมกับตนฉบับและเหมือนตนฉบับโดยปกติใหมีสําเนาคู

ฉบับเก็บไวท่ีตนเรื่อง 1 ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บไวท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ และในสําเนา คูฉบับ ให

ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอของเจาของเรื่อง และใหผูราง ผูพิมพ ผูตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวท่ี

ขอบลางของหนังสือ 

  2.สําเนาคือเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเหมือนกับตนฉบับ ไมวาจะทําจากตนฉบับสําเนาคูฉบับหรือสําเนา

โดยมีวิธีการทําสําเนาดังนี้ 

  2.1) วิธีคัดหรือลอกออกจากตนฉบับคําตอคําใหถูกตองกับตนฉบับเดิม 

  2.2) วิธีถอดหรือจัดทําพรอมกับตนฉบับ 

  2.3) วิธีถายจากตนฉบับ 

  2.4) วิธีอัดสําเนา 

  2.5) วิธีอ่ืนใดท่ีทําใหเหมือนตนฉบับ  



-2- 

ขอควรระวังใหการพิมพหนังสือราชการ มีดังนี้ 

1. ไมพิมพตกมีความรูในตัวสะกดการันตตัวยอเขาใจขอความในหนังสือนั้น 

2. จัดวรรคตอนไดถูกตองรูหลักภาษารูแบบหนังสือราชการ 

3. รูชื่อสวนราชการชื่อและตําแหนงในวงราชการ 

4. พิจารณาการใชกระดาษวางรูปหนังสือ 

5. รักษาเครื่องพิมพ 

การสงหนังสือ มีหลักเกณฑดังนี้ 

1) เจาของเรื่องตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ 

2) สารบรรณกลางลงทะเบียนสงโดยลงเลขท่ีวันเดือนปในตนฉบับและสําเนาคูฉบับ 

3) สารบรรณกลางเก็บตนฉบับไว 1 ฉบับ และคืนสําเนาคูฉบับใหเจาของเรื่อง 1 ฉบับ 

4) ตรวจสอบความเรียบรอยบรรจุซองปดผนึกจาหนาซอง 

5) จัดสงหนังสือโดยนําสงเอกสารทางไปรษณียตามความเรงดวนของหนังสือ 

การรับหนังสือ มีหลักเกณฑดังนี ้

1. ลงลายมือชื่อในใบรับหนังสือ 

2. พิจารณาความเรงดวนของหนังสือ 

3. เปดซองหนังสือเพ่ือตรวจความถูกตองของเอกสารหากพบเอกสารบกพรองใหสงคืนเจาของ

เรื่องแจงเจาของเรื่องเพ่ือรอการแกไขหรือแจงเจาของเรื่องเพ่ือรอขอมูล 

4. พิจารณาความสําคัญของหนังสือ หนังสือลับใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ

ของทางราชการ พ.ศ. 2544 

5. ประทับตรารับและลงทะเบียนทําบัตรตรวจคน 

6. แยกเอกสารแลวจัดสงไปใหหนวยปฏิบัติ 

การเสนอหนังสือ ใหเสนอตามสายการปฏิบัติงานตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชายกเวนกรณีดังตอไปนี้ 

1. เรื่องท่ีมีการกําหนดชั้นความเร็ว หรือเฉพาะเจาะจงถึงบุคคลใหเสนอโดยตรงไดแตจะตอง

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

2. เรื่องท่ีมีกฎหมายขอบังคับระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะเชน เรื่องรองเรียน การกลาวหา 

การอุทธรณคําสั่งตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป 

วิธีการเสนอหนังสือ มีดังนี้ 

1. ใหเจาหนาท่ีผูรวบรวมเรื่องเสนอแยกหนังสือท่ีเสนอออกเปนประเภท ๆ เสียกอนดังนี้ 

1.1 เรื่อง ลับ ใหแยกปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 

1.2 เรื่องดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหแยกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอทันที 

1.3 เรื่องอ่ืน ๆ ใหแยกเปนเรื่องสั่งการพิจารณาหรือเพ่ือทราบ 

2. ใสแฟมหรือซองเรียงตามลําดับความสําคัญ 

3. จัดเรื่องท่ีตองพิจารณากอนไวขางหนาเรื่องท่ีไดรับมากอนตองเสนอกอน 
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4. เรียงใหสะดวกตอการพิจารณามีเอกสารประกอบการพิจารณาใหพรอม จัดใหเปนระเบียบ

เพ่ือใหพลิกดูไดทันที 

5. หากผูบังคับบัญชานําเรื่องใดออกจากแฟมไป จะตองเขียนบันทึกสอดไวในแฟมดวย 

การเก็บหนังสือ แบงปน 3 ประเภท คือ 

1. เก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมแลวเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ

เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

2. เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร ท่ีจะตอง

ปฏิบัติตอไปอีกใหเจาหนาท่ีของเจาของเรื่องปฏิบัติดังนี้ 

2.1 จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามอยางใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับเจาของเรื่อง

และหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ 

2.2 สงหนังสือและเรื่องปฏิบัติท้ังปวงท่ีเก่ียวของกับหนังสือนั้นพรอมท้ังบัญชีหนังสือ สงเก็บ

ไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการนั้น ๆ กําหนด 

3. เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปนจะตอง

ใชในการตรวจสอบเปนประจําไมสะดวกจะสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ ให

เจาของเรื่องเก็บไวเปนเอกเทศโดยใหแตงตั้งเจาหนาท่ีรับผิดชอบ เม่ือหมดความจําเปนท่ี

จะตองใชตรวจสอบแลวใหจัดสงหนังสือไปยังหนวยเก็บของสวนราชการนั้น 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป เวนแต 

1. หนังสือท่ีตองสงวนไวเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา

ความลับของทางราชการ 

2. หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออ่ืนใด

ท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวพิเศษแลว การเก็บใหเปนไปตามกฎหมายหรือ

ระเบียบวาดวยการนั้น 

3. หนังสือท่ีมีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา และมีคุณคาตอการศึกษาคนควาวิจัย ให

เก็บไวเปนหลักฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติตลอดไป หรือตามท่ีสํานักหอจดหมาย

เหตุแหงชาติกําหนด 

4. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเรื่องจะคนไดจากท่ีอ่ืนใหเก็บไวไม

นอยกวา 5 ป 

5. หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซ่ึงไมมีความสําคัญและเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนประจํา เม่ือ

ดําเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป 

การทําลายหนังสือ ภายใน 60 วันหลังจากสิ้นปปฏิทิน                                                                                                        

1. ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บในปนั้น ไมวาจะ

เปนหนังสือท่ีเก็บไวเองหรือท่ีฝากเก็บไวท่ีสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ 

2. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรมซ่ึงรวมถึงผูวาราชการ

จังหวัดเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ 
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คณะกรรมการทําลายหนังสือใหหัวหนาสวนราชการระดับกรม หรือผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง

คระกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอีกอยางนอย 2 คน

โดยปกติ ใหแตงตั้งจากขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทาซ่ึงหนาท่ีของคณะกรรมการทําลาย

หนังสือมีดังนี้ 

1. พิจารณาบัญชีหนังสือขอทําลาย 

2. ถาเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรขยายเวลาการเก็บใหลงความเห็นวา จะ

ขยายเวลาเก็บไวถึงเม่ือใดในชองทางการพิจารณาของบัญชีขอทําลาย แลวแกไขอายุการเก็บ

หนังสือ โดยประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับการแกไข 

3. ถาเห็นควรใหทําลายใหกรอกเครื่องหมาย (x) ลงในชองการพิจารณา 

4. เสนอรายงานผลการพิจารณาพรอมท้ังความเห็นแยงเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม

หรือผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

5. ควบคุมการทําลาย 

วิธีการทําลายหนังสือ 

1. หนังสือท่ัวไปท่ีไมใชเอกสารลับ ทําลายโดยวิธีการเผาหรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีไมใหหนังสืออาน

เปนเรื่องได 

2. หนังสือท่ีชั้นความลับ ใหทําลายโดยวิธีการเผาแลวขยี้ข้ีเถาใหเปนผงหรือวิธีการแปรรูปอยาง

อ่ืนจนไมสามารถทราบความลับในซากเอกสารนั้น 

 

 

จัดทําโดย งานบริหารท่ัวไป  

สํานักปลัด อบต.จรเขใหญ  


