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การปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการ 

งานธุรการ  
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ ไว้ดังนี้ “ธุรการ 

การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง “งาน ร่าง 
พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”  
ความส าคัญของงานธุรการ  

การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้
การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการ
จะต้องเป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท างานตามภารกิจ
ต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้
การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสาคัญ  

ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่
ส าคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 

คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ  
การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  

1. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระส าคัญ  
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน  
3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน  
4. มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)  
5. มีความสามารถในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้  
6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ  
7. ท างานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา  
8. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  
9. มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

งานสารบรรณ 

“งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่าย
ของงานสารบรรณว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  

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

2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง – น าส่ง)  
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3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย)  
4. การเก็บรักษา และการยืม  
5. การท าลาย 

ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอกและ
ภายในองค์กร  

“หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปมี

มาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิด คือ  

1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ  
2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษ

บันทึกข้อความ  
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ  
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ  
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว  
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการประชุม 

บันทึก และหนังสืออ่ืน 

 
ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ

ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได ้
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การลงทะเบียนรับหนังสือ  
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคลซึ่งมีมาจากภายนอกและ

ภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้  
1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง  
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับ

เอกสารนั้นๆ ดังนี้ 
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ  
2.2 วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ  
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

ตัวอย่างแบบตรารับหนังสือ 

ส านักงานผู้อ านวยการ 
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

เลขที่รับ     
วันที่     
เวลา     

 
3. ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (E – document) การจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อ

ผู้บังคับบัญชา  
4. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้  

4.1 ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน  
4.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน

เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ  
4.3 เลขที่หนังสือ ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา  
4.4 ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา  
4.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีต าแหน่ง  
4.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี

ต าแหน่ง  
4.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
4.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
4.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) และลงชื่อแฟ้มที่จัดเก็บเอกสาร 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มทะเบียนหนังสือรับ 
 
ทะเบียนหนังสือรับ      วันที่   เดือน  พ.ศ.   

เลข
ทะเบียนรับ 

ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วเสนอผู้อ านวยการหรือหัวหน้าที่ด ารงต าแหน่งสูงสุดของหน่วยงาน
นั้นๆ 
 
วัตถุประสงค์ของการลงรับหนังสือราชการ  

1) เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า  
2) ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย  
3) ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ  
4) ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 

 
 

ขั้นตอนการรับ 
 

เริ่มต้น 
 

 
รับเอกสารจากหน่วยงาน 

ของสถาบัน 
 

 
ลงรับในระบบสารบรรณ 

อิเล็กทรอนิกส์ (E – document) 
 

 
 

ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ 
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เสนอเอกสารให้ผู้อ านวยการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

 
 
 

ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่ง 
ให้บุคลากรที่เกี่ยวกับงาน 

ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 

จบขั้นตอนการรับ 
 

 

การเสนอหนังสือ คือ การน าหนังสือที่ด าเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือ
พิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อการเสนอหนังสือให้ เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามล าดับชั้น
ผู้บังคับบัญชา โดยเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความ
เร่งด่วน จัดล าดับว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพ่ือทราบ แล้วใส่แฟ้มเสนอตามลักษณะความส าคัญของ
หนังสือแต่ละเรื่อง 

 
การส่งหนังสือ  

หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. หนังสือส่งภายนอก  

1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ  
1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน  

2. หนังสือส่งภายใน  
2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  
2.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงาน

ผู้รับ ลายมือชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบการรับหนังสือ
อีกครั้งหนึ่ง 

 
ขั้นตอนการส่ง 

 
เริ่มต้น 

 
 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน 
 
 

จัดพิมพ์รายงาน-เอกสาร 
 

 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 

เอกสารให้เรียบร้อย 
 

 
ออกเลขทะเบียนส่งและวันที่ส่ง 

 
 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานลงนาม 
 

 
ท าส าเนาเอกสารเก็บไว้ที่หน่วยงาน 

 
 

จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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การเขียนหนังสือราชการ  
การบันทึกและร่างหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงานสารบรรณที่มีความส าคัญเป็น

อย่างยิ่งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติหลายประการซึ่งจะ
ช่วยให้ผลการปฏิบัติงานสารบรรณด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  

1. การบันทึกเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้  
1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นส าคัญ ๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อ

เรื่องครบถ้วน ที่จะสั่งงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความส าคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจย่อลงให้สั้นได้อีกก็
เสนอให้พิจารณาได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะที่ข้อความส าคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึกต้องอ่าน
เรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน แล้วจับประเด็นส าคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้นๆ อาจไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับ
ข้อความตามหนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น  

1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือ
ส ารวจสืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้สั้น พิจารณาเฉพาะข้อความที่จ าเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็น
การรายงานเรื่องท่ีได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ 

1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีเก่ียวกับเรื่องที่เสนอ  
เพ่ือช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกต่อท้ายย่อ
เรื่องถ้าเป็นเรื่องที่สั่งการได้หลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าสั่งการทางใดจะเกิดผลหรือมีข้อดี
ข้อเสียอย่างไร และถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดน าเสนอประกอบเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวอย่างการใช้ค า
เสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  

“เพ่ือโปรดทราบ”  
“เพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม”  
“เพ่ือโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
“เพ่ือโปรดพิจารณา  
1. อนุญาต  
2. ลงนาม  
ฯลฯ 
1.4 บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงาน

เดียวกัน หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  
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การร่างหนังสือ มีความส าคัญอย่างมากเช่นกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือบางฉบับที่มี
ข้อความไม่ซับซ้อนมากนัก อาจไม่จ าเป็นต้องร่างก่อนก็ได้ ได้แก่ หนังสือที่ต้องจัดท าเป็นประจ า จนเหมือนเป็น
แบบฉบับในการใช้ถ้อยค าอยู่แล้ว เช่น หนังสือน าส่งเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นหนังสือ
ในลักษณะโต้ตอบราชการ หากมีโอกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือราชการที่มีข้อความเหมาะสม รัดกุม 
โดยหลักการร่างหนังสือ มีดังนี้  

1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้องโต้ตอบหนังสือนั้นให้เข้า
ประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน  

2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อความที่เป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์หรือข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อ 
ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่างการข้ึนต้นข้อความที่เป็นเหตุ ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ  
“ตามหนังสือที่อ้างถึง.............. (ให้ย่อความหนังสือที่อ้างถึงเฉพาะประเด็นสาคัญ).....................................................  
...........................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น / ความละเอียดทราบแล้วนั้น” หรือ 
“ตามท่ี........................................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................... ..นั้น” 

3. ข้อความใดอ้างอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น “ตามระบบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น  

4. ใช้ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย  
5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ให้ถูกต้อง  
6. ตรวจสอบชื่อ ต าแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง  
7. ควรใช้ถ้อยค าสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ  
 
การตรวจร่าง ผู้มีหน้าที่ตรวจร่างหนังสือราชการต้องเน้นความถูกต้องตามหลักภาษา การเชื่อมโยง

ข้อความ เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่างละเอียด  
 
การพิมพ์ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบของหนังสือแต่ละประเภท ไม่ควรลบหรือขีดฆ่าข้อความใด ๆ 
 
การเก็บรักษาหนังสือ  
การเก็บรักษาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  

1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  

2. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ระเบียบงาน 
สารบรรณก าหนด จากนั้นให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงานที่สถาบันก าหนด และ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 ประทับตราก าหนดการเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของ หนังสือ 
ฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา โดย  
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2.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราว่า “ห้ามท าลาย” ด้วยหมึกสีแดง 
2.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีก าหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.................”  

ด้วยหมึกสีน้ าเงิน  
2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบท่ีระเบียบสารบรรณฯ กาหนด  

3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน ให้เจ้าของเรื่อง
เก็บเป็นเอกเทศ โดยอาจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว 
ให้จัดส่งเอกสารนั้นไปยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน 
 

การท าลายหนังสือ  
ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบ

ก าหนดจัดการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรม
ศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท าลายหนังสือ ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติแต่งตั้งจากข้าราชการ 
ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทยีบเท่าขึ้นไป มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท า
บันทึกความเห็นแย้งไว้ โดยคณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้  

1. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอท าลายตามบัญชีขอท าลาย  
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้

ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในคราวก าหนดเก็บหนังสือ โดย
ให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข 

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาทลงในช่อง
การพิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย  

4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อ หัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี้  

4.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการ  
ท าลายงวดต่อไป  

4.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลงกับกรม ศิลปากรแล้ว ไม่
ต้องส่งไปให้พิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลาย แล้ว
แจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้ 

4.2.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการ
นั้น ด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
ก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้  
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4.2.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยาย
เวลาเก็บไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ๆ แก้ไขตามที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นควรให้
ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม  

5. ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว  โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้
หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเม่ือท าลายเรียบร้อยแล้ว ให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจ อนุมัติทราบ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณเกิดจากหลายปัจจัยประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
นโยบายการบริหาร การจัดการระบบปฏิบัติงานสารบรรณและผู้ใช้บริการ จึงสรุปปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานได้ ดังนี้ ผู้ใช้บริการไม่ให้ความส าคัญในแนวปฏิบัติของงานสารบรรณ  จึงท าให้บางครั้งไม่ทราบ
กระบวนการด าเนินงานของงานสารบรรณโดยปฏิบัติตามความเคยชิน 
แนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

อบรมระเบียบการใช้งานสารบรรณให้แก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือความเข้าใจและเป็นระเบียบปฏิบัติให้มีมาตรฐาน
เดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง และพัฒนางานที่ปฏิบัติ 

1.ควรมีการตรวจทานตัวอักษรของหนังสือรับ – ส่ง ว่ามีการพิมพ์ผิดหรือไม่ หากมีการพิมพ์ผิดให้รีบ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหนังสือดังกล่าว ก่อนด าเนินการในส่วนอ่ืนต่อไป 

2.ก่อนที่จะลงรับหนังสือควรมีการอ่านหนังสือที่ส่งเข้ามาในระบบทุกครั้งก่อนลงรับเรื่อง เพ่ือลดปัญหา
การรับหนังสือผิดหน่วยงานและลงรับหนังสือผิดเรื่อง 

3.ส าหรับหนังสือส่งออกควรลงเลขหนังสือออกในเล่มทะเบียนการส่งออกก่อนคีย์ข้อมูลในระบบ เพ่ือ
ป้องกันเลขหนังสือออกผิดพลาด 

4.ก่อนส่งหนังสือออกจากระบบ ควรตรวจสอบชื่อเรื่องของหนังสือว่ามีการพิมพ์ผิดหรือไม่ และควรระวัง
การเลือกหน่วยงานที่ส่งหนังสือถึง เพ่ือป้องกันการส่งผิดหน่วยงาน เพราะบางเรื่ องเป็นเอกสารลับที่ไม่สามารถ
เผยแพร่ได ้

5.จัดล าดับความส าคัญของหนังสือรับ - ออก เพราะบางเรื่องเป็นหนังสือเร่งด่วนจากหน่วยงานที่ส่งถึง
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ และบางเรื่องเป็นเรื่องด่วนที่ทางศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ต้องส่งถึง 


