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คำนำ 

  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการ และสามารถนำไปอ้างอิงในการปฏิบัติงานแทนกันได้ ซึ่งคู่มือปฏิบัติงาน
ฉบับนี้ได้รวบรวมวิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติงานงานสารบรรณ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดจากการปฏิบัติงานจริง งานธุรการสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก หวังเป็นอย่างยิ ่งว่า คู ่มือการ
ปฏิบัติงานฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้ปฏิบัติงานตำแหน่งธุรการและบุคคลอื ่นที ่สนใจ เพื ่อก่อให้เกิ ด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถบูรณาการความรู้ที ่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง  
ลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางในการพัฒนา ระบบการ  
ดำเนินงานต่าง ๆ ต่อไป  

 หากมีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคำหรือข้อความของคู่มือประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่
จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไขงานธุรการขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี และพร้อมปรับปรุงแก้ไขเพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 
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 บทที ่๑ 
 บทนำ 

 
 ๑. ความเปน็มาและความสำคัญ  
 ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เก่ียวข้อง 4 ฉบับ ได้แก่ 
 1.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 
 2.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นการ  
เพ่ิมเติมคำนิยามเก่ียวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์”  
 3.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕60  
 ให้ยกเลิกความในวรรคสองของข้อ ๓๑ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “สำเนาหนังสือตามวรรคหนึ่งให้มีคํารับรองว่า สำเนาถูกต้อง โดย
ให้ข้าราชการพลเรือนหรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เทียบเท่า หรือพนักงานราชการ ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ ทำสำเนา
หนังสือนั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตำแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของ
หนังสือ”  ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของข้อ ๖๗ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน “ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ทำลายหนังสือ ประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ
ชํานาญงาน ขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืน ที่เทียบเท่า” 
 4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕64 ให้เพิ่มบท 
นิยามคำว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างบทนิยามคำว่า “ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า 
“ส่วนราชการ” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ““หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า หนังสือราชการที่จัดทำและได้รับ ส่ง หรือ เก็บรักษาด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์”  
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ 
การส่ง การเก็บ รักษา การยืมจนถึงการทำลาย  
 ในทางปฏิบัติ “งานสารบรรณ” หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่การคิด ร่าง  
เขียน อ่าน แต่ง พิมพ์ จด ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ  
 ตามระเบ ี ยบสำน ั กนายกร ั ฐมนตร ี ว ่ าด ้ วยงานสารบรรณ พ.ศ .  ๒๕๒๖  ข ้ อ  ๖  
ให้ความหมาย ของคำว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่
การจัดทำ การรับ การส่ง การ เก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของ 
งานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่มตั้งแต่ การ
คิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำ สำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป 
ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ ต้องทำเป็นระบบ ที่ให้ความ
สะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ 
มีการประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ โดยเพิ่มคำนิยามของ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของงานสารบรรณ ดังนี้ “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้ วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น  
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และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่ง ข้อมูล ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ 4 
พ.ศ. ๒๕64 ให้ยกเลิกความในบทนิยามคำว่า “ระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ในข้อ ๖  แห่งระเบียบ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ สำนักนำยกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” 
หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทำงาน
อิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่
เจ้าหนา้ที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ตามที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนดด้วย” 
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที ่แก้ไขเพิ ่มเติม 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564  กำหนดไว้ว่า หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
 (๑) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
 (๒) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก 
 (๓) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 (๔) หนังสือที่หน่วยงานจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
 (๕) เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 

 งานสารบรรณมีลักษณะงานที่สำคัญ ดังนี้ 
 (๑) การรับ – ส่งเอกสาร การตรวจสอบ คัดแยกประเภทเอกสาร ลงทะเบียนรับ ควบคุม และ
กำหนดเลขที ่รับเอกสาร  
 (๒) การวิเคราะห์ คัดกรองเอกสาร การพิจารณาเรื่องที ่ต้องดำเนินการก่อน การจำแนก 
หน่วยงานตาม ภาระงานที่กำหนดไว้ 
 (๓) การค้นเรื่องเดิม การเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดเอกสาร ใส่
แฟ้ม การ นำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา/ลงนาม 
  (๔) การจัดทำเอกสาร การวางแผน หาข้อมูล คิด ร่าง เขียน พิมพ์ ทำสำเนา ตรวจทาน  
เอกสารโต ้ตอบให้  ถ ูกต ้องตามหล ักภาษาไวยากรณ์  ราชาศ ัพท ์และตามระเบ ียบงานสารบรรณ 
   (๕) การส่งเอกสาร การลงทะเบียน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโดยระบบสารบรรณ และ
ภายนอก ทางไปรษณีย ์  
   (๖) การจัดเก็บเอกสาร การค้น ติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และดำเนินการเสร็จสิ้น  

๒. วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ๒.๒ เพ่ือให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 ๒.๓ เพ่ือให้ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน  

๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๓.๑ การปฏิบัติงานมีมาตรฐานเดียวกัน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ๓.๒ บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 ๓.๓ ผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน 
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 ๔. ขอบเขตของคู่มือ  
 การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ 
เนื้อหาในคู่มือ จะนำเสนอแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม กำกับดูแล
การปฏิบัติงานของ ระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร ปลัดอบต หัวหน้าสำนักปลัด และผู้ปฏิบัติงานทราบ
ถึงหน้าที่และขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน 

 ๕. คำจำกัดความเบื้องต้น 
 คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน 
วิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านงานธุรการของบุคลากร สำนักงาน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก 
 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ 
การส่ง การเกบ็ รักษา การยืม จนถึงการทำลาย  
 ระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. ๒๕64 
 

บทที ่๒ 
หนา้ทีค่วามรบัผิดชอบ 

งานธุรการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
  ๑. งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป ได้แก่ การรับ – ส่งหนังสือ การลงทะเบียน 
รับหนังสือ การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ การบันทึกข้อมูล การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน และการพิมพ์เอกสาร  
จดหมาย และหนังสือราชการต่าง ๆ การเตรียมการประชุม เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปด้วย 
ความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
 ๒. จัดเก็บเอกสาร หนังสือราชการ หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการ 
ค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
 ๓. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติ 
เพ่ือสะดวกต่อการ ค้นหาสำหรับใช้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้ 
 ๔. ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการดำเนินงาน เพ่ือให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด 
 ๕. จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อแจ้ง  
ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่าง ๆ ต่อไป  
 6. การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน (ธรรมาภิบาล) 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพ่ือนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 7. จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การประชุม  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม  
 8. จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม  
สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพ่ือให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ 
อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา  
 9. ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ. ข้อมูล 
ข่าวสาร เพ่ือให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร  
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 10. อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่องการ  
ประชุม และการดำเนินงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และ
บรรลุ วัตถุประสงค์ 
  11. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว ตามกระบวนการปฏิบัติงาน  
 ๑2. ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร ประชาชน ผู้ที่มาติดต่อ และหน่วยงาน  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 13. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
 ๑4. ให้บริการข้อมูลแก่ผู ้มาติดต่อราชการ เพื ่อให้ได้ร ับข้อมูลที ่จะนำไปใช้ประโยชน์    
   ๑5. ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์งาน งบประมาณ 
งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด  
 ๑6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
   ดังนั้น ตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะผู้ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สำนัก  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก จึงได้จัดทำคู ่มือการปฏิบัติงานธุรการ เพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
พัฒนาการ ให้บริการ และใช้เป็นคู่มือสำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน  
 

บทที ่๓ 
หลักเกณฑว์ธิกีารปฏบิัตงิาน 

๑. หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน  
 “งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี ่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ ่มตั ้งแต่การจัดทำ  
การรับ – การส่ง การ เก็บรักษา การยืม การทำลาย ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงานธุรการ ในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการ บริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือ
สื่อข้อความ รับ บันทึก จด รายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา 
ติดตามและทำลาย ต้องเป็นระบบที่ ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  
 เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงานต้องดำเนินงานด้วยระบบเอกสาร ดังนั้น 
จึงต้องมีการกำหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การปฏิบัติงานสารบรรณเป็น
การปฏิบัติงาน เกี่ยวกับหนังสือราชการ ๖ ชนิดคือ 
 (๑) หนังสือภายนอก  
 (๒) หนังสือภายใน 
 (๓) หนังสือประทับตรา  
 (๔) หนังสือสั่งการ 
 (๕) หนังสือประชาสัมพันธ์ 
 (๖) หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ ด้านงานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาลตำบล
บ้านกอก มีหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังนี้  
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1. หนงัสอืภายนอก 
  หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่าง ส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี ถึงบุคคลภายนอก
ตามแบบหนังสือ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  (๑) ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื ่องตามที่จังหวัดอุบลราชธานี 
กำหนดหมายเลขประจำ ส่วนราชการของเทศบาล เลขรหัสสามตัวแรกของเทศบาลตำบลบ้านกอก คือ 841 
ส่วนเลขรหัส สองตัวหลังให้ใช้เลขประจำตัวกอง โดยเริ่มด้วยเลข ๐๑ เรื่อยไปตามลำดับส่วนราชการตามกฎว่า
ด้วยการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล เช่น สำนักปลัดเทศบาล ใช้ อบ 84101 กองคลัง ใช้ อบ 84102 
กองช่าง ใช้ 8410๓ และกองการศึกษา ใช้ อบ 84104 
  (๒) ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ
นั้น และโดย ปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
  (๓) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออกหนังสือ  
 (๔) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นหรือเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือ ฉบับนั้น 
 (๕) คำ ขึ้นต้น ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือหรือลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือ นั้นมีถึง
หรือชื่อ บุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับตำแหน่งหน้าที่ 
 (๖) อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการ ผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อน แล้วจะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ และเลขท่ีหนังสือ วันที่ 
เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือนั้น การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่ 
มีเรื่องอ่ืน ที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืน  ๆที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะ ให้ทราบด้วย  
 (๗) สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ให้ลงชื่อเอกสาร บรรณสารหรือสิ่งของที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 
ในกรณีที่ไม ่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด  
 (๘) ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์ หลาย
ประการให้แยก เป็นข้อ ๆ  
 (๙) คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ  
 (๑๐) ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อ ไว้ใต้
ลายมือชื่อนาก เทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับอบหมาย  
 (๑๑) ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของนายกเทศมนตรีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 (๑๒) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
 (13) โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของเทศบาลตำบลบ้านกอก ต่อด้วยเลขภายในส่วนราชการ (ถ้ามี) 
 (14) โทรสาร  ให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ 
 (15) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)  ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล 
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
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        (วนั   เดอืน   ป)ี 

เรือ่ง  ………………………………...............……. 

เรยีน  ................................................................. 

อ้างถงึ  ………………………………………………. 

สิ่งทีส่ง่มาด้วย …..…………………………………… 
 
ยอ่หนา้ 2.5 ซม. …..……….………………………………………………................................................…………………….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………… 
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….……… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………....……… 
 
     …………………………………………………………………………………… 
 
           (คำลงท้าย)................................ 
 
            (ลงลายมอืชือ่).............................. 
 
            (พมิพช์ือ่เตม็).............................. 
           (ตำแหนง่).................................. 
 
 
 
(สว่นราชการเจา้ของเรือ่ง)..................... 
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณยีอ์เิล็กทรอนิกส.์............ 
สำเนาสง่  (ถา้ม)ี 
 
 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

3 ซม. 

ที ่ ........................      (สว่นราชการเจา้ของหนงัสือ) 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10
0 

 11
1 

 14 

1 

ชั้นความเร็ว  
2 

   1 Enter + Before 6 
pt 

ตำแหน่ง หรือชื่อบุคคล 

 15 

 16 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   4 Enter  

 13 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

ชั้นความลบั 

   1 Enter + Before 12 pt 

2 ซม. 

   4 Enter  

รปูแบบหนังสอืภายนอก ชั้นความลบั การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 
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สำเนาคู่ฉบับ 
 
 

 
ที่  อบ  84101/............                                                             สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
                               อำเภอเขื่องใน อุบลราชธานี 
 

          มกราคม  25.. 
 

เรื่อง  ……………………………….........................…………………. 
 

เรียน  ………………………………………………… 
 

อ้างถึง  ………………………………………………. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ……………………………………… 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม. …..……….………………………………………………................................................….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……..………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….…………… 
 

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

 …………………………………………………………………………………… 
 
  ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
   (...................................................) 
   นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก 
 
สำนักปลัดเทศบาล 
โทร. 0 4584 101 
โทรสาร 0 4584 101 (ถ้ามี) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.tkok_123@hotmail.com (ถ้ามี) 
 
 
 
หมายเหต ุ กรณีทำสำเนาคู่ฉบบั ซึ่งเปน็สำเนาทีจ่ัดทำพรอ้มกบัตน้ฉบบั และเหมอืนตน้ฉบบั 
 
 

ด่วนที่สุด 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

3 ซม. 

ตำแหน่ง หรือชื่อบุคคล 
   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

   1 Enter + Before 6 pt 

  2 Enter  

   1 Enter + Before 6 
pt 

..........ผู้ร่าง..........ผู้พิมพ์..........ผู้ตรวจ 

2 ซม. 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. ขนาดตัวอักษร ไม่

เล็กกว่า 32 pt 

http://www.tkok_123@hotmail.com
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2. หนงัสอืภายใน (บนัทกึขอ้ความ)  
 หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายใน กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความตามแบบ หนั งสือภายใน 
(บันทึกข้อความ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตั้งหน้ากระดาษ กั้นหน้า 3 เซนติเมตร กั้นหลัง 2 เซนติเมตร  
 2. ขนาดครุฑ 1.5 เซนติเมตร  
 3. คำว่า “บันทึกข้อความ” พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 29 พอยท์ และปรับค่าระยะบรรทัด
จาก 1 เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exaxtly) 35 พอยท ์
 4. ชั้นความลับ (ถ้ามี) ให้ปั๊มตรงกึ่งกลางด้านบนและด้านล่างของบันทึกข้อความ โดยใช้หมึกสีแดง 
 5. ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) ให้ปั๊มระหว่างครุฑ กับ บันทึกข้อความ โดยใช้หมึกสีแดง   
 6. ส่วนราชการ พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมีรายละเอียด พอสมควร ปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป
ให้ลงชื่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม และกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรม
ลงมาให้ลงชื่อ ส่วนราชการเจ้าของเรื ่องเพียงระดับกอง  หรือส่วนราชการเจ้าของเรื ่องพร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ (ถ้ามี) 
  7. ที่ พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำตัวเจ้าของเรื่อง 
ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 
     8. วันที่ พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื ่อเต็มของเดือนและ
ตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 
  9. เรื่อง พิมพ์อักษรตัวหนาขนาด 20 พอยท์ ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือ
ฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่องโดยปกติให ้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม ด้วยอักษรขนาด 16 พอยท์ 
   10. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะหรือตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือ ชื่อบุคคลใน
กรณีที่มีถึงตัว บุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ ให้มีระยะห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่า
ก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (6Enter + Before 6 pt)  
  11. ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วยให้ระบุไว้ในข้อนี้  
ให้มีระยะบรรทัดปกติ และเพ่ิมค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (6Enter + Before 6 pt) และมีระยะย่อหน้าตามค่า
ไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ 2.5 เซนติเมตร (2 Tab) 
  12. ลงชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของ เจ้าของลายมือชื่อ
ไว้ใต้ลายมือชื่อ และตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ โดยเว้นระยะบรรทัดการพิมพ์ 3 บรรทัด (4 Enter) 
 สำหรับจำนวนบรรทัดในการพิมพ์หนังสือราชการในแต่ละหน้าให้เป็นไปตามความเหมาะสม
กับจำนวนข้อความ และความสวยงาม 
หมายเหตุ  ส่วนหัวของแบบกระดาษบันทึกข้อความจะต้องใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่ เป็นช่องว่างหลัง 
              คำว่า ส่วนราชการ...ที่....วันที่....เรื่อง....ทั้งนี้บันทึกข้อความไม่ต้องมีคำลงท้าย หากกรณีมีความ 
              จำเป็น อาจปรับการพิมพ์หนังสือราชการให้แตกต่างได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความ  
              สวยงามและรูปแบบของหนังสือราชการเป็นสำคัญ 
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บนัทกึขอ้ความ 

สว่นราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก จังหวัดอุบลราชธานี  :  โทร  0  4584  5101 

ที ่ อบ 84101/000 วนัที ่ 00  มกราคม  2565 

เรือ่ง กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

เรียน กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคเหตุ  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 

ภาคความประสงค์  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก  (ภาคเหตุและภาคความประสงค์อาจะอยู่ในย่อ
หน้าเดียวกันได้) 

ภาคสรุป  กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก 
 
 
 

(ชื่อเต็ม) 
ตำแหน่ง  (ปรับให้กึ่งกลางกับชื่อเต็ม) 
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                                 บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ                     
ที ่ วนัที ่
เรือ่ง                                     

เรียน .................................................................... 

ย่อหน้า 2.5 ซม. ...………………………………….…………………………………………………………………………………………….                                                            
...……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

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

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

 

 

 (ลงชื่อ)............................... 
        (พิมพ์ชื่อเต็ม)..................... 
 (ตำแหน่ง).......................... 
 
 
 
 
 
 

ชั้นความลบั 

 

รปูแบบหนังสอืภายใน 

ชั้นความลบั 

ชั้นความเร็ว  

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

ครุฑ 

สูง 1.5 ซม. 

6 

7 

8 

3 ซม. 

   4 Enter  

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

2 

5 

4 

3 

2 ซม. 

1 
อักษรตัวหน้าขนาด 29 พอยท์ 

 อักษร 
ส่วนราชการ,ที่,
วันท่ีและเรื่อง 

ขนาด 20 
พอยท ์
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                      บนัทกึขอ้ความ 
สว่นราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกอก  โทร. 0 4584 5101 โทรสาร 0 4584 5101           

ที ่ อบ 84101/                                   วนัที ่     ธันวาคม  2565               

เรือ่ง     
 

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก 
 

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

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

 ...………………………………….…………………………………………………………………………………………….                                                            
………………….………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
  
 
 (...............................................) 
 เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมายเหต ุ กรณีทำสำเนาคู่ฉบบั ซึ่งเปน็สำเนาทีจ่ัดทำพรอ้มกบัตน้ฉบบั และเหมอืนตน้ฉบบั 
 
 
 
 
 

 

ด่วนที่สุด  

สำเนาคู่ฉบับ 

..........ผูร้า่ง..........ผูพ้ิมพ.์.........ผูต้รวจ 

3 ซม. 

   4 Enter  

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

เหตุท่ีมีหนังสือไป 

จุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

สรุปจุดประสงค์ท่ีมีหนังสือไป 

   1 Enter + Before 6 pt 

2 ซม. 

ครุฑ 
สูง 1.5 ซม. 
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3. หนงัสอืประทับตรา  
 หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรมข้ึน
ไปเป็น ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และ
ระหว่าง ส่วนราชการกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่ 
 (๑) การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม  
 (๒) การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสารหรือบรรณสาร 
 (๓) การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 
 (๔) การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ 
 (๕) การเตือนเรื่องที่ค้าง  
 (๖) เรื ่องซึ ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั ่งให้ใช้หนังสือ  
ประทับตรา หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑตามแบบหนังสือประทับตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 (๑) ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ 
  (๒) ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงานหรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง  
  (๓) ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
  (๔) ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 
  (๕) ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบ ลง
ลายมือ ชื่อย่อกำกับตรา  
  (๖) วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่ออก 
หนังสือ  

 (๗) ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออก หนังสือ 
                        (๘) โทร.หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหมายเลขภายใน 

ตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตำบล ที่อยู่ตาม  
ความจำเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) 
 (9) ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล
ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
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ถึง ……..........................…………… 

ย่อหน้า 2.5 ซม. ............................................................................................................................. ..................... 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………………… 

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

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

 

 

 

  (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 

  (วัน เดือน ปี) 

 

 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).......      
โทร. x  xxxx  xxxx 
โทรสาร x  xxxx  xxxx 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์............. 
 

 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบหนังสอืประทบัตรา 
การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  

ประมาณ 1.5 ซม. 

เหตุและจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

ที่  .................... 

 

 

 

      

ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตรา  
(ในบริเวณจุดไหนก็ได้) 

 

เส้นผา่ศูนย์กลางวงนอก 4.5 ซ.ม.
เส้นผา่ศูนย์กลางวงนอก 3.5 ซ.ม. 

1 

   1 Enter + Before 6 pt 2 

3 

4 

5 

6 

8 

9 

3 ซม. 

   1 Enter + Before 6 pt 

2 ซม. 

   4 Enter  

   4 Enter  

7 

ครุฑ 

สูง 3 ซม. 
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ที่  กษ 0401/ 
 

ถึง   สำนักงาน ก.พ. 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม. ............................................................................................................................. ..................... 
………………………………………………………………………………………………..……………………………………….………………… 
……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….….…………. 
 
 
 
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  15 มกราคม 25.... 
 
 
 
สำนักบริหารกลาง 
โทร. 0 2016 8888 ต่อ 2107 
โทรสาร 0 2282 0889 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th 
 
 

 

 

หมายเหต ุ กรณีทำสำเนาคู่ฉบบั ซึ่งเปน็สำเนาทีจ่ัดทำพรอ้มกบัตน้ฉบบั และเหมอืนตน้ฉบบั 

 

 

 

 

 

 

สำเนาคู่ฉบับ 

เหตุและจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 3 ซม. 2 ซม. 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 6 pt 

   4 Enter  

   4 Enter  

..........ผูร้า่ง..........ผูพ้ิมพ.์.........ผูต้รวจ 
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4. หนงัสอืสัง่การ  
 หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก ่คำสั่ง  ระเบียบ  และข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จดัทำ 

  1. คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ  หรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง  
 1.2 ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักราช 
  1.3 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกคำสั่งที่ออกคำสั่ง เช่น 3/2565 
 1.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้ว 
จึงลงข้อความที่สั่ง และ วันใช้บังคับ 
    1.5 สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกคำสั่ง  
    1.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
   1.7 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง 

 2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    2.1 ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
      2.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ 
 2.3 ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั ้งแรกในเรื ่องนั้น  ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่ 
เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และท่ีถัดๆ ไปตามลำดับ 
      2.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
   2.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และอ้างถึง
กฎหมายที่ใหอ้ำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 
   2.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบ ข้อ 2 
เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 
   2.7 ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
ทีอ่อกระเบียบ 
  2.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
   2.9 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ 

  3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
    3.1 ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
    3.2 ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
 3.3 ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด 
แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และท่ีถัดๆ ไปตามลำดับ 
   3.4 พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
  3.5 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้าง
ถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ 
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  3.6 ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อๆ  โดยให้ ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2 เป็น
วันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้อหรือ
หลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1 
 3.7. ประกาศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช 
ที่ออกข้อบังคับ 
 3.8 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
      3.9 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
 

 

 

 

       คำสั่ง………………………………………… 

  ที่  ............../................ 

  เรื่อง ........................................................... 

  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...………… 

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

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

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

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

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

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

ย่อหน้า 2.5 ซม. ทั้งนี้  ตั้งแต่.................................................................. 

  สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........ 

 

 

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

               ................................................. 

รปูแบบคำสัง่ 

6 

7 

3 

1 

2 

4 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 6 pt 

   1 Enter + Before 12 pt 5 

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  
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สำเนาคู่ฉบับ 
 

 

 

  คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านกอก 

  ที่  ............../................ 

  เรื่อง .................................................................................. 

  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...………… 

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

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

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

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

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

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

ย่อหน้า 2.5 ซม. ทั้งนี้  ตั้งแต่.................................................................. 

  สั่ง ณ วันที่..............................พ.ศ. ........ 

 

 

 

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

    นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกอก 

 

 

 

3 ซม. 2 ซม. 

..........ผูร้า่ง..........ผูพ้ิมพ.์.........ผูต้รวจ 
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   ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ว่าด้วย......................................................................... 
  (ฉบับที่ ............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
  พ.ศ. ............. 
  --------------------------------- 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 

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

ย่อหน้า 2.5 ซม. ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบ................................................................. พ.ศ. ....” 

 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ..............................................................................เป็นต้นไป  
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นำข้อผู้รักษาการตามระเบียบ
ไปกำหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ........................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 

  ประกาศ ณ วัน ที่..............................พ.ศ. ........ 

 

  

    (................................................) 
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

 
 

 

 

 

 

 

 รปูแบบระเบยีบ 

3 ซม. 
2 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  
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  ข้อบังคับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  ว่าด้วย......................................................................... 
  (ฉบับที่ ............ถ้ามีเรื่องเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ) 
  พ.ศ. ............. 
  --------------------------------- 
 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  …..……….……………………………………………..........................................……………………...…….…… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
ย่อหน้า 2.5 ซม. ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ.................................................................  พ.ศ. ....” 
 ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ .............................................................................เป็นตน้ไป 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวดให้นำข้อผู้รักษาการกำหนดเป็น
ข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้นหมวด 1) ............................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……………… 

  ประกาศ ณ วัน ที่..............................พ.ศ. ........ 
 
 

  
    (................................................) 
    อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 ตวัอยา่งขอ้บงัคบักรมตรวจบญัชสีหกรณ์ 

3 ซม. 2 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  
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5.หนงัสอืประชาสัมพนัธ์ 
 หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว ใช้กระดาษตราครุฑในการจัดทำ 

 1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ  
  1.1 ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 
   1.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 
   1.3 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความท่ีประกาศ 
   1.4 ประกาศ ณ วันที ่ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกประกาศ 
    1.5 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
   1.6 ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำเป็นแจ้ง
ความให้เปลี่ยนคำว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ  

 2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของ 
ทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  
  2.1 แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
  2.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
  2.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลงฉบับ
ที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย 
   2.4 ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความท่ีแถลงการณ์ 
   2.5 ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
   2.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ 

  3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ  
   3.1 ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
   3.2 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกข่าว 
  3.3 ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน  ให้ลงฉบับที่
เรียงตามลำดับไว้ด้วย 
   3.4 ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 
   3.5 ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
  3.6 วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-23- 
 

 

 

 

 

 

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

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 

    ประกาศ ณ วันที่................................พ.ศ. ............... 
 
 
 
   (................................................) 
  ................................................. 
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รปูแบบประกาศ 

1 

2 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

3 ซม. 2 ซม. 
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  แถลงการณก์รมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  เรื่อง ........................................................... 
  ฉบับที่....................(ถ้ามี) 
   --------------------------------- 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   วัน  เดือน  ปี 
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รปูแบบแถลงการณ ์

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  
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ข่าวกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  เรื่อง ........................................................... 
  ฉบับที่....................(ถ้ามี) 
   --------------------------------- 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ...............…..……………………………………………........................................……………………………… 
……………………………………………………………………………………………..………………………………………….………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   วัน  เดือน  ปี 
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5 

รปูแบบขา่ว 

3 ซม. 2 ซม. 

   4 Enter  
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6. หนงัสือทีเ่จ้าหน้าทีท่ำขึน้หรอืรับไว้เปน็หลกัฐานในราชการ 
 คือ หนังสือที่ทางราชการทำขึ้นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 
คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
 1. หนังสือรับรอง  คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล  นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง  
   1.1. ส่วนราชการที่ออกข่าว  ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 
   1.2 เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ที่ 1 เรียงเป็นลำดับไป
จนถึงสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 
   1.3 ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และจะลง
สถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 
   1.4 ข้อความ ให้ลงข้อความขึ ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี ้ให้ไว้เพื ่อรับรองว่า  แล้วต่อด้วย 
ชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคำนำหน้านาม  
ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทำงานอยู่อย่างชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 
   1.5 ให้ไว้ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือรับรอง 
   1.6 ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายและ
พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
    1.7 ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 
   1.8 รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง  ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออก
ให้แก่บุคคล  ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ประทับตรา
ชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือ
ชื่อไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วย 
   2. บันทึก  คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ใต้บังคับบัญชา  หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ  โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้ 
   2.1 ชื่อตำแหน่งที่บันทึกถึง  โดยใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้ในภาคผนวก 2 
   2.2 สาระสำคัญของเรื่อง  ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
  2.3 ชื่อและตำแหน่ง  ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีท่ีไม่ใช้กระดาษ
บันทึกข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย 
   การบันทึกต่อเนื่อง  โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้นใจความบันทึก  และลงชื่อเช่นเดียวกับท่ี
ได้กล่าวไว้ข้างต้น  และให้ลงวัน เดือน ปี กำกับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มีความเห็นใดเพ่ิมเติมให้ลงชื่อและ
วัน เดือน ปี กำกับเท่านั้น 
  3. หนังสืออืน่ คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือหนังสือ
ของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้วมีรูปแบบ
ตามท่ีกระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตาม
แบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น 
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ที่  กษ  04../............ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
  เทเวศร์  กทม.  10200 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล  นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้การรับรอง 
พร้อมทั้งลงตำแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)................................................….......….. 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
………………………………………………………………………………….……………………………………………………..………………… 
……………………………………………………………………………………………… 

ย่อหน้า 2.5 ซม.  ให้ไว้ ณ วันที่..................................พ.ศ. ...............  
 
 
 
 (.....................................................) 
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ปฏิบัติราชการแทน 
 อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด่วนที่สุด 

6 

3 
พ 
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5 

รปูแบบหนังสอืรบัรอง 

ครุฑ 
สูง 3 ซม. 

การวางครุฑห่างจากขอบกระดาษด้านบน  
ประมาณ 1.5 ซม. 

   1 Enter + Before 12 pt 

   4 Enter  

3 ซม. 2 ซม. 

1 Enter + Before 12 pt 
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  4.รายงานการประชมุ คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน   
   4.1 รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 
   4.2 ครั้งที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม เช่น ครั้งที่  1/๒๕64 
   4.3 เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เช่น วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 
  4.4 ณ  ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม เช่น ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกอก 
 4.5 ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ ่งมา
ประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด 

  ตวัอยา่ง ๑.  นายสมศักดิ์   มุ่งการงาน นายกเทศมนตรี...  ประธาน 
 ๒.  นางจงดี มีทรัพย์ ผู้อำนวยการกองคลัง  กรรมการ 
 ๓.  นางสาวสมศรี เกิดผล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
 ๔.  นายบุญถึง แดนไทย นักทรัพยากรบุคคล  กรรมการ 
 ๕.  นางอุบล รอดบุญ เจ้าพนักงานธุรการ  กรรมการและเลขานุการ 

 4.6 ผู้ไม่มาประชุม  ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่ง
มิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล  
 ตัวอย่าง นางสมพิศ สุจริต     เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖   ไปราชการ 

 4.7 ผู้เข้าร่วมประชุม  ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที ่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม 

  4.8 เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

  4.9 ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและ
เรื่องท่ีประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ 

   4.10 เลิกประชุมเวลา  ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 
 

   4.11 ผู้จดรายงานการประชุม  ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น  
 

 ตวัอยา่ง  ………………………………………….. 
    (นางสดใส  ตั้งใจจริง) 
   ผู้จดรายงานการประชุม 
 
 หรือ  ………………..………………… ผู้จดรายงานการประชุม  
  (นางสดใส  ตั้งใจจริง) 
   เจ้าพนักงานธุรการ 
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การเตรยีมการและจดัทำรายงานการประชมุ 
 การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย เริ่ม
ตั้งแต่ก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมและเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการ
ประชุม หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความเรียบร้อย ดังนี้ 
 ก่อนประชุม  ควรมีข้อมูลที่ต้องทราบว่า จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร (เพื่อจัดเตรียมข้อมูลและ
เอกสารประกอบ ) คณะกรรมการหร ือผ ู ้ เข ้าร ่วมประช ุมค ือใคร และท่านใดต ิดภารก ิจในช ่วงไหน 
(เพ่ือเป็นข้อมูลในการกำหนดการประชุม) 

 เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากหน่วยงานของตนเองไม่มีสถานที่สำหรับการประชุม เป็นหน้าที่ของผู้จัด
ต้องหาสถานที่เพื่อใช้ประชุม โดยดูว่าสถานที่นั้นอยู่ในความดูแลของใคร ห้องประชุมที่ใช้เพียงพอกับจำนวน
ผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่  วัสดุอุปกรณ์ที่มีตรงตามความต้องการและมีประสิทธิภาพหรือไม่  มีวันใดที่ห้อง
ประชุมนั้นว่าง เมื่อได้ข้อมูลและความพร้อมของห้องประชุมแล้ว ให้แจ้งประธานที่ประชุมทราบเพ่ือพิจารณาว่า
เห็นควรประการใด และจะกำหนดวันประชุมเป็นวันและเวลาใด  

 เมื่อประธานที่ประชุมเห็นควรและกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมแล้ว  ขั้นต่อไป คือ  แจ้งให้
ผู ้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยจัดทำหนังสือเชิญประชุม (กรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถจัดทำหนังสือเชิญได้ทัน        
ให้ประสานงานแจ้งโดยวาจาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบ) แจ้งให้คณะกรรมการฯ หรือผู้เข้าประชุมทราบ พร้อมส่ง
เอกสารประกอบการประชุม 

 

รายงานการประชุม………………..… 
คร้ังที่………/………… 

เมื่อ………………………….………. 
ณ  ……………………………………..…   

 
 
ผู้มาประชุม 
 

ผู้ไม่มาประชุม  (ถ้ามี) 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม   (ถา้มี) 
 

เร่ิมประชุมเวลา      น. 
 

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

 

เลิกประชุมเวลา 
 

                               …………………………….…………… 
                               ผู้จดรายงานการประชุม 

รปูแบบรายงานการประชมุ 
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(หากสามารถจัดเตรียมได้ทัน)  กรณีที่ไม่สามารถจัดเอกสารประกอบการประชุมส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมได ้ให้จัดส่งภายหลังแต่ควรส่งก่อนการประชุมเพ่ือให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมการในส่วน
ที่เก่ียวข้อง 
 วันประชุม  ก่อนที่จะมีการประชุมผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียม ต้องไปตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ 
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ว่าเรียบร้อยและพร้อมในการประชุมหรือไม่  หากพบปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันก่อน
เริ่มประชุม อย่ารอให้ถึงเวลาเข้าประชุมเพราะถ้าพบปัญหาอาจไม่สามารถแก้ไขได้ทัน  ซึ่งจะถือเป็นความบกพร่อง
ของผู้จัดเตรียมการประชุม 

 ระหว่างการประชุม ให้ตรวจสอบองค์ประชุม ว่าจำนวนผู้มาประชุมเพียงพอที่จะเปิดการประชุมหรือไม่  
โดยทั่วไปจะมีจำนวน ๓ ใน ๔ ของผู้มาประชุม (ไม่นับผู้เข้าร่วมประชุม) จึงจะเปิดการประชุมได้ หลังจากนั้นให้
บันทึกรายชื่อผู้มาประชุม  ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ในระหว่างการประชุมจะต้องเตรียม
เจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการประชุมด้วย เช่น  เจ้าหน้าที่ที่จะทำการนำเสนอข้อมูลขึ้นหน้าจอ หรือ
เขียนกระดาน เจ้าหน้าที่ประสานด้านอ่ืนๆ  เป็นต้น 

จดุมุง่หมายของการจดรายงานการประชมุ 
 ๑.  เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
 ๒.  เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทำอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้อย่างไร ใครจะต้อง
ปฏิบัติต่อไป  และแสดงถึงข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม 
 ๓. เพ่ือแสดงถึงผลงานที่ได้ดำเนินการมาแล้ว  ว่าได้ทำอะไรมาบ้าง 
 ๔. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน  ที่ได้มอบหมายว่าได้ดำเนินการอย่างไร 
 ๕. เพ่ือแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป 

วธิกีารจดรายงานการประชมุ  ทำได ้๓  วธิ ี
 1. จดละเอียดทุกคำพูด  พร้อมด้วยมติของที่ประชุม   
 2. จดย่อเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสำคัญท่ีนำไปสู่มติของที่ประชุม  พร้อมด้วยมติการประชุม 
 3. จดสรุปสาระสำคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม และมติของที่ประชุม 

 เรื่องท่ีนำเสนอในการประชุมจะจัดเป็นหัวข้อ  ที่เรียกว่า “วาระ”  หรือ  “ระเบียบวาระการประชุม”   
ในแต่ละวาระก็จะมีเรื่องย่อย ๆ  ออกไป   
 

ตวัอยา่งวาระการประชมุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

วาระที่ ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชมุทราบ 
เร่ืองที่ ๑ …………………………………………….. 
เร่ืองที่ ๒ …………………………………………….. 
เร่ืองที่ ๓ …………………………………………….. 

วาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
………………………………………………………. 

วาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง (หรือค้างการพิจารณา) 
เร่ืองที่ ๑ …………………………………………….. 
เร่ืองที่ ๒ …………………………………………….. 

วาระที่ ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
          เร่ืองที่ ๑ …………………………………………….. 
          เร่ืองที่ ๒ …………………………………………….. 
          วาระที่ ๕  เรื่องอื่น ๆ 

            ………………………………………………………… 
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 ในบางกรณี  จะจัดเป็นเรื่องๆ  โดยไม่แยกเป็น  “วาระ”  ก็มี  กรณีเช่นนี้การจดรายงานการประชุม   
จะจดเป็นเรื่องๆ ไป 
 
 

ตวัอยา่ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตวัอยา่ง  
วาระที ่๑   เรือ่งทีป่ระธานแจง้ให้ทีป่ระชมุทราบ 
 เรื่องท่ี  ๑ ………………………………………… 
 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า……….. 
 เรื่องท่ี  ๒ ………………………………………… 
   ฯลฯ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระที ่๒   รบัรองรายงานการประชมุ 
 ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม…………………….….…………..………….……  
เมื่อ................................................. 
 มติที่ประชุม  รับรอง 

วาระที ่๓   เรือ่งเพือ่ทราบ 
 3.1 ……………………………………………………………………………………………….………..…………..………….. 
 3.2 ……………………………………………………………………………………………….……………….……………….. 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
วาระที ่๔   เรือ่งเพือ่พจิารณา 
 4.1 …………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 4.2 …………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

วาระที ่๕   เรือ่งอืน่ ๆ  (ถ้ามี) 
  ………………………………………….…………………………………………………………………………….…………….. 
 

 
 
 
 
 

 

เร่ืองที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เร่ืองที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 
 
เร่ืองที่ ๓  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
เร่ืองที่ ๔ …………………………………………….. 
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เทคนิคการจดรายงานการประชมุ  จะต้องมีเครื่องมือช่วย ดังนี้ 
     1. เครื่องบันทึกเสียง 
      2. เจ้าหน้าที่ในการจดบันทึก เพื่อจดชื่อผู้พูด สาระสำคัญในการประชุม ควบคู่ไปกับการบันทึกเสียง  
(เพราะบางช่วงเครื่องบันทึกเสียงอาจมีปัญหา  เช่น เสีย  มีเหตุให้ไม่สามารถบันทึกเสียงได้  ซึ่งอาจทำให้
ข้อความขาดหายไป) 
 การจดบันทึกของเจ้าหน้าที่จะจดสรุปสาระสำคัญ ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา และประเด็นที่สำคัญ 
ผู้จดต้องมีความสามารถในการจับประเด็นและใจความได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันการ 
 
7. บทเบด็เตล็ด 
 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความ 
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
  7.1 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
  7.2 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  7.3 ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้ 
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง โดย
ให้ระบุคำว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก หรือด่วน สำหรับหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา  
  ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า ด่วนภายใน แล้วลง 
วัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับเจ้าหน้าที่ส่งถึงผู้รับ ซึ่งระบุบนหน้าซอง
ภายในเวลาที่กำหนด 
 เรื ่องราชการที่จะดำเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน   ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร 
เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง หรือวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น และให้
ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือในกรณีที่จำเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทำหนังสือยืนยันตามไปทันที  
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่มีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง เช่น ทางโทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง 
หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้ส่งและผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน 
 การทำสำเนาหนงัสอื 
 สำเนา คือ เอกสารที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ โดยจัดทำจากต้นฉนับ สำเนาคู่ฉบับหรือจากสำเนา
อีกชั้นหนึ่งในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพ่ิมข้ึน และเอกสารเหล่านั้นไม่ใด้จัดทำไว้หลาย
ฉบับจำเป็นต้องจัดทำสำเนาขึ้น  เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการ การทำสำเนาอาจ 
ทำได้หลายวิธี ดังนี้ 
  1. ถอดหรือจัดทำพร้อมต้นฉบับ โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับกระดาษที่
ทำสำเนา เมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้นฉบับกับสำเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเรียกว่า "สำเนาคูฉ่บับ " สำเนาชนิด
นี้จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือ
ชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย 
  2. คัดหรือลอกจากต้นฉบับ คำต่อคำ ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม และต้องตรวจทานให้ถูกต้อง
กับต้นฉบับอย่างแท้จริง สำเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้ ผู้จัดทำต้องมีความละเอียดถี่ถ้วนและเพ่ือ
แสดงให้ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแล้ว จึงต้องมีผู้รับรองสำเนาว่า "สำเนาถูกต้อง" 
  ๓. ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น ถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะไม่ผิดพลาดไปจากต้นฉบับ
และต้องมีการรับรองสำเนาว่า "สำเนาถูกต้อง " เช่นกัน เพราะเป็นสำเนาที่ถ่ายจากตันฉบับอีกครั้งหนึ่ง 
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  ๔. สำเนาหนังสือที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้นฉบับกับสำเนาจะเหมือนกันทุกประการซึ่ง
เรียกว่า "สำเนาคู่ฉบับ " สำเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อและผู้ร่ าง ผู้พิมพ์และ
ผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย   การรับรองสำเนา ให้มี 
คำรับรองว่า "สำเนาถูกต้อง" และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2  หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องทำสำเนา
นั้นขึ้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อตัวบรรจงตำแหน่ง และวัน เดือน  ปี ที่รับรอง และโดยปกติ
ให้มีคำว่า "สำเนา" ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสำเนาหนังสือด้วย  
  หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกตีให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสำเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน 
สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ  สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และ
ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

หนังสือเวียน  
 คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจำนวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งกำหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนถึงสิ้นปี
ปฏิทิน หรือใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด  เมื่อผู้รับได้รับหนังสือเวียน
แล้วเห็นว่าเรื่องนั้น จะต้องให้หน่วยงานหรือบุคคลในบังคับบัญชาในระดับต่างๆ  ได้รับทราบด้วย ก็ให้มีหน้าที่
จัดทำสำเนาหรือจัดส่งให้หน่วยงานหรือบุคคลเหล่านั้นโดยเร็ว 

การเกบ็หนงัสอื  
  1. การเก็บหนังสือราชการแบ่งออกเป็น เก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และเก็บ
ไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 
  2. การเก็บหนังสือเม่ือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่การเก็บระหว่างปี และ
การจัดเก็บเมื่อสิ้นปี 
  3. การเก็บระหว่างปี คือ การเก็บหนังสือราชการที่ปฏิบัติสำเร็จสิ้นแล้ว และยังอยู่ระหว่างปี
ปฏิทิน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหาเรื่องเดิมได้อย่าง
ง่ายจและรวดเร็ว ตลอดจนสะดวกในการควบคุม ติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงาน 
  4. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปี คือ ให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ เป็นผู้จัดเก็บโดยแยก
เข้าแฟ้มตามรหัส หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มเรื่อง และกลุ่มย่อย 

การจดัเกบ็หนังสอืราชการ  
การดำเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ ควรเริ่มตั้งแต่ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดเก็บเอกสารที่เป็นอยู่ใน 

ปัจจุบัน สำรวจว่ามีเอกสารใดบ้างที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ควรเก็บไว้ในบริเวณท่ีใช้ทำงานประจำเอกสารที่
ไม่ได้ใช้บ่อย หรือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ควรส่งไปจัดเก็บ แต่ก็ต้องสามารถค้นหาได้ เมื่อครบเวลาตามกำหนด ควร
เสนอทำลาย 

วิธีการจัดเก็บหนังสือราชการ สามารถเก็บได้หลายวิธี ได้แก่ เก็บตามตัวอักษร เก็บตามภูมิประเทศ| 
เก็บตามตัวเลข เก็บตามเรื่องราว เก็บตามวันที่ 

การดำเนนิการจดัเกบ็หนังสอืราชการ มีแนวปฏิบัติ ดังนี ้
 1. หาเวลาจัดแฟ้ม เอกสาร ให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน 
 2. อย่าเก็บข้อมูลที่ไม่มีประโชชน์ เก็บเฉพาะที่สำคัญ จำเป็นเท่านั้น ทำลายเอกสารที่ไม่ใช้ 
 3. แบ่งงานเป็นเรื่องๆ ถ้าทำทุกสิ่งในเวลาเดียวกันไม่ได ้แบ่งเป็นเรื่องๆ ทำให้เสร็จเป็นเรื่องๆ 
 4. สำรวจรายการที่ต้องจัดทำ เรียงลำดับความสำคัญก่อนหลัง 
 5. ทำและลงวันที่ไว้แยกพิมพ์ออกเป็นเดือนๆ บันทึกเวลาการดำเนินการ ระบุวันที่เสร็จงาน 
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 6. ลงมือทำงาน ติดตามงาน ทำงานตามรายการที่กำหนด แผนงานควรต้องตรงตามเวลา 
 7. จำแนกเอกสารที่ใช้เสมอ เอกสารนานๆใช้ เอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จำแนกความสำคัญ 
 8. จำแนกการจัดเก็บ โดยทำแฟ้มเก็บ แฟ้มยืม ทำบัตรแต่ละประเภท เพ่ือสะดวกในการใช้ 
 9. ไม่ควรเก็บเอกสารมากกว่า 1 เรื่อง ในแฟ้มเดียวกัน อาจทำให้เกิดความสับสน เกิดปัญหาได้ 

10. ในแฟ้มเก็บเอกสารไม่ควรมากเกินไป ไม่น่าจะเกิน 50 แผ่น และไม่ควรเก็บหนังสือปน
กับเอกสารในแฟ้ม 
 11. ออกแบบการจัดเก็บหนังสือราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการรับ ส่ง กาจัดทำ และระบบการ

จัดเก็บสากล 
 12. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดำเนินการ รวดเร็ว เป็นระเบียบและสะดวกในการค้นหา 
 13. จัดเก็บหนังสือราชการตามที่ออกแบบไว้และระบบการจัดเก็บแบบสากล 
 14. ประเมินผลการดำเนินการเป็นระยะ  ๆเพ่ือการพัฒนา 
 15. กรณีการเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ นอกจกากการเก็บไว้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

อันเป็นผลจากท่ีได้มีการรับหรือการส่งหนังสือนั้น ให้มีการสำรองข้อมูล ( backup) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้อีก
แห่งเป็นอย่างน้อยด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการกำหนด หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่
เก็บรักษาไว้ในการสำรองข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และที่ส่งให้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร ให้อยู่
ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น PDF ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ dpi และให้นำหลักเกณฑ์การตั้งชื ่อไฟล์ที่
กำหนดไว้ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม  

อายุการเกบ็หนังสอื  
 โดยปกติให้เก็บไว้ 10 ปี ยกเว้นกรณีดังนี้ 
 1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
แห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
 2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สำนวนของศาล พนักงานสอบสวน เก็บตามกฎหมาย
ระเบียบแบบแผนนั้นๆ 
 3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้เก็บตลอดไปหรือตามที่  
หอจดหมายเหตุแห่งชาติกำหนด 
 4. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สำเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นเก็บไว้ไม่น้อย
กว่า 5 ปี 
 5. หนังสือไม่สำคัญเป็นเรื่องธรรมดาสามัญเกิดขึ้นเป็นประจำและดำเนินการเสร็จแล้วเก็บไว้ 
ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 6. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน เมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ 
ประกอบการตรวจสอบอีก หรือเพ่ือการใดๆให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือซึ่งหากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นต้อง
เก็บ 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

การจดัส่งหนงัสอืครบอายกุารเกบ็ 
 ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี พร้อมบัญชีให้สำนักหอจดหมาย 
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 
 
 
 
 



 

 
การยืมหนงัสอืราชการ 

หนังสือราชการ เป็นเรื่องที่มีความเก่ียวพันกันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานเป็นเจ้าของหนังสือ
ราชการ ก็มีภารกิจในการจัดเก็บ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวพันก็มีความจำเป็นต้องใช้ ต้องยืมหน่วยงานที่เป็นเจ้าของ 
จำเป็นต้องจัดให้มีระบบการยืม ที่มีความสะดวกในการให้ยืมสามารถติดตามกลับคืนมาได้ มีหลักการ ดังนี้ 
 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใด ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกัน ยืมหนังสือ 
ราชการไปใด้ โดยมีวิธีการควบคุม ทวงถามเม่ือถึงเวลา 
 2. การยืมหนังสือราชการควรยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบฟอร์มของทางราชการหรือ 
หน่วยงานเจ้าของหนังสือเป็นผู้จัดทำ 
 3. ผู้ให้ยืม ควรเก็บหลักฐานการยืมไว้ เมื่อหนังสือราชการหายจะสามารถติดตามได้ 
 4. การให้ยืมอาจทำเป็นสำเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยที่มีอำนาจใน
การดำเนินงาน 
 5. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดูหรือทำสำเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน 
ที่มีอำนาจในการดำเนินงาน 
 6. ถ้าผู้ยืมยังไม่ส่งหนังสือราชการ ส่งใบเตือน ถ้ายังไม่ส่งคืน ให้รายงานผู้บังดับบัญชา 
 7. เมื่อกำหนดหลักเกณฑ์แล้ว ดำเนินการตามหลักการที่กำหนด 
 8. ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือการพัฒนา 

การทำลายหนังสอืราชการ 
 การทำลายหนังสือราชการควรดำเนินการ ดังนี้ 
  1. หนังสือราชการที่ควรทำลาย หมายถึง เอกสารที่ไม่มีค่า ไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก หรือไม่มี 
กฎหมายบังคับให้ต้องเก็บไว้ 
 2. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี สำรวจหนังสือราชการที่หมดอายุการเก็บรักษา ดำเนินการเก็บ
รักษาโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ 
 3. จดัทำบัญชีขออนุมัติคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการ
อีกอย่างน้อย 2 คน 
 4. ส่งบัญชีการขอทำลายไปกองอดหมายเหตุแห่งชาติ 
 5. ดำเนินการทำลายตามที่ได้รับอนุมัติ 
 6. กรณีทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไม่มีอายุการเก็บหนังสือ โดยปกติ
ให้เก็บไว้ตลอดไป เว้นแต่ กรณีมีความจำเป็นต้องเพิ่มพื้นที่จัดเก็บในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของส่วน
ราชการ หรือมีเหตุผลความจำเป็นอื่นใด หัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มิใช่ 
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หลักการเขยีนหนงัสอืราชการที่ด ี 
                       1.  ความชัดเจน  หนังสือราชการควรมีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีว่ามีจุดมุ่งหมาย
อย่างไร ไม่กำกวม หรือคลุมเครือ ซึ่งจะทำให้สื่อความหมายผิดได้ 
                       2.  ความสัมพันธ์เชื่อมโยง  ข้อความแต่ละข้อความ แต่ละวรรค  แต่ละประโยค  
ควรดำเนินการ ตามลำดับต่อเนื่องกัน อ่านแล้วจับใจความได้ง่าย ไม่วกวน 
                       3.  ความถูกต้อง  หนังสือราชการควรถูกต้องทั้งประเภท รูปแบบ  และหลักภาษาไทย  
ส่วนถ้อยคำสำนวน ควรถูกต้องตามความนิยม คือใช้ภาษาราชการไม่ใช่ภาษาพูด  
                       4.  ความน่าอ่าน อ่านแล้วไม่กระทบกระเทือนใจ ทำลายจิตใจหรือทำให้ผู้อ่านหมดกำลังใจ 
พิมพ์อย่างสะอาด เรียบร้อย และสวยงาม 
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เอกสารจดหมายเหตุ ตามกฎหมายว่าด้วยจดหมายเหตุแห่งชาติ ที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า ๑๐ ปีแล้วก็ได้ โดย 
ในการทำลายให้ใช้วิธีลบออกจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และให้ลบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่เก็บไว้ เป็น
เวลานานที่สุดย้อนขึ้นมา โดยหัวหน้าส่วนราชการจะมีคำสั่งให้ทำลายได้เฉพาะหนังสือที่เก็บมาเป็นเวลาเกินกว่า  
๒๐ ปี ซึ่งได้มีการส่งให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีคำสั่งให้ทำลาย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้นำความของหมวด ๓ การเก็บรักษา ยืม และทำลายหนังสือมาใช้บังคับ โดยอนุโลม 

มาตรฐานตรา แบบพิมพ ์และซอง 
1. มาตรฐานครุฑ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดครุฑสูง 3 ชม. และขนาดครุฑสูง 1.5 ชม. 
2. มาตรฐานกระดาษ มี 3 ขนาด 
 - ขนาด เอ4 210x297 มิลลิเมตร 
    - ขนาด เอ5 148x210 มิลลิเมตร 
    - ขนาด เอ8    52x74 มลิลิเมตร 

  3. ขนาดซอง มี 4 ขนาด ได้แก่ 
 - ขนาด ซี 4  229x324 มิลลิเมตร 
 - ขนาด ซี 5  162x229 มิลลิเมตร 
 - ขนาด ซี 6  114x162 มิลลิเมตร 
 - ขนาด ดีแอล 110x220 มิลลิเมตร พับ 3 
 
๒. ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน 
 ข้อควรระวังสำหรับการปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ มีดังนี้ 
  ๒.๑ เขียนอักษรย่อของส่วนราชการผิดหรือเขียนชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไม่ชัดเจน 
 ๒.๒ เลือกใช้ชนิดของหนังสือไม่ถูกต้อง เช่น ติดต่อภายในส่วนราชการเดียวกันจะต้องใช้ 
กระดาษบันทึกข้อความ ใช้กระดาษตราครุฑ 
 ๒.๓ วางรูปแบบหนังสือสลับที่ เช่น เรื่อง กับ เรียน จะสลับที่กัน 
 ๒.๔ เขียนคำว่าอ้างถึงกับสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งท่ีไม่มีความจำเป็นที่จะใช้ เช่น ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วยก็
ใส่หรือไม่ต้องมีการอ้างถึงก็อ้าง 
 ๒.๕ เขียนข้อความไม่ชัดเจน ติดต่อสื่อสารถึงผู้รับไม่เข้าใจ และไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติตามได้ 
 2.๖ เขียนคำข้ึนต้น และคำลงท้ายไม่ถูกต้องตามฐานะของผู้รับ 
 ๒.๗ ไม่เขียนชื่อเต็มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อของผู้ออกหนังสือ ทำให้ผู้เขียนไม่ทราบว่า เป็นหนังสือ 
 ๒.๘ ชื่อรายงานและผู้จดรายงาน มีการใช้คำต่าง ๆ ไม่ตรงกัน ควรใช้ให้เป็นมาตรฐาน คือ 
รายงานการประชุมและผู้จดรายงานการประชุม 
 ๒.๙ วันที่และสถานที่ประชุม บางครั้งวันและวันที่ไม่ตรงกัน สถานที่ประชุมบางแห่งระบุเฉพาะชื่อ 
 ๒.๑๐ วันเวลาประชุม การใช้คำว่า "เปิดปิดประชุม" ที่ถูกควรใช้คำว่า "เริ่มประชุม และเลิก
ประชุม" ส่วนคำว่า "เปิดปิด" ควรใช้ในกรณีของประธาน คือ ประธานกล่าวเปิดการประชุม ปิดการประชุมการ
เขียนตัวเลขเวลาต้องเขียน ๑๙.๐๐ น. ไม่ใช่ ๙.๐. น. และเขียนตามจริงไม่ใช่ตามเวลา ที่นัดหมาย เศษของนาที 
อนุโลมเป็นเลข - หรือ ๕ นาที เช่น ๑๕.๔๕ น. 
 2.๑๑ ผู้มาประชุม บางแห่งใช้ ผู้เข้าประชุม รายชื่อผู้เข้าประชุม ฯลฯ ควรใช้ให้เป็นมาตรฐาน 
คือ ผู้มาประชุมและผู้ไม่มาประชุม ส่วนผู้เกี่ยวข้องที่เข้าประชุมแต่ไม่ใช่กรรมการหรือคณะบุคคลที่ได้รับ การ
แต่งตั้งเรียกว่า ผู้เข้าร่วมประชุม 
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บทที ่๔ 

เทคนิคการปฏิบัติงาน  
1. ขั้นตอนการรับหนังสือ 

 การรับหนังสือราชการ 
 การรับหนังสือราชการ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคล ซึ่งมี
มาจากภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีข้ันตอน การปฏิบัติดังนี้ 
 การรบัเอกสารดว้ยระบบงานสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์ 
 1. การเข้าทำงานต้องเข้าสู่ระบบได้ 2 ช่องทาง โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.1 www.ubon-local.com/doc โปรแกรมรับ - ส่ง หนังสือราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น หรือ www.tkok_123@hotmail.com  ที ่อยู ่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกโดยย่อว่า 
“อีเมล” กลางของส่วนราชการ เพ่ือการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการของหน่วยงาน ผู้ใช้ต้องมีชื่อ 

 
ผู้ใช้และรหัสผ่านในระบบ เมื่อทำการเข้าสู่ระบบจะพบหน่วยงานทันที และไม่สามารถเห็นหน่วยงานอื่นได้จะ
เห็นเฉพาะหน่วยงานของตนเองเท่านั้น เพ่ือเป็นการรักษาข้อมูลของทางราชการ 
 1.2 การรับหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้
ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้รับผ่านระบบการรักษาความ
ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ ทางราชการ 
 1.3 จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดำเนินการก่อนหลัง และตรวจ
ความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงาน ที่ออกหนังสือ เพ่ือ
ดำเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน  
 1.4 กรณีรับหนังสือทางที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ “อีเมล” กลางของส่วนราชการส่งผล
การรับหนังสือกลับไปยังผู้ส่งต่อไป   
 1.5 ออกเลขท่ีทะเบียนรับและบันทึกลงในทะเบียนหนังสือรับตามลำดับติดต่อกัน ไปตลอด
ปีปฏิทินด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
  ๑.6 การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือตามแบบตรารับหนังสือ ตรารับ
หนังสือมีขนาด 2.5*5 ซ.ม.  โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 

http://www.ubon-local.com/doc%20โปรแกรม


 

สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
เลขที่รับ..................................... 
วันที่........................................... 
เวลา........................................... 
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  (๑) เลขทีร่ับ ให้ลงเลขท่ีรับตามลำดับทะเบียนหนังสือรับ 
  (๒) วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่รับหนังสือ  
  (3) เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
   
 
 
 
 
 
  (4) เสนอผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 
  ๑.4 หนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วดำเนินการผ่านหนังสือ เพื่อเสนอ  
 (๑) กรณีหนังสือที่เก่ียวข้องกับภารกิจของส่วนราชการใดมอบให้ส่วนราชการนั้น เพ่ือเสนอ 
ต่อผู้อำนวยการกอง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรี ตามลำดับ 
 (๒) กรณีหนังสือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักปลัด งานธุรการจะรับผิดชอบการผ่าน
หนังสือโดยเกษียณหนังสือสรุปเนื ้อหาใจความสำคัญ เสนอต่อหัวหน้าสำนักปลัด ปลัดเทศบาล และ
นายกเทศมนตรี ตามลำดับ  
 (3) ดำเนินการตามขอสั่งการของนายกเทศมนตรีต่อไป 

(4) ทะเบียนหนังสือรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สามารถพิมพ์ทะเบียนหนังสือรับใน 
แต่ละวันหรือทุกช่วงเวลาที่ได้ลงรับหนังสือทั้งภายในและภายนอก สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ  
ประหยัด ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีหลักฐานการดำเนินงานที่ถูกต้อง ดังรูปภาพประกอบ 
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สิ้นสุดการรับหนังสือ 

ตรวจสอบ คัดแยก  
จัดหมวดหมู่ จัดลำดับ

ความสำคัญ 

รับหนังสือราชการภายนอก (ระบบงาน
สา รบรรณอ ิ เ ล ็ กทรอน ิ ก ส ์ / e-mail
เทศบาล/บุคคลภายนอก/จดหมายจาก
ไปรษณีย์) 

ชั้น
ความเร็ว 

ชั้น
ความลับ 

ไม่ต้องลงรับ เช่น 
จดหมายส่วนบุคคล 

ส่งเอกสารให้
ผู้เกี่ยวข้อง 

ประทับตรารับหนังสือ
ลงทะเบียนออกเลขรับ 

เสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับขั้น เพ่ือพิจารณา

สั่งการ 

แจกจ่ายหนังสือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ 

แยกกองงาน/จัดความเร่งด่วน 

กองงานดำเนินการเสนอ
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น 
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2. การออกหนงัสอืราชการภายนอก 
 รายละเอียดขั้นตอนการออกหนังสือราชการภายนอก มีดังนี้ 
 (๑) วิเคราะห์รายละเอียด/ข้อมูลจากหนังสือราชการ 
 (๒) ร่าง พิมพ์หนังสือตามแบบหนังสือราชการภายนอก พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
 (3) การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับในชั้นลับหรือลับมากดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสใหผูใชงาน
หรือผูปฏิบัติงานที่ไดรับการแตงตั้งใหเขาถึงเอกสารลับแตละระดับเปนผูสงผานระบบการรักษาความปลอดภัย 
โดยใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 (4) เสนอผ่านหัวหน้าสำนักปลัด ปลัดเทศบาล หากมีการแก้ไขหนังสือให้ดำเนินการในข้อ (๒) อีก
ครั้ง ก่อนเสนอให้นายกเทศสนตรีลงนาม 
 (5) สำเนาหนังสือเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 (6) นำหนังสือที่จะส่งพิมพ์ซองจดหมาย บรรจุลงชองและนำส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
แล้วแต่กรณี 
 (7) การส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยการร่างหนังสือ วิธีการที่สามารถ
ระบุตัวตนและสามารถแสดงเจตนาของเจ้าของลายมือชื่อ (เช่น การใช้ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน) ออกเลขที่หนังสือ 
บันทึกลงในทะเบียนหนังสือส่ง เก็บรักษาสำเนาหนังสือและส่งหนังสือไปหน่วยงานผู้รับ  
 (8) เมื่อได้ส่งหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือ
เป็นเอกสารอีก โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ต้องสามารถแสดงผลโดยอัตโนมัติ  ในระบบของผู้ส่งกรณีที่
ไม่สามารถส่งหนังสือไปยังผู้รับได้ และผู้ส่งต้องตรวจผลการส่งทุกครั้งเพื่อยืนยัน ว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับ
เรียบร้อยแล้ว  
 (9) การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับและลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใชท้ี่
ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารชั้นความลับเป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษาความปลอดภัย  โดยสามารถทำการ
เข้ารหัสข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที ่ไม่ได้รับอนุญาต  สามารถอ่านข้อความได้ ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
 (10) การจัดทำข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือราชการเพื่อส่งทางอีเมล จัดทำร่างหนังสือให้ผู้มีอำนาจลง
ชื่อหรือให้ความเห็นชอบร่างหนังสือที่จะส่งออกไปภายนอก ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและสิ่งที่จะ
ส่งไปด้วย และให้ประสานหน่วยงานสารบรรณกลาง เพ่ือกำหนดเลขทะเบียนหนังสือส่งและลงรายการทะเบียน
หนังสือส่ง แล้วนำเลขดังกล่าวมากำหนดไว้ในหนังสือที่จะส่งไปภายนอก ในกรณีที่ส่วนราชการใดใช้ระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการส่งหนังสือทางอีเมล โดยระบบดังกล่าวสามารถจัดทำหนังสือและออกเลข
หนังสือได้โดยอัตโนมัติเมื่อผู้มีอำนาจลงชื่อได้แสดง เจตนาเห็นชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าได้
ปฏิบัติตาม  เอกสารประกอบการออกเลขหนังสือส่งตามระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
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ตรวจสอบความ
เรียบร้อยของหนังสือ 

(สิ่งที่สง่มาด้วย) 
 

หนังสือที่ผู้บริหาร 
ลงนามแล้ว 

ไมถ่กูตอ้ง ถกูตอ้ง 

สิ้นสุดการส่งหนังสือ 

ออกเลขท่ีหนังสือ วัน เดือน ปี  
ที่สารบรรณกลาง (สำนักงานปลัด) 

 

บรรจุซอง จ่าหน้าซอง-ปิดซองส่ง  

 

รวบรวมสำเนาคืนเจ้าของเรื่อง 

ส่งคืนเจ้าของ
เรื่อง 
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การปฏบิตัิเกีย่วกบัเอกสารลบั 
1. การลงทะเบียนเอกสารลบั 
 ส่วนราชการต้องลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ เพื่อควบคุมการรับ การดำเนินการ การส่ง การ
เก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารลับให้เป็นไปโดยถูกต้องและให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เขาถึงเอกสารลับเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกว่า  "นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ" และ "ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ" ของส่วนราชการนั้น หากมีความจำเป็นก็ให้แต่งตั้ง 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับของส่วนราชการนั้นในระดับรองลงมาได้ 
โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าราชการดังกลา่วในวรรคแรก 

๒. เครือ่งหมายแสดงชัน้ความลบั 
 การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียนตัวอักษรตามชั้นความลับที่
กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีขั้นความลับนั้น ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ที่
หน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่มเข้าปกให้ทำเครื่องหมายดังกล่าว ที่ด้านนอกของปกหน้า 
ปกหลังด้วย ถ้าเป็นภาพเขียนแผนที่และแผนภูมิ ให้ประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับในลักษณะ
เดียวกันกับเอกสารที่กล่าวมาแล้ว และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพหรือมาตราส่วนด้วย โดยให้ชั้นความลับนั้นปรากฎ
เห็นได้เด่นชัด ถา้เอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฎเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือ
พับอยู่ด้วย 

๓. การรบัหนงัสอืลบั 
 การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน ระบุชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ 
หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุตำแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้เปิดซอง และลงชื่อใน 
ใบรับเอกสารลับ และนำเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือนำเสนอผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
เสียก่อน จึงดำเนินการต่อไปใด้ ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจดำเนินการไปก่อนแล้วให้นำมาลงทะเบียน ถ้าจ่าหน้า
ซองหรือซองชั้นในระบุถึงตำแหน่งก็ให้ผู้ครองตำแหน่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ครองตำแหน่งนั้น หรือ 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารลับที่สุดและลับมาก 
เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และให้ผู ้ดำเนินการลงทะเบียนเช่นเดียวกัน ในกรณีที่ผู ้ใด้รับ
มอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเอกสารลับและลงทะเบียนแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 (๑) นำเอกสารลับที่สุดและลับมากนั้นส่งมอบโดยตรงให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อโดยเร็ว แต่ถ้าเป็น
เอกสารทีร่ะบุตำแหน่งแล้ว ก็อาจพิจารณามอบให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดำเนินการในขั้นต้นแทนบุคคลที่ถูก
ระบุตำแหน่งนั้นดำเนินการด่วนได้ 
 (๒) ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื ่อหรือตำแหน่ง ยังไม่สามารถดำเนินการต่อเอกสารได้ในทันที 
ให้นำเอกสารลับที่สุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับที่สุดและลับมากเอกสารชั้นลับ 
ที่จ ่าหน้าซองหรือซองชั ้นในระบุถึงตำแหน่งให้บุคคลที่ครองตำแหน่งนั ้นหรือผู ้ที ่ได้ รับมอบหมายหรือ 
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบเอกสารลับ 
ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมตำแหน่งแล้วให้ผู ้ถูกระบุชื ่อที่  
หน้าซองหรือผู้ใด้รับมอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้เปิด และลงชื่อในใบรับเอกสารลับ สำหรับเอกสารชั้นลับที่
ใส่ซองชั้นเดียวให้เจ้าหน้าที่ผู้เปิดซองเอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูล ข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับทันที  ในกรณีที่มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานสารบรรณไว้ประการใด ให้ถือปฏิบัติดาม 
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๓. การออกหนงัสอืภายใน (บนัทกึขอ้ความ) 
 การออกหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงได้ ดังนี้ 
 (๑) เตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลที่จะจัดทำหนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) 
 (๒) ร่าง พิมพ์หนังสือภายใน (บันทึกข้อความ) ตามแบบหนังสือภายใน พร้อมกับตรวจสอบความ 
ถูกต้องของหนังสือ 
 (๓) เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดเทศบาล หากมีการแก้ไขหนังสือให้ 
ดำเนินการในข้อ (๒) อีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรีลงนาม 
 (๔) สำเนาเอกสารเก็บเข้าแฟ้ม เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 (๕) ส่งหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
๔. การเสนอคำสั่ง 
 การเสนอคำสั่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงได้ ดังนี้ 
 (๑) เตรียม/รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำคำสั่งตามกิจกรรมหรือภารกิจต่าง ๆ 
 (๒) ร่าง พิมพ์คำสั่งตามแบบคำสั่ง พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง 
 (๓) เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดเทศบาล หากมีการแก้ไขหนังสือให้ 
ดำเนินการในข้อ (๒) อีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรีลงนาม 
 (๕) นำคำสั่งที่นายกเทศมนตรีลงนามแล้วไปออกเลขท่ีคำสั่ง 
 (๖) สำเนาคำสั่งเก็บเข้าแฟ้ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 (๗) ดำเนินการแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งที่ดำเนินการ 
๕. การทำประกาศ 
 การทำประกาศ มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแสดงได้ดังนี้ 
 (๑) เตรียม/รวบรวมข้อมูล เพ่ือจัดทำประกาศ 
 (๒) ร่าง พิมพ์ประกาศตามแบบประกาศ พร้อมกับตรวจสอบความถูกต้อง 
 (3) เสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ หัวหน้าสำนักปลัด ปลัดเทศบาล หากมีการแก้ไขหนังสือ 
ดำเนินการในข้อ (๒) อีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกเทศมนตรีลงนาม 
 (๔) นำประกาศที่นายกเทศมนตรีลงนามแล้วไปลงวันที่ออกประกาศ 
 (๕) สำเนาประกาศเก็บเข้าแฟ้ม เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง 
 (๖) ติดประกาศ ณ สำนักนักงานเทศบาล และประชาสัมพันธ์ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลเพ่ือแจ้งให้ผู้ที่ 
เกี่ยวข้องทราบ 

๖. การจดัทำรายงานการประชมุ 
 การจัดทำรายงานการประชุม มีขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
  (1) รวบรวมเอกสาร เตรียมวาระการประชุม จัดทำระเบียบวาระการประชุม เตรียมห้องประชุม
อุปกรณ์ในห้องประชุมตามแผนการประชุมที่ได้กำหนดไว้ 
  (2) เมื่อดำเนินการประชุมและมีการบันทึกการประชุมเสร็จสิ้น 
 (3) สรุปรายละเอียดการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมตามแบบรายงานการประชุม 
 (4) เจ้าพนักงานธุรการลงนามในตำแหน่ง ผู้จดรายงานการประชุม หากมีการแก้ไขรายงานการ
ประชุมให้ดำเนินการในข้อ (๒) อีกครั้ง 
 (5) เสนอปลัดเทศบาล พิจารณาและลงนามในตำแหน่ง ผู้ตรวจรายงานการประชุม หากมีการแก้ไข
รายงานการประชุมให้ดำเนินการในข้อ (๒) อีกครั้ง 
 (6) จัดส่งรายงานการประชุมที่เรียบร้อยแล้ว เสนอนายกเทศมนตรี เพื่อวินิจฉัยสั่งการจากรายงาน
การประชุม 
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การเขียนรายงานการประชุม  
 มีวิธีการเขียนดังนี้ 
  (๑) ควรจดรายงานการประชุมเฉพาะใจความสำคัญไม่จำเป็นต้องจดทุกคำพูด หากเป็นการ
ประชุมสำคัญๆ อาจต้องจดอย่างละเอียด จดทุกญัตติท่ีผู้ประชุมเสนอให้พิจารณาแต่ไม่ต้อง จดคำพูดที่อภิปราย
กันหรือความเห็นที่ผู้ประชุมเสนอทั้งหมด 
  (๒) ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจนที่สามารถสื่อความหมายให้ผู้รับสารหรือ ข้อตกลงของที่ประชุม 
เพ่ือนำไปปฏิบัติตามมติของที่ประชุมโดยบันทึกอย่างกะทัดรัด เฉพาะใจความสำคัญของเหตุผลและมติของที่ประชุม 
  (๓) การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลำดับวาระการประชุม ครั้งนั้น ๆ โดยเขียน 
หัวเรื่องหรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมทั้งมติของที่ประชุมนั้นๆ ด้วย 
  (๔) ไม่ต้องจดคำพูดโต้แย้งของแต่ละคนหรือคำพูดที่เป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป 
ยกเว้นเป็นการบันทึกอย่างละเอียดที่ต้องการข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก 
  (๕) ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิเพ่ือเขยีนรายงานการประชุมได้
ถูกต้องตามมติ และตามความเป็นจริง 
  (๖) ควรแยกประเด็นสำคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน 
  (๗) ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จำนวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ชดัเจน เรียงเป็นลำดับชัดเจนที่
สามารถสื่อความหมายได้ง่าย 
  (๘) ใช้ถ้อยคำสำนวนแบบย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย หรือสำนวนโวหาร
ที่เร้าอารมณ์ท่ีอาจสื่อความหมายไปในทางใดทางหนึ่ง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ของเรื่องที่ประชุม 
 
งานรบัเรือ่งรอ้งทุกข ์และรอ้งเรยีน 
 วัตถุประสงค์ 
  การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถ
ร้องทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื ่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนำไป
ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรื่องจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็น
การป้องกันปัญหา ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลตำบลบ้านกอกจึงต้องกำหนด หลักเกณฑ์วิธีการใช้บริการ
อย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
 1. เรื่องที่อาจนำมาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้ ต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเสือช้าง ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑ กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  ๑.๒ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 
  ๑.๓ ละเลยต่อหน้าที่ตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  ๑.๔ ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
  ๑.๕ กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
 ๒. เรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้างข่ าวที่
เสียหายต่อบุคคลอื่น 
 ๓. การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยัน 
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วธิกีารยืน่คำรอ้งทุกข ์/ รอ้งเรยีน 
 ๑. ใช้ถ้อยคำสุภาพ และมี 
  (๑) วัน เดือน ปี 
  (๒) ชื่อ และที่อยู่ ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  (๓) ข้อเท็จจริง หรือ พฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ได้อย่างชัดเจน ว่าได้รับความ
เดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไรต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าที่ / หน่วยงานเทศบาลได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้ 
  (๔) ระบุ พยาน เอกสาร พยานวัตถุ และพยานบุคคล (ถ้ามี) 

 ๒. คำร้องทุกข์ / ร้องเรียน อาจส่งหนังสือโดยตรงเจ้าพนักงานธุรการ หรือช่องทาง Web site : 
www.bankokubon.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านกอก เรื่องร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา ดังนี้ 
  2.1 คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่มิได้ทำเป็นหนังสือ หรือไม่ระบุชื ่อและที่อยู่ของผู้ร้องทุกข์/
ร้องเรียนจริงจะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
  2.๒ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ หรือเป็นเรื่องที่มีลักษณะเป็น
บัตรสนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดำเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 
  2.๓ คำร้องทุกข์/ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกำหนดระยะเวลา ๓0 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุ
แห่งการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
  ๑. ร้องทุกข์/ร้องเรียนด้วยตนเองท่ีสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
  ๒. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมายที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 34320 
  ๓. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
  ๔. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านช่องทาง Web site : www.bankokubon.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านกอก  
  5. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่านช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก 
  ๖. ร้องทุกข์/ร้องเรียนผ่าน โทรศัพท์ 0 4584 5101 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bankokubon.go.th/
http://www.bankokubon.go.th/
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ผังร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ใช้ถ้อยคำสุกาพ 

ระบุ วัน เดือน ปี  

ที่ร้องเรียน 

แจ้งช่ือ ที่อยู่ ของผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

คำร้องทุกข์/ร้องเรียน
สามารถส่งหนังสือโดยตรง

เจ้าพนักงานธุรการ 

หรือช่องทาง web site: 

www.bankokubon.go.th 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ
เรื่องที่ร้องทุกข์/ร้องเรียน โดย

อย่างชัดเจนว่าไดร้ับความ
เดือดร้อนหรือเสียหายอยา่งไร 
ต้องการให้แก้ไขดำเนินการ
อย่างไร หรือช้ีช่องทางแจ้ง

เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ี/หน่วยงานเทศบาล 
ได้ชดัเจนเพียงพอท่ีสามารถ

ดำเนินการสืบสวน สอบสวนได ้

ระบุ พยาน เอกสาร 
พยานวัตถุ และ

พยานบุคคล (ถ้ามี) 

http://www.bankokubon.go.th/


 

 
-47- 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข ์

รอ้งทกุข/์รอ้งเรยีนดว้ยตนเองที่

ส  านกังานเทศบาลต าบลบา้นกอก 

รอ้งทกุข/์รอ้งเรยีนทางศนูยป์ระสานงานรบัเรือ่งราวรอ้งเรยีนรอ้งทกุข์ 

- ทางจดหมายที่สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
- ทางศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกอก 
- ผ่านช่องทาง Web site : www.bankokubon.go.th ของเทศบาลตำบลบ้านกอก  
- ผ่านช่องทาง facebook เทศบาลตำบลบ้านกอก 
- ผ่าน โทรศัพท์ 0 4584 5101 

 

http://www.bankokubon.go.th/
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งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าาสารเทศบาลตำบลบ้านกอก 
 ตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔0 บัญญัติให้หน่วยงานของ 
รัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ประกอบ 
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดให้มีข้อมูล
ข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานที่รวบรวมข้อมูล
ข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถ  
ค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื้องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาเห็นว่าเพ่ือ
ไมใ่ห้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั้งในด้านบุคลากร สถานที่และงบประมาณ จึงกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่
ต้องจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐที่ เป็นนิติบุคคลเท่านั้น ซึ่งหมายถึงหน่วยงานเป็นราชการ
ส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วนภูมิภาค คือ จังหวัด อำเภอและราชการส่วนคือ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา จึงมีหน้าที่ตาม
กฎหมายที่จะต้องจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำหรับ
หน่วยงานของราชการส่วนกลางที่ไปตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ และไม่ขึ้นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สำนักงาน
ของส่วนราชการ สังกัด กระทรวงการคลัง สำนักงานเขต หรือ สำนักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้อง
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานขึ้น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ เท่าท่ีหน่วยงาน
นั้นมีอยู่แสดงไว้ด้วย 

สิ่งที่ประชาชนควรรู้ 
 ประชาชนมีสิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรื่อง 
  สิทธิในการยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารนี้ ถือว่าเป็นไปตามมาตรา ๑๑ ของกฎหมาย ประชาชนมี
สิทธิยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรื่อง โดยกฎหมายไม่ได้กำหนดข้อจำกัดหรือข้อห้ามว่าไม่ให้ ยื่น 
คำขอข้อมูลข่าวสารประเภทใดหรือเรื่องใด และผู้ใช้สิทธิยื ่นคำขอตามกฎหมายนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีส่วนได้  
ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

การตรวจดูข้อมูล 
 สิทธิในการเข้าตรวจดู 
  สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการประชาชนสามารถทำได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้
เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั้นโดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารของ
ราชการอย่างน้อยตามรายการที่กฎหมายกำหนดไว้ตามมาตรา ๙ นำไปรวมไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะ
ผูกขาดตัดตอน เป็นต้น 

 สิทธิในการขอสำเนาหรือการรับรองสำเนาถูกต้อง 
  เมื่อประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรื่องใดก็มีสิทธิ
ที่จะขอสำเนาและขอให้รับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นได้  
 หมายเหตุ การขอสำเนาผู้ขออาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายสำเนาให้กับหน่วยงานของรัฐที่เข้า
ตรวจดูด้วย แต่ทั้งนี้จะเก็บธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความ
เห็นชอบไม่ได้ สิทธิของประชาชนที่เกี่ยวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายจำกัดโด ยรับรอง หรือ 
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คุ้มครองสิทธิไว้เฉพาะเมื่อเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง ดังนั้ น บุคคลมีสิทธิยื ่นคำขอเป็น 
หนังสือเพ่ือขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเอง (มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง) เป็นกรณี
ที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดที่มีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึ่งบุคคลใดไว้ เช่น 
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทำงาน หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับฐานะการเงิน เป็นต้น บุคคลผู้นั้นก็มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะขอตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี ้ของตนเองได้คำว่า บุคคล ตามที่นี ้ก ็คือ 
ประชาชนโดยทั่วไปนั่นเอง แต่เนื่องจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนที่เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยด้วย 

ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร 
 การขอข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบ้านกอก 
 ขั้นตอนที่ ๑ กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพ่ือยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
 ขั้นตอนที่ ๒ 
  ๒.๑  การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำค้นหาให้ 
 มีข้อมูลในศูนย์ 
  ตรวจสอบเอกสารที่มีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ไม่มีข้อมูลในศูนย์  
  ติดต่อผู้ประสานงานหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบข้อมูล และพา 
 ไปพบเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง 

  2.2 กรณีท่ีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่มีข้อมูลและหน่วยงานภายในเทศบาลก็ไม่มีข้อมูลตามที่ ร้อง
ขอเจ้าหน้าที่จะแนะนำให้ไปท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  ๒.๓ การขอข้อมูลจากโทรศัพท์ 0 4584 5101 
  - ข้อมูลที่เก่ียวกับบุคคล  งานสำนักปลัด   เป็นผู้ตอบ 
  - ข้อมูลที่เก่ียวกับการจัดซื้อ งานพัสดุและทรัพย์สิน  เป็นผู้ตอบ 
  - ข้อมูลที่เก่ียวกับภารกิจทั่วไป เจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ข้อมูล เป็นผู้ตอบ 
  ๒.๔ การส่งข้อมูลทางโทรสาร 0 4584 5101  (บริการข้อมูลที่มีจำนวนไม่มาก) 
 ขั้นตอนที่ ๓ ถ้าต้องการสำเนาข้อมูลข่าวสารหรือสำเนาข้อมูลข่าวสารที่มีคำรับรองความถูกต้องให้
ติดต่อเจ้าหน้าที ่
  ๓.๑ นับจำนวนหน้าเอกสารที่ต้องการสำเนา 
  ๓.๒ ชำระค่าธรรมเนียม 
  ๓.๓ นำเอกสารไปสำเนาเอกสารที่จุดสำเนาเอกสาร 
  ๓.๔ นำเอกสารมาคืนที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
 ขั้นตอนที่ 4  ชำระค่าธรรมเนียมตามระเบียบของทางราชการ 
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ขั้นตอนการใหบ้รกิารขอ้มลูขา่วสารของศูนยข์อ้มลูขา่วสารเทศบาลตำบลบ้านกอก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจดูว่ามีข้อมูลข่าวสารอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือไม ่

ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนาถูกต้อง 

กรอกแบบคำขอข้อมูลข่าวสาร 

ให้ความช่วยเหลือในการกรอก
แบบคำขอข้อมูลข่าวสารหรือ

เจ้าหน้าท่ีกรอกเอง 

ชำระค่าธรรมเนยีม 

ถ้ามี 

ถ้าไม่มมี ี

ช่วยเหลือ/แนะนำ/ค้นหา
จากข้อมูลข่าวสารที่เก็บ ณ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือที่แยก
เก็บไว้ต่างหาก 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว
ขอดูหลักฐานเจา้หน้าท่ีอาจ

ไม่ให้บริการก็ได ้

ขอรายละเอียด ช่ือ ที่อยู่ ท่ีติดต่อ 

ถ้าสงสัยว่าเป็นบุคคลต่างด้าว ขอดู
หลักฐานเจ้าหน้าท่ีอาจไม่ให้บริการก็ได ้

แนะนำให้ไปท่ีเก็บข้อมลูข่าวสารแห่งใหม่ 

ส่งผู้รับผิดชอบพิจารณาว่าจะเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารตามคำขอไดห้รือไม ่

ติดต่อนัดหมายมาฟังผลคำขอ 

ถ่ายสำเนา/รับรองสำเนาถูกต้อง 

ชำระค่าธรรมเนยีม 
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งานจดัทำฎกีา และเอกสารประกอบฎีกาของสำนักปลดัเทศบาลตำบลบา้นกอก 
 รับเรื่องเบิกจ่ายจากหน่วยงาน หรือรับเรื่องเบิกจ่ายล้างสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก 
 - บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก 
 - จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนย่อย (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 
 - จัดทำใบขอเบิกเงินงบประมาณ 
 - เสนอเรื่องเบิกให้งานงบประมาณ 
 - หัวหน้างานเบิกจ่ายรับเรื่องคืนจากงานงบประมาณ 
 - จัดทำฎีกาในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน e-LAAS 
 - บันทึกเลขท่ีฎีกา เลขที่เอกสารและจำนวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจ้าหน้าที่เบิกจ่าย 
 - เสนอหัวหน้างานตรวจสอบรายการขอเบิก 
 - หัวหน้างานเบิกจ่ายตรวจสอบรายการขอเบิก 
 - ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
 - ส่งเรื่องเบิกจ่ายให้งานการเงินดำเนินการจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ บุคลากรหรือหน่วยงาน 
 

บทที ่๕ 
ปัญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ 

๑. ปญัหาและอปุสรรค 
 ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็น  
ด้านนโยบาย การบริหาร การจัดการระบบปฏิบัติงานสารบรรณ ด้านบุคลากร และด้านการปฏิบัติงาน จึงสรุป
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ ดังนี้ 
 ๑.๑ ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานและยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
รวมทั้งความชำนาญงานสารบรรณ 
 ๑.๒ การปฏิบัติงานมีหลายหน้าที่ทำให้บางครั้งงานหยุดชะงัก ไม่สามารถจัดการเอกสาร ให้เป็นปัจจุบันและ
ทันต่อเหตุการณ ์

๒. แนวทางแก้ไขปญัหาและอปุสรรค 
จากปัญหาและอุปสรรคที่ได้กล่าวไว้ในข้อ ๑ ข้างต้นแล้ว ผู้ปฏิบัติงานเสนอแนวทางในการ แก้ไขปัญหาและ

อุปสรรคดังกล่าว ควรให้ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและบุคลากร ไปอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความชำนาญในการ
ปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น 

3. ขอ้เสนอแนะเพือ่การพัฒนางานหรอืปรบัปรงุงาน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน ด้านงานสารบรรณ คือ ผู้ปฏิบัติงาน หรือบุคลากร ควรศึกษา
ระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสารบรรณ เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถชั้นพ้ืนฐานให้กับตนเอง รวมทั้ง
การศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณ เพื่อให้งานในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
เป็นไปด้วยราบรื่น ไม่ติดขัด เพื่อความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีคุณภาพ ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเป็นการประหยัด พลังงานและทรัพยากร ง่ายต่อการดำเนินการในภาพรวมของาน และทำให้การปฏิบัติงาน
ของบุคลากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรชั้นนำ 


