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คานา
คู่มืองานธุรการฉบับนี้ เป็นเอกสารของทางศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้
จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการจัดระบบงานให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยจะบรรยายวิธีการทางานอย่างละเอียด
ทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาไปใช้ในการจัดวางระบบงาน รู้จักวิธีการทางานให้ง่าย จัดระบบเอกสารให้
เป็นที่เป็นทาง สามารถค้นหาได้ง่าย ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีระเบียบ ซึ่งเป็นการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล
หากมี ความคลาดเคลื่อ นในถ้อ ยคาหรื อ ข้อ ความของคู่มื อ ประการใด หรือ หากมีข้ อเสนอแนะที่จ ะเป็ น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข งานธุรการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่ ขอนอมรับไว้
ด้วยความยินดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป
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งานสารบรรณและการปฏิบัตงิ านธุรการในสานักงาน
ก. งานสารบรรณ
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจา ทาสาเนา รับ ส่ง บันทึก
ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทาลาย
1. ความสาคัญของงานสารบรรณ
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. สาระสาคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 มี
สาระสาคัญ ดังนี้
2.1 ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่
1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ
2. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก
3. หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
2.2 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการมี 6 ประเภท ได้แก่
1. หนังสือภายนอก คือ หนัง สือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษครุฑ เป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้ นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกากับใช้ใน
กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไม่
เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ดาเนินการไปแล้ว การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่ง
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4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ (คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
1. ค าสั่ ง คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให้ ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด้ ว ย
กฎหมาย
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลักปฏิบัติงาน
เป็นประจา
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดไว้ใช้
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่
1. ประกาศ เพื่อประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ
2. แถลงการณ์ เพื่อทาความเข้าใจ
3. ข่าว เผยแพร่ให้ทราบ
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้ในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่
1. หนังสือรับรอง ได้แก่ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติ
บุคคลหรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. รายงานการประชุ ม คื อ บัน ทึ กความคิ ด เห็ น ของผู้ ที่ม าประชุ ม ผู้ เ ข้า ร่ ว ม
ประชุมและมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ระเบียบวาระการประชุม ประกอบไปด้วย 5 วาระ ได้แก่
1. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
2. วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4. วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
การจดรายงานการประชุม สามารถกระทาได้หลายแบบ ได้แก่ จดละเอียดทุก
คาพูดของผู้เข้าประชุมพร้อมมติ จดคาพูดย่อที่เป็นประเด็นสาคัญพร้อมมติ หรือจดแต่เหตุผล พร้อมมติที่ประชุม
3. บันทึก ใช้กระดาษบันทึกข้อความ มีลักษณะ ดังนี้
1. ข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
3 . เ จ้ า ห น้ า ที่ ห รื อ ห น่ ว ย ง า น ร ะ ดั บ ต่ า ก ว่ า ก ร ม ติ ด ต่ อ กั น
ในการปฏิบัติราชการ
4. หนั งสือ อื่น เช่น ภาพถ่า ย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึ กภาพ หนัง สื อ
บุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ สัญญา คาร้อง เป็นต้น
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2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติ ให้เร็วกว่าปกติ (รวดเร็วเป็น
พิเศษ) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ด่วนที่สุด เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
2.4 การรับหนังสือ
1. จัดเรียงลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนก่อน
2. ประทับตราหนังสือ โดยตรารับมี ขนาด 2.5 * 5 ซ.ม. มีรายการดังนี้
- เลขที่รับ
- วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
2.5 การส่งหนังสือ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับเรื่องและดาเนินการ
3. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ
4. ลงวันเดือนปีรับส่งหนังสือ
2.6 การเก็บหนังสือ
1. การเก็บหนังสือราชการแบ่งออกเป็น เก็บระหว่ างปฏิบัติ เก็บเมือปฏิบัติเสร็จแล้ว และ
เก็บเพื่อรอการตรวจสอบ
2. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่การเก็บระหว่างปี
และการจัดเก็บเมื่อสิ้นปี
3. การเก็บระหว่างปี คือ การเก็บหนังสือราชการที่ปฏิบัติสาเร็จสิ้นแล้ว และยังอยู่ระหว่าง
ปีปฏิทินทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเรื่องเดิมได้อย่างง่าย
และรวดเร็ว ตลอดจนสะดวกในการควบคุม ติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงาน
4. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปี ให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ จัดเก็บโดยแยก
เข้าแฟ้มตามรหัส หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มเรื่องและกลุ่มย่อย
2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ 10 ปี ยกเว้นกรณีดังนี้
1. หนั ง สื อ ที่ ต้ อ งสงวนไว้ เ ป็ น ความลั บ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
2. หนั ง สื อที่ เ ป็ น หลั กฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล พนั ก งานสอบสวน เก็ บ ตาม
กฎหมายระเบียบแบบแผนนั้นๆ
3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อการศึกษาค้นคว้า วินัย ให้เก็บตลอดไปหรือ
ตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกาหนด
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4. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น เก็บไว้ไ ม่
น้อยกว่า 5 ปี
5. หนังสือไม่สาคัญเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เกิดขึ้นเป็นประจาและดาเนินการเสร็จแล้ว
เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้ว ไม่มีความจาเป็นต้อง
ใช้ประกอบการตรวจสอบอีก หรือเพื่อการใดๆ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือซึ่งหากเห็นว่าไม่มีความต้องเก็บ 10 ปี
หรือ 5 ปี ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
2.8 การจัดส่งหนังสือครบอายุการเก็บ
ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนราชกานจัดส่งหนังสือที่อายุครบ 20 ปี พร้อมบัญชีให้สานักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป
2.9 การยืมหนังสือราชการ
1. การยืมระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. การยืมภายในส่วนราชการ ผู้ยืม ผู้ขออนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
แผนกขึ้นไป
2.10 การทาลายหนังสือราชการ
1. ภายใน 60 วัน หลัง สิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาบัญ ชีหนังสือที่ขอทาลาย
เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
2. กรรมการทาลายหนังสือราชการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอีก
อย่างน้อย 2 คน
2.11 มาตรฐานวัสดุ ตามระเบียบสารบรรณ
1. มาตรฐานครุ ฑ มี 2 ขนาด ได้ แ ก่ ขนาดครุ ฑ สู ง 3 ซม. และขนาดครุ ฑ สู ง
1.5 ซม.
2. มาตรฐานกระดาษ มี 3 ขนาด
- ขนาด เอ 4 = 210 * 297 มิลลิเมตร
- ขนาด เอ 5 = 148 * 210 มิลลิเมตร
- ขนาด เอ 8 = 52 * 74 มิลลิเมตร
3. ขนาดซอง มี 4 ขนาด ได้แก่
- ขนาด ซี 4 = 229 * 324 มิลลิเมตร ไม่ต้องพับหรือขยายข้าง
- ขนาด ซี 5 = 162 * 229 มิลลิเมตร พับ 2
- ขนาด ซี 6 = 114 * 162 มิลลิเมตร พับ 4
- ขนาด ดีแอล = 110 * 220 มิลลิเมตร พับ 3
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2.12 อื่นๆ ควรรู้ ได้แก่
1. เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือ
สื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องยืนยันเป็นหนังสือให้
ทาหนังสือยืนยันไปทันที
2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึก
ข้อความไว้เป็นหลักฐาน สาเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง – ผู้พิมพ์ – ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน)
3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสาคัญที่แสดง เอการสิทธิ สูญ
หาย ให้ดาเนินการแจ้งความต่อ (พนักงานสอบสวน)
4. หนังสือเวียน คือหนัง สือที่มีถึง ผู้รับเป็นจานวนมากมีใจความอย่างเดียวกันให้เพิ่มตัว
พยัญชนะ ว
5. หนังสือราชการปกติทา 3 ฉบับ มีต้นฉบับ 1 ฉบับ และสาเนาคู่ฉบับ 2 ฉบับ
6. ผู้ ล งนามรั บ รองหนั ง สื อ ราชการที่ เ ป็ น เจ้ า ของเรื่ อ ง จะต้ อ งมี ต าแหน่ ง ระดั บ 2
ขึ้นไป
3. สาระส าคั ญ ของระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ (ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2548)
มีสาระดังนี้
1. เพิ่มนิ ยามศัพท์ ของ อิเล็กทรอนิกส์ คือ การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ คือ การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิกส์
2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนั ง สื อ ที่ ส่ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ใช้ง านหรื อผู้ป ฏิบัติง านที่ไ ด้รับ การแต่งตั้ง ให้เ ข้าถึง เอกสารลั บแต่ล ะระดั บ เป็นผู้ส่ ง ผ่านระบบการ รักษาความ
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
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ข. การปฏิบัติงานธุรการ (สารบรรณ) ในสานักงาน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสาร (งานสารบรรณเป็นส่วนหนึ่งงานธุรการ) ในสานักงาน ควรดาเนินการ ดังนี้
1. ให้กลุ่มอานวยการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานเอกสารราชการ เพราะกลุ่มอานวยการจะเป็น
ศูนย์กลางของหนังสือราชการทุกเรื่อง ในหน่วยงานของกลุ่มต่างๆ ควรมีผู้รับผิดชอบหนังสือราชการ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติในเรื่อง
การรับ
– ส่ง การจัดทา การเก็บรักษา การยืม การทาลายหนังสือราชการ
3. กลุ่ ม อ านวยการเป็ น ศู น ย์ ป ระสานงานด้ า นหนั ง สื อ ราชการ งานธุ ร การของกลุ่ ม งาน
ทุกกลุ่ม
4. ควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการจะเกิดความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ง่าย
5. ควรมีการประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพขึ้น
การปฏิบัติงานธุรการในสานักงานมีรายละเอียดกระบวนการดาเนินการดังนี้
1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
การรั บ – ส่ ง หนั ง สือ ราชการ เป็ นเรื่อ งความรวดเร็ว ถูก ต้อ ง เรี ยบร้อ ย มี ป ระสิท ธิ ภาพ ควร
จัดระบบการรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย การใช้ระบบ E-mail หรือการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดาเนินการ แต่ยึด
หลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดกาลัง คน มีหลักฐานการดาเนินงานที่ ถูกต้องจาแนกความ
เร่งด่วน ตรวจสอบได้ การรับ – ส่ง หนังสือราชการ ถ้าจะดี ควรดาเนินการดังนี้
1. การออกแบบการรับส่ง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน ของหน่วยงาน หรือ
สถานศึกษา
2. การจัดระบบ E-mail E-office E-filling สนับสนุนการดาเนินงานในหน่วยงาน เพราะ
รวดเร็ว
3. รับ – ส่ง ตามระบบที่ออกแบบไว้
4. ประเมินผลการทางาน เป็นระยะเพื่อพัฒนาระบบงาน
2. การทาหนังสือราชการ
การทาหนังสือราชการ หมายความรวมถึง การคิด ร่าง แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา ผู้จัดทาหนังสือราชการ
ต้องคิด ทาไปทามา (ความจาเป็น) ใครใช้เอกสารนั้น อะไร (ควรใช้เอกสารประเภทใด จดหมายราชการบันทึ ก
ข้อความ) อย่างไร (วิธีการจัดส่งที่เหมาะสม) ที่ไหน (ส่ง ไปที่ใด เพื่อปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน) เมื่อใด (จัดทาเสร็จ
เมื่อใด) การทาหนังสือราชการแต่ละเรื่อง ควรมีหลักยึดในการทา
การทาหนังสือราชการ มีหลักให้คิด มีคุณค่า น่าอ่าน คือ
1. มีความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ไวยากรณ์ ถูกความนิยม
2. ได้สาระสมบูรณ์ทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน
3. การจัดลาดับความดี แต่ละวรรคตอนมีเอกภาพ
4. เนื้อความทั้งหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องการ
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5. สุภาพมีความเหมาะสม
การทาหนังสือราชการ ควรยึดแนวทาง ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางดังกล่าวข้างต้น
2. ออกแบบหนังสือราชการที่ใช้ ทาเป็นแบบฟอร์ม หรือหนังสือราชการรูปแบบต่างๆ
3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น E-mail E-office E-filling มาช่วยดาเนินการ
4. ออกแบบการจัดพิมพ์ การทาสาเนาหนังสือ ที่ใช้เป็นประจา เพราะในการทาหนังสือราชการบาง
เรื่อง เพียงแต่พิมพ์ข้อความเพิ่มเท่านั้นเอง ยึดหลักถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด มีความคุ้มค่า
5. จัดบุคลากรการรับผิดชอบในการทา หากงานล้นมือ จ้างบุคลากรภายนอก รับไปจัดทา ผู้รับ
หน้าที่ (เจ้าภาพ) ทาเพียงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแผนของทาราชการ
6. ประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนางาน
3. การจัดเก็บหนังสือราชการ(ภาคผนวก)
การดาเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ ควรเริ่มตั้งแต่ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน สารวจว่ามีเอกสารใดบ้างที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ควรเก็บไว้ในบริเวณที่ใช้ทางานประจาเอกสารที่ไม่ได้
ใช้บ่อย หรือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ควรส่งไปจัดเก็บ แต่ก็ต้องสามารถค้นหาได้ เมื่อครบเวลาตามกาหนด ควรเสนอ
ทาลาย
วิธีการจัดเก็บหนังสือราชการ สามารถเก็บได้หลายวิธี ได้แก่ เก็บตามตัวอักษร เก็บตามภูมิประเทศ
เก็บตามตัวเลข เก็บตามเรื่องราว เก็บตามวันที่
การดาเนินการจัดเก็บหนังสือราการ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. หาเวลาจัดแฟ้ม เอกสารให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน
2. อย่าเก็บข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ เก็บเฉพาะที่สาคัญ จาเป็นเท่านั้น ทาลายเอกสารที่ไม่ใช้
3. แบ่งงานเป็นเรื่องๆ ถ้าทาทุกสิ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ แบ่งเป็นเรื่องๆ ทาให้เสร็จเป็นเรื่องๆ
4. สารวจรายการที่ต้องจัดทา เรียงลาดับความสาคัญก่อนหลัง
5. ทาและลงวันที่ไว้แยกพิมพ์ออกเป็นเดือนๆ บันทึกเวลาการดาเนินการ ระบุวันที่เสร็จงาน
6. ลงมือทางาน ติดตามงาน ทางานตามรายการที่กาหนด แผนงานควรต้องตรงตามเวลา
7. จาแนกเอกสารที่ใช้เสมอ เอกสารนานๆ ใช้ เอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จาแนกความสาคัญ
8. จาแนกการจัดเก็บ โดยทาแฟ้มเก็บ แฟ้มยืม ทาบัตรแต่ละประเภท เพื่อสะดวกในการใช้
11. จัดเก็บหนังสือราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการรับ ส่ง การจัดทา และระบบการจัดเก็บสากล
12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดาเนินการ รวดเร็ว เป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา
13. จัดเก็บหนังสือราชการตามที่ออกแบบไว้และระบบการจัดเก็บแบบสากล
14. ประเมินผลการดาเนินการเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
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4. การให้ยืมหนังสือราชการ
หนังสือราชการ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานเป็นเจ้าของหนังสือ
ราชการ ก็มีภารกิจในการจัดเก็บ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวพันก็มีความจาเป็นต้องใช้ ต้องยืมหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ
เจ้าของก็กลัวหาย ฝ่ายยืมก็ต้องการใช้ จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการยืม ที่มีความสะดวกในการให้ยืม สามารถติดตาม
กลับคืนมาได้ หลักการให้ยืมหนังสือราชการมีดังนี้
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใด ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกัน ยืมหนัง สือ
ราชการไปได้ โดยมีวิธีการควบคุม ทวงถามเมื่อถึงเวลา
2. การยืมหนังสือราชการควรยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบฟอร์มของทางราชการ หรือ
หน่วยงานเจ้าของหนังสือเป็นผู้จัดทา
3. ผู้ให้ยืม ควรเก็บหลักฐานการยืมไว้ เมื่อหนังสือราชการหายจะสามารถติดตามได้
4. การให้ยืมอาจทาเป็นสาเนาหนั ง สือราชการ เว้นแต่ไ ด้รับอนุญ าตจากหน่วยที่มีอานาจในการ
ดาเนินงาน
5. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดูหรือทาสาเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่
มีอานาจในการดาเนินงาน
6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือราชการ ส่งใบเตือน ถ้ายังไม่ส่งคืน ให้รายงานผู้บังคับบัญ ชา
7. เมื่อกาหนดหลักเกณฑ์แล้ว ดาเนินการตามหลักการที่กาหนด
8. ประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
5. การทาลายหนังสือราชการ
การทาลายหนังสือราชการควรดาเนินการ ดังนี้
1. หนังสือราชการที่ควรทาลาย หมายถึง เอกสารที่ไม่มีค่า ไม่มีความจาเป็นต้องใช้อีก หรือไม่มี
กฎหมายบังคับให้ต้องเก็บไว้
2. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี สารวจหนังสือราชการที่หมดอายุการเก็บรักษา ดาเนินการเก็บรักษา
โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
3. จัดทาบัญชีขออนุมัติคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทาลาย
4. ส่งบัญชีการขอทาลายไปกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
5. ดาเนินการทาลายตามที่ไดรับอนุมัติ

9

แนวทางการปฏิบัตงิ านสารบรรณและงานธุรการ
การรับเอกสาร
1. การรับเอกสารด้วยระบบ (Online)
1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2 ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
3. รับเอกสารทางไปรษณีย์
4. รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร (FAX)
5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
การส่งเอกสาร
1. ส่งเอกสารด้วยระบบ (Online)
1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2 ระบบสานักงานอัจฉริยะ (Smart Office) ของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
3. รับเอกสารทางไปรษณีย์
4. รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร (FAX)
5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
การเสนอหนังสือ
1. เรื่องที่รายงานเพื่อทราบและไม่มีเอกสารแนบคืนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ให้รายงานตรงไปที่ทุกคนโดยไม่
ต้องเสนอผ่านผู้อานวยการศูนย์ฯ และไม่ต้องลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร
เรื่องด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ให้แยกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที โดยส่งทาง E-mail ได้
2. เรื่ อ งที่ เ สนอต่อ ผู้ บั ง คั บ บัญ ชาเพื่ อพิ จ ารณา บั น ทึ ก สั่ง การ ลงชื่ อ และต้ อ งเก็ บ ไว้ เ ป็ น หลัก ฐาน ให้
ลงทะเบียนรับ-ส่ง เอกสารเมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนเพื่อดาเนินการทันที
การส่งและการรับ
1. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง
2. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนาส่ง ชื่อและตาแหน่งผู้รับและหน่วยงานผู้ส่ง
พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
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3. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับซองหรือภาชนะชั้นใน แต่ไ ม่ต้องตี
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ
4. ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือ ส่ง วัน เดือน ปี จานวนหน้าและ
หมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือทาลายข้อมูล
ข่าวสารลับนั้นแล้ว
5. ในกรณีเจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้รีบส่งข้อมูลข่าวสารลับ
ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข่าวสารลับ
6. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้นาส่งหรือจัดส่งใบตอบรับคืน
แก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้นาส่ง และลงทะเบียนข้อมูลสารลับก่อนที่จะดาเนินการอย่างอื่น
การลงชื่อแทน
1. ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนด
2. ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกาหนด ให้ใช้คาว่าแทน แล้วให้ลงนามตาแหน่งของเจ้าของหนัง สือต่อท้ายคา
ดังกล่าว
3. ปฏิบัติราชการแทน ใช้ในกรณีผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชกรแทนโดย
ทาเป็นหนังสือ
4. รักษาราชการแทน ใช้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้
5. รักษาการในตาแหน่ง ใช้ในกรณีตาแหน่งข้าราชการว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติราชการ
ได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
1. คั ด แยกหนั ง สื อ ที่ ลงทะเบี ย นรั บ ตามสายงาน แล้ ว ให้ หั ว หน้ า งานบั น ทึ ก ให้ ค วามเห็ น แล้ ว จึ ง เสนอ
ตามลาดับขั้นสายการบังคับบัญชา
2. การรับหนังสือภายใน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้งานธุรการปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
3. ต้นเรื่องส่งเอกสารที่งานธุรการ
4. ธุรการตรวจความเรียบร้องของเอกสาร
5. ถ้าเรื่องไม่เรียบร้องหรือเอกสารไม่ครบให้กลับไปแก้ไขก่อนแล้วจึงมาส่งใหม่
6. งานธุรการรับเรื่องเสนอตามงานต่างๆ
7. งานธุรการผ่านเรื่องเพื่อเสนอ มี 2 กรณี ได้แก่
- เรื่องแก้ไขให้คืนเอกสารให้แก่ต้นเรื่อง
- เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้เสนอตามลาดับชั้น
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8. เสนอแฟ้มต่องานฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานฝึกอบรม
- งานพัสดุ
9. เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้ดาเนินการต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดการดาเนินงาน
การส่งหนังสือ
1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนและส่งเรื่องที่
งานธุรการ
2.งานธุรการตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสืออีกครั้งหนึ่ง ว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ หรือข้อความที่
พิมพ์มาตีผิดตรงไหนบ้าง ก็จะส่งคืนให้แก้ไข
3. งานธุรการลงทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
4. เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงลาดับของทะเบียนหนังสือส่ง
5. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่หนังสือออก ในหนังสือที่จะ
ส่งออก
6. ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือนั้นออก
7. จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ
8. ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบให้ใช้ชื่อส่วนราชการ
9. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อจากหนังสือที่ส่งมา
10. ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่ง
และวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง
การปฏิบัติงานด้านการประชุม
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ได้มากระทากิจกรรมสื่อข้อความร่วมกัน อันจะนามา
ซึ่งความเข้าใจที่ต้องตรงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การประชุมที่มีสิทธิผล
1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัด และเหมาะสมกับการประชุม
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ขั้นตอนการประชุม
1. เตรียมการประชุม
2. นัดผู้เข้าร่วมประชุม
3. ดาเนินการประชุม
4. ผลการประชุม
ประเภทของการประชุม
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งคาสั่ง
เพื่อขี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ
เพื่อแถลงผลงาน หรือความก้าวหน้าของงาน
2. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
วัตถุประสงค์ เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประธานหรือผู้เกี่ยวข้องจะนาไป
ประกอบการตัดสินใจ
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งผูกพันการกระทาของผู้เข้าร่วมประชุม
4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมประชุมมีความทัดเทียมกันในการแสดงข้อคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติหรือหาทาง
แก้ปัญหา
บทบาทของประธาน
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับเลขานุการกาหนดระเบียบวาระ
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทางหรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม
ขณะประชุม
1. กล่าวเปิดประชุมและสร้างบรรยากาศที่ดี
2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบ แจ้งด้วยว่าเป็นการประชุมประเภทไหน
3. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
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4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น
5. คอยสรุปประเด็นหรือมติที่ประชุม
6. กล่าวปิดประชุม
ภายหลังการประชุม
1. ร่วมมือกับเลขานุการ ตรวจร่างมติที่ประชุม
2. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของเลขานุการ
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระ
2. เตรียมข้อมูล เพื่อแจกล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
3. เป็นผู้สรุปประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา
4. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
5. เตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
5. จดบันทึกการประชุม
ภายหลังการประชุม
1. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้ผ่านร่วมประชุมแก้ไข หรือลงนาม
3. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติ
บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม
ก่อนการประชุม
1. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
2. ทาการศึกษา และเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
3. เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่นัด
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ขณะประชุม
1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระและประเภทของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม
ภายหลังการประชุม
1. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง
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รูปแบบหนังสือภายนอก
ขนาดครุฑ
สูง 3 ซ.ม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)

ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

ที่ .................

1 1 บรรทัด
2
(วัน เดือน ปี)

1 1 บรรทัด

เรื่อง ……………………………….........................…………………. 2

ตาแหน่ง หรือชื่อบุคคล
1 1 บรรทัด (คาขึ้นต้น)…………………………………………………
2

1 1 บรรทัด

อ้างถึง (ถ้ามี) ……………………………………………….
2
1 1 บรรทัด สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)………………………………………
2
1 1 บรรทัด
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)…..……….……………………………………………….................................………………………………………………………………………………..
2

3 ซม.

………………………………………………………………………………………………………………………………….……..……………………………………………………………………………
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
1 1 บรรทัด …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2 ซม.
2
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………..……………………………………………………………..
สรุปจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
1 1 บรรทัด จึง……………………………………………………………………………………
2
1 1 บรรทัด
2

(คาลงท้าย)................................

3 บรรทัด

(ลงชื่อ)........................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)…………..…………..……
7 บรรทัด(กรณีใช้ตรายางประทับชื่อผู้ลงนาม)
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).....................
โทร. x xxxxxxxx
โทรสาร x xxxxxxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.............

(ตาแหน่ง)..................................
1 1 บรรทัด
2
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สาเนาส่ง (ถ้ามี)

ขนาดครุฑ

รูปแบบหนังสือภายใน

สูง 1.5 ซ.ม.

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถามี)

ส่วนราชการ

ตัวหนา 29 pt

บันทึกข้อความ

………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………..…………

ที่……………………………………………………………………………………..………....วันที่………………….…………………………………………………………….…………………….….
เรื่อง…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………
1 1 บรรทัด

(คาขึ้นต้น) ..........................................
2
1 1 บรรทัด
2
เหตุที่มีหนังสือไป
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
...……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…...………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1 1 บรรทัด
2

...…………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป

………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………

3 บรรทัด

(ลงชื่อ)..............................
(พิมพ์ชื่อเต็ม).....................
(ตาแหน่ง)......................
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ชั้นความลับ (ถ้ามี)
รูปแบบหนังสือประทับตรา
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี)
ที่ ....................
1 1 บรรทัด

ถึง ……..........................……………
2
1 1 บรรทัด
(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................…………………………………………………………………………………..
2

เหตุและจุดประสงค์

………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………………………………………………………………….

3 ซม.

ที่มีหนังสือไป

………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….

3 บรรทัด

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี)
3 บรรทัด
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).......

(ในบริเวณจุดไหนก็ได้)

โทร. x xxxxxxxx
โทรสาร x xxxxxxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์.............

เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 ซ.ม.
เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 3.5 ซ.ม.

2 ซม.
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รูปแบบคาสั่ง

คาสั่ง…………………………………………
ที่ ............../.................
เรื่อง ...........................................................

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................……………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
ทั้งนี้ ตั้งแต่..........................................................................................................................
สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........

(................................................)
.................................................

พิมพ์ชื่อเต็ม

ตาแหน่ง
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รูปแบบประกาศ

ประกาศ…………………………………………
เรื่อง ...........................................................

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………………
3 ซม.

………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

1 1 บรรทัด
2

ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ. ...............

3 บรรทัด

(................................................)
.................................................

พิมพ์ชื่อเต็ม

ตาแหน่ง

2 ซม.

20
รูปแบบแถลงการณ์
ก

แถลงการณ์………………….…………………
เรื่อง ...........................................................
ฉบับที่....................(ถ้ามี)

(ข้อความ)…..……….……………………………………………........................................………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………

(ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์)
(วัน เดือน ปี)
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รูปแบบหนังสือรับรอง
ก
เลขที่ .................

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)

(ข้อความ)หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้การรับรอง
พร้อมทั้งลงตาแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่
รับรอง)..................................……………..................………
………………………………………………………………………………….…………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………...….………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….
ให้ไว้ ณ วันที่..................................พ.ศ. ...............
(ลงชื่อ)
............ (พิมพ์ชื่อเต็ม).................
................(ตาแหน่ง)………………
(ส่วนนี้ใช้สาหรับเรื่องที่สาคัญเท่านั้น ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ)

รูปถ่าย
(ถ้ามี)

(ประทับตราชื่อส่วนราชการ)
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
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รูปแบบรายงานการประชุม
ก

รายงานการประชุม………………..…
ครั้งที่………/…………
เมื่อ………………………….……….
ณ ……………………………………..…

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม(ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม(ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ)……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….……………………………….…………………
………………………………………..
เลิกประชุมเวลา
…………………………….……………
ผู้จดรายงานการประชุม

23

บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่
1

ชื่อแฟ้มเอกสาร

จัดเก็บที่

1.1.1 ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบ
ประมาณ
1.1.2 ระเบียบเกี่ยวกับเงินเดือนค่าจ้าง
1.1.3 ระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทนฯ
- ค่าเช่าบ้าน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
- ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
1.1.4 ระเบียบเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค
1.1.5 ระเบียบเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
1.1.6 ระเบียบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล
1.1.7 ระเบียบเกี่ยวกับเงินบาเหน็จบานาญ
1.1.8 ระเบียบเกี่ยวกับเงิน กบข.
1.1.9 ระเบียบเกี่ยวกับเงิน กสจ.
1.1.10 ระเบียบเกี่ยวกับเงินประกันสังคม

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.2.1 รายละเอียดเงินเดือนผ่านธนาคาร
1.2.2 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนค่าจ้างประจา
1.2.3 รายละเอียดการเบิกจ่ายเงินเดือน
ค่าจ้างประจา การบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.3 ค่าใช้สอย
ค่าสาธารณูปโภค

1.3.1 ค่าสาธารณูปโภค

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.4 เงินอุดหนุน
เงินช่วยเหลือ

1.4.1 สวัสดิการช่วยเหลือบุตร
1.4.2 รับรองการมีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล
1.4.3 แจ้งการใช้สิทธิเบิกค่าการศึกษาบุตร

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่
การเงิน
งบประมาณ

หมวดย่อย
1.1 ระเบียบการเงิน
ต่างๆ

1.2 เงินเดือนและ
ค่าจ้าง
ประจา
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่
1

หมวดใหญ่
การเงิน
งบประมาณ

หมวดย่อย
1.5 การมอบอานาจ
ใน
1.5.1 คาสั่งมอบอานาจ
การอนุมัติเงิน
1.5.2 หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
1.6 การเงินทั่วไป

1.7 บัญชีและการ
ตรวจ
สอบ

1.8 งบประมาณ

1

ชื่อแฟ้มเอกสาร

หมวดเอกสาร

การเงิน
งบประมาณ

จัดเก็บที่

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.6.1 ธนาคาร
1.6.2 ใบรับรองภาษีหักณที่จ่าย (ร้านค้า)
1.6.3 ใบรับรองภาษีหักณที่จ่าย (ข้าราชการ
และลูกจ้างประจา)
1.6.4 การฌาปนกิจ
1.6.5 สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

การตรวจสอบภายใน
รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
รายงานงบเดือนส่งส.ต.ง.
รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน
รายงานการใช้เงินทดรองราชการ

1.8.1 จัดทาคาของบประมาณประจาปี
1.8.2 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.9 บาเหน็จบานาญ 1.9.1 แบบขอรับเงินบาเหน็จบานาญ

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.10 เงินรายได้

แถวที่ 1
สีเหลืองอ่อน

1.10.1 สาเนาใบนาส่งเงิน กบข.
สาเนาใบนาส่งเงิน กสจ.
สาเนาใบนาส่งเงิน ประกันสังคม
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 9 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่
2

หมวดเอกสาร
หมวดย่อย
2.1 คาสั่ง
คาสั่งมติครม. กระทรวง

ชื่อแฟ้มเอกสาร

หมวดใหญ่

ประกาศ

2.1.1 คาสั่งกระทรวง
2.1.2 คาสังกรม
2.1.3 คาสัง่ กอง

2.2 คาสั่งจังหวัด

2.2.1 คาสั่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แถวที่ 2
สีเขียวตอง
อ่อน

2.3 ระเบียบ กฎ
ข้อบังคับ

2.3.1 ระเบียบกฎข้อบังคับพรบ. มติครม.

แถวที่ 2
สีเขียวตอง
อ่อน

2.4.1 ประกาศสอบ

แถวที่ 2
สีเขียวตอง
อ่อน

2.4 ประกาศ
กฎกระทรวง

โต้ตอบทั่วไป

แถวที่ 2
สีเขียวตอง
อ่อน

กรม กอง

พรบ.มติครม.

3

จัดเก็บที่

แถลงการณ์ณ์ ข่าว

2.4.2 ประกาศรับสมัคร
2.4.3 ประกาศจังหวัด

3.1 โต้ตอบทั่วไป

3.1.1 ตอบขอบคุณ

แถวที่ 2
สีเขียวเข้ม

3.2.1 ขอความร่วมมือภายนอก
3.2.2 ขอความร่วมมือภายใน
3.2.3 ขอใช้สถานที่

แถวที่ 2
สีเขียวเข้ม

3.3.1 ข่าวสารสหกรณ์
3.3.2 ข่าวสารทั่วไป

แถวที่ 2
สีเขียวเข้ม

3.2 ขอความ
ร่วมมือ

3.3 ข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่

ชื่อแฟ้มเอกสาร

จัดเก็บที่

4.1.1 มอบอานาจ
4.1.2 มอบหมายปฏิบัติราชการรักษาการณ์
4.1.3 มอบหมายงานในหน้าที่รับผิดชอบ
4.1.4 การแบ่งส่วนงาน
4.1.5 ยุบเลิกตาแหน่ง
4.1.6 ปรับเปลี่ยนตาแหน่ง
4.1.7 การรักษาความปลอดภัย
4.1.8 ระเบียบข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ราชการ
4.1.9 ขอใช้รถยนต์ราชการ
4.1.10 ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

แถวที่ 2
สีชมพู

5.1.1 ระเบียบเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
5.1.2 ระเบียบการลา

แถวที่ 3
สีน้าตาล

หมวดเอกสาร

4

หมวดใหญ่
บริหารทั่วไป

หมวดย่อย
4.1 มอบหมายงาน
มอบอานาจ
การแบ่งส่วนงาน

5

บริหารงาน
บุคคล

5.1 ระเบียบ
บริหารงาน
บุคคล
5.2 บรรจุแต่งตั้ง

5.2.1 บรรจุแต่งตั้ง
5.2.2 การประเมินเลื่อนระดับข้าราชการ
5.2.3 ทดลองปฏิบัติราชการ

5.3 ย้ายโอนยืมตัว
ลาออก

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4

คาสั่งกรมย้าย - เลื่อน
ย้าย - เลื่อน ข้าราชการศูนย์ฯ
ส่งตัว - รับตัว ข้าราชการ
โอนข้าราชการ

5.4 การสอบ

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4

ผลสอบ
ส่งใบสมัครสอบ
การสอบลูกจ้างประจา
ออกจากราชการ
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่
5

ชื่อแฟ้มเอกสาร

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่
บริหารงาน
บุคคล

จัดเก็บที่

หมวดย่อย
5.5 วินัยสอบสวน
ลงโทษ
5.6 ทะเบียน
ประวัติ

5.5.1 คาสั่งเรื่องวินัยลงโทษ
5.5.2 วินยั ทั่วไป
5.6.1
5.6.2
5.6.3
5.6.4

แถวที่ 3
สีน้าตาล

ขอทาบัตรข้าราชการลูกจ้าง
ทะเบียนประวัติทั่วไป
การตรวจสอบประวัติ
ก.พ. 7

5.7
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5.7.1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
5.7.2 เกียรติคุณ
5.8 การลา

5.8.1 ลาป่วย
5.8.2 ลากิจ
5.8.3 ลาพักผ่อน
ฯลฯ

5.9 สวัสดิการ

5.9.1 หนังสือรับรอง
5.9.2 สวัสดิการข้าราชการลูกจ้าง
5.9.3 ขอทราบระยะทาง

6

เบ็ดเตล็ด

6.1 การกุศล
บริจาค

7

ประชุม

7.1 ประชุมภายใน

6.1.1 กฐินกระทรวง
6.1.2 กฐินกรม
6.1.3 การแข่งขันกีฬา

แถวที่ 3
สีกากี

7.1.1 ประชุมกรม
7.1.2 ประชุมกอง
7.1.3 ประชุมศูนย์ฯ

แถวที่ 3
สีน้าเงิน
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
หมวดเอกสาร

ลาดับ
ที่

หมวดใหญ่

7

ประชุม

8

การฝึกอบรม
การดูงาน
การบรรยาย

หมวดย่อย
7.2 ประชุม
ภายนอก

8.1 การฝึกอบรม

8.2 การดูงาน การ
บรรยาย

9

วัสดุครุภัณฑ์
ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง

9.1 ระเบียบ

ชื่อแฟ้มเอกสาร

7.2.1 ประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดเชียงใหม่
7.2.2 ประชุมทั่วไป
8.1.1 ประวัติวิทยากร
8.1.2 เรียนเชิญวิทยากร
8.1.3 ประเมินผลการฝึกอบรม

แถวที่ 3
สีน้าเงิน
แถวที่ 3
สีเหลืองเข้ม

8.2.1 ดูงานภายใน
8.2.2 ดูงานภายนอก
9.1.1 ระเบียบเกี่ยวกับพัสดุ และการปฏิบัติ
ตามข้อกาหนด
9.1.2 สัญญาการซื้อ - ขาย
9.1.3 ราคามาตรฐานวัสดุ ครุภัณฑ์
9.1.4 คู่มือผู้ซื้อ

9.2 วัสดุ

จัดเก็บที่

9.2.1 การจัดซื้อวัสดุสานักงาน
9.2.2 การจัดซื้อวัสุดไฟฟ้าและวิทยุ
9.2.3 การจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
9.2.4 การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9.2.5 การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
9.2.6 การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
9.2.7 การจัดซื้อวัสดุกีฬา
9.2.8 การจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
9.2.9 การจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
9.2.10 การจัดซื้อวัสดุ (เงินนอกงบประมาณ)
9.2.11 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมา

แถวที่ 3
สีฟ้า

แถวที่ 3
สีฟ้า

แถวที่ 4
สีฟ้า
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บัญชีคมุ แฟ้มเอกสาร
ศูนย์ฝกึ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ
ที่
9

ชื่อแฟ้มเอกสาร

หมวดเอกสาร
หมวดใหญ่
วัสดุครุภัณฑ์
ที่ดิน
และ
สิ่งก่อสร้าง

จัดเก็บที่

หมวดย่อย
9.3 ครุภัณฑ์

9.3.1 ซื้อครุภัณฑ์
9.3.2 ซ่อมครุภัณฑ์
9.3.3 จาหน่ายครุภัณฑ์

9.4 ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์

แถวที่ 4
สีฟ้า

9.4.1 ทะเบียนครุภัณฑ์
9.4.2 ทะเบียนครุภัณฑ์ (โฆษณาและ
เผยแพร่)
9.4.3 ทะเบียนครุภัณฑ์ (ยานพาหนะและ
ขนส่ง)
9.4.4 ทะเบียนครุภัณฑ์(ไฟฟ้าและวิทยุ
,คอมพิวเตอร์)

9.4.5 ทะเบียนครุภัณฑ์ (สานักงาน)
9.4.6 ทะเบียนครุภัณฑ์ (งานบ้านงานครัว)
9.4.7 ทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่งก่อสร้าง)
10

11

รายงาน สถิติ
และ
10.1 รายงานสถิติ
และ
แบบสอบถาม

โครงการ
แผนงาน
สถิติ

10.1.1 รายงานแผน/ผลการฝึกอบรม
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5

รายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานครุภัณฑ์ประจาปี
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานกิจกรรม 5 ส.

10.2 แบบสอบถาม

10.2.1 แบบสอบถามการฝึกอบรม
10.2.2 แบบสอบถามทั่วไป

11.1 โครงการ

11.1.1
11.1.2
11.1.3
11.1.4
ยั่งยืน

โครงการฝึกอบรม
ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
โครงการประชุมสัมมนา
โครงการศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์อย่าง

แถวที่ 4
สีเทา

แถวที่ 4
สีเขียวอ่อน

