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คณะทํางานจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานธุรการ
มิถุนายน 2560



สารบัญ

หนา
1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 1
2. ขอบเขต 1
3. คําจํากัดความ 1
4. หนาท่ีความรับผิดชอบ 3
5. Work Flow กระบวนการ 7
6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 12
7. ระบบติดตามประเมินผล 37
8. เอกสารอางอิง 41
9. แบบฟอรมท่ีใช 41
ภาคผนวก
1) แบบฟอรมท่ีใช

1.1) แบบทะเบียนหนังสือรับ 42
1.2) แบบตราหนังสือรับ 42
1.3) ทะเบียนรับขอมูลขาวสารลับ (ทขล.1) 43
1.4) ทะเบียนสงขอมูลขาวสารลับ (ทขล.2) 44
1.5) ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3) 45
1.6) แบบทะเบียนหนังสือสง 46
1.7) แบบสมุดสงหนังสือ 47
1.8) แบบหนังสือภายนอก 48
1.9) แบบหนังสือภายใน 49
1.10) แบบคําสั่ง 50
1.11) แบบรายงานการประชุม 51
1.12) แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ 53
1.13) ทะเบียนหนังสือเก็บ 54
1.14) แบบบัตรยืมหนังสือ 55
1.15) แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย 56

2) ตัวอยางแบบฟอรมท่ีใช
2.1) หนังสือภายนอก 57
2.2) หนังสือภายใน 59
2.3) คําสั่ง 59
2.4) บันทึกเสนอ

2.4.1) บันทึกยอเรื่อง 61
2.4.2) บันทึกตอเนื่อง 62



สารบัญ (ตอ)

หนา
3) คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 431/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555 63

เรื่อง มอบหมายอํานาจและหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ พ.ศ.2544

4) คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 10/11.8/2556 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556 65
เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ

5) หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร0106/ว2019 ลงวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 66
เรื่อง รูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพ
ในเครื่องคอมพิวเตอร

6) คําอธิบายรายงานการประชุม 69
7) รายชื่อผูจัดทํา ตามคําสั่งฝายบริหารท่ัวไป ท่ี ข.11.01/1/2560 71

ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําคูมือ
การปฏิบัติงาน (Work Manual) ของฝายบริหารท่ัวไป



1

คูมือการปฏิบัตงิาน (Work  Manual)
กระบวนการบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานที่ 2

1. วัตถุประสงค
1.1 เพ่ือใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ สังกัดสํานักงานชลประทานท่ี 2 ใชเปนคูมือใน

การปฏิบัติงาน ใหสามารถดําเนินการตามข้ันตอน กระบวนการใหเปนไปตามมาตรฐาน สอดคลองกับกฎ
ระเบียบ แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ และเปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ

1.2 เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสอนงาน ถายทอดความรู และสรางความเขาใจใหกับเจาหนาท่ีท่ี
ปฏิบัติงานใหม ใหเกิดความเขาใจไดอยางถูกตอง

1.3 เพ่ือเปนการรวบรวมข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ ใหสามารถใชประโยชนในการศึกษาคนควา ได
อยางสะดวก รวดเร็ว

1.4 เพ่ือใหบุคคลภายในหรือภายนอกท่ีมาใชบริการสามารถเขาใจวิธีการ ข้ันตอน และระยะเวลา ทําให
สามารถรับบริการไดอยางถูกตอง

2. ขอบเขต
คูมือการปฏิบัตินี้มีขอบเขตเนื้อหาท่ีเก่ียวของกับกระบวนการบริหารเอกสารของสํานักงานชลประทาน

ท่ี 2 เริ่มตั้งแต การรับ การจัดทํา การพิจารณาเอกสาร การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลายเอกสาร
คูมือเลมนี้ ใชสําหรับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ ของทุกหนวยงานในสังกัดสํานักงาน

ชลประทานท่ี 2 รวมท้ังผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงานท่ีสนใจ โดยเริ่มใชในปงบประมาณ พ.ศ.
2561

3. คําจํากัดความ
3.1 การบริหารเอกสาร หมายถึง การบริหารจัดการดานเอกสารใหบรรลุผลสําเร็จ โดยมีกระบวนการ

ปฏิบัติงานท่ีตองดําเนินการควบคูกัน 2 สวน ไดแก ดานเอกสาร และดานระบบอิเล็กทรอนิกส ไดแก (1) การ
รับหนังสือ (2) การจัดทําหนังสือ (3) การพิจารณาเอกสาร (4) การสงหนังสือ (5) การเก็บหนังสือ (6) การยืม/
คนหาหนังสือ และ (7) การทําลายหนังสือ

3.2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส หมายถึง ระบบงานสารสนเทศท่ีถูกออกแบบมาเปนการเฉพาะ
เจาะจง สําหรับการรับ-สงขอมูล ประมวลผล และแสดงผล เก่ียวกับข้ันตอนการรับ-สงเอกสาร และเชื่อมโยงไป
ยังหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดสํานักงานชลประทานท่ี 2 เพ่ือใหบริการ รับ-สงเอกสาร ผานทางระบบออนไลน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส

3.3 หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ
3.4 หนังสือราชการ หมายถึง เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก

(1) หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ
(2) หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใด ซึ่งใชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก
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(3) หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ
เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ

(4) เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ขอบังคับ
(5) ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

หนังสือราชการ มี 6 ชนิด ไดแก
(1) หนังสือภายนอก
(2) หนังสือภายใน
(3) หนังสือประทับตรา
(4) หนังสือสั่งการ
(5) หนังสือประชาสัมพันธ
(6) หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

3.6 การรับหนังสือ หมายถึง เจาหนาท่ีธุรการทําการรับหนังสือจากชองทางตาง ๆ ไดแก ทางไปรษณีย
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) โทรสาร ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส รับจากเจาหนาท่ีนําสงดวยตนเอง
และทาง Application ตาง ๆ เชน Line , Facebook แลวนําหนังสือมาทําการคัดแยกหนังสือ ตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ และทํา ลงทะเบียนรับ และนําจายใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

3.7 การจัดทําหนังสือ หมายถึง เจาหนาท่ีธุรการทําการอาน จับประเด็นเนื้อหา และเขียนหนังสือ โดย
ใชหลักการ 5W1H อาทิ หนังสือภายใน/ภายนอก คําสั่ง บันทึกเสนอ และรายงานการประชุม และตรวจสอบ
ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ เพ่ือนําเสนอผูบริหารตอไป

3.8 การพิจารณาเอกสาร หมายถึง เจาหนาท่ีธุรการทําการตรวจสอบหนังสือ เสนอความเห็น ให
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป/หัวหนางานบริหารท่ัวไป ลงนามเสนอผูบริหาร เพ่ือใหผูบริหารเกษียนหนังสือในการ
รับทราบ พิจารณาสั่งการ อนุญาต อนุมัติ เห็นชอบ และเจาหนาท่ีธุรการ (หนาหอง) ตรวจสอบหนังสืออีกครั้ง
ประสานผูเก่ียวของ นําหนังสือสงผูเก่ียวของ รวมท้ังการจัดทําสําเนาหนังสือ

3.9 การสงหนังสือ หมายถึง เจาหนาท่ีธุรการทําการตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ ออก
เลขท่ีหนังสือ ลงทะเบียนสง สงหนังสือผานชองทางตาง ๆ ไดแก ทางไปรษณีย ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส โทรสาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส นําสงดวยตนเอง สงทาง Application ตาง ๆ เชน Line , Facebook

3.10 การเก็บหนังสือ หมายถึง เจาหนาท่ีธุรการทําการเก็บหนังสือ 3 ประเภท คือ (1) การเก็บหนังสือ
ท่ีอยูระหวางการปฏิบัติ ใหเจาของเรื่องเปนผูจัดเก็บ ใชหลักการเก็บเอกสารระบบ 5 ส (2) เก็บเพ่ือการ
ตรวจสอบ และ (3) เก็บเม่ือปฏิบัติแลวเสร็จ โดยเก็บท่ีสารบรรณกลางของหนวยงาน แยกหมวดหมูการจัดเก็บ
ลงทะเบียนหนังสือสงเก็บ พรอมกําหนดอายุการเก็บหนังสือ หมายความรวมถึง การเก็บเอกสารดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส

3.11 การยืม/คนหาหนังสือ หมายถึง ผูยืมขอยืมหนังสือ โดยแสดงความจํานงและระบุเหตุผลในการยืม
วาตองการนําไปใชในราชการใด และเจาหนาท่ีธุรการทําการคนหาหนังสือ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
หนังสือ สงมอบหนังสือใหผูยืม สงคืนหนังสือเม่ือดําเนินการเสร็จ และจัดเก็บเอกสารเขาแฟมเดมิ

3.12 การทําลายหนังสือ หมายถึง การทําลายหนังสือท่ีครบอายุการเก็บรักษาและหมดความจําเปนท่ี
จะใชปฏิบัติงาน โดยเจาหนาท่ีธุรการทําการสํารวจหนังสือเม่ือสิ้นปปฏิทิน จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ทํา
บันทึกเสนอขอทําลายหนังสือพรอมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ เพ่ือขออนุมัติกรมทําลายโดยวิธีเผา หรือ
วิธีอ่ืน เพ่ือไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได กรณีหนังสือท่ีไมไดขอทําความตกลงกับกรมชลประทาน ตองทํา
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หนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคขอความเห็นชอบทําลาย และรายงานผลการดําเนินการ
ทําลายหนังสือใหสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ และกรมชลประทานทราบ

3.12 หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป หมายถึง หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป สํานักงานชลประทานท่ี 2 (ฝบท.ชป.2)
3.13 หัวหนางานธุรการ หมายถึง หัวหนางานธุรการ สํานักงานชลประทานท่ี 2 (ธก.ชป.2)
3.14 หัวหนางานบริหารท่ัวไป หมายถึง หัวหนางานบริหารท่ัวไป โครงการ ท้ัง 8 โครงการ (บท.คป.../

บท.คบ..../บท.คส....)
3.15 เจาหนาท่ีธุรการ หมายถึง ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ลูกจางชั่วคราว ซึ่งเปน

เจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานดานธุรการ หรือเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานดานธุรการ ในหนวยงานตาง ๆ
สังกัดสํานักงานชลประทานท่ี 2

3.16 หนวยงาน หมายถึง หนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานชลประทานท่ี 2 ประกอบดวย 1 ฝาย
(ฝายบริหารท่ัวไป) 4 สวน (สวนแผนงาน สวนวิศวกรรม สวนบริหารจัดการน้ํา สวนเครื่องจักรกล) 8 โครงการ
(โครงการชลประทานจังหวัดลําปาง พะเยา เชียงราย นาน โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาแมวัง ก่ิวลม-ก่ิวคอหมา
แมลาว และโครงการกอสราง) รวมถึงหนวยงานสวนกลางในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานชลประทานท่ี 2

4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานท่ี 2 /ผูอํานวยการสวน/ผูอํานวยการโครงการ หรือผูรักษา

ราชการแทน หรือผูไดรับมอบอํานาจ รับทราบ พิจารณาสั่งการ และลงนามในหนังสือ
4.2 หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป พิจารณาเสนอความเห็น ลงนามในหนังสือเสนอ รวมท้ังควบคุม กํากับ

ดูแล กระบวนการบริหารเอกสารทุกข้ันตอน
4.3 หัวหนางานธุรการ สํานักงานชลประทานท่ี 2 /หัวหนางานบริหารท่ัวไป ของโครงการ

4.3.1 รับผิดชอบควบคุม ดูแล การบริหารเอกสารทุกข้ันตอน
4.3.2 พิจารณา วิเคราะห กลั่นกรอง สรุปเรื่องเสนอผูบริหาร
4.3.3 พิจารณาหนังสือสงหนวยงานตาง ๆ ท่ีเปนเจาของเรื่อง และติดตามผลการดําเนินการ
4.3.4 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

4.4 เจาหนาท่ีงานธุรการ/ผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานธุรการ รับผิดชอบเก่ียวกับหนังสือ ดังนี้
4.4.1 การรับหนังสือ
4.4.2 การจัดทําหนังสือ
4.4.3 การสงหนังสือ
4.4.4 การเก็บหนังสือ
4.4.5 การยืม/คนหาหนังสือ
4.4.6 การทําลายหนังสือ
4.4.7 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ท่ีไดรับมอบหมาย
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สรุปกระบวนการบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานที่ 2

กระบวนการบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานท่ี 2 ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ดังนี้

1. การรับหนังสือ
1.1 รับหนังสือจากชองทางตาง ๆ

1.1.1 รับทางไปรษณีย
1.1.2 รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
1.1.3 รับทางโทรสาร
1.1.4 รับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
1.1.5 รับจากผูนําสงดวยตนเอง
1.1.6 รับทาง Application ตาง ๆ เชน Line , Facebook

1.2 คัดแยกหนังสือ
1.3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
1.4 ลงทะเบียนรับ
1.5 นําจายใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

2. การจัดทําหนังสือ
2.1 อาน จับประเด็นเนื้อหา
2.2 เขียนหนังสือ โดยใชหลักการ 5W1H อาทิ

2.2.1 หนังสือภายใน/ภายนอก
2.2.2 คําสั่ง
2.2.3 บันทึกเสนอ

(1) บันทึกยอเรื่อง โดยการพิมพ
(2) บันทึกตอเนื่อง

2.2.4 รายงานการประชุม
2.3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
2.4 นําเสนอหนังสือใสแฟม
2.5 ตรวจสอบหนังสือเขา-ออก (ธุรการหนาหอง)

3. การพิจารณาเอกสาร
3.1 ตรวจสอบหนังสือ/เสนอความเห็น/ ลงนามหนังสือ
3.2 ผูบริหารเกษียนหนังสือ (รับทราบ/พิจารณาสั่งการ/อนุญาต/อนุมัติ/เห็นชอบ)
3.3 ตรวจสอบหนังสือเขา-ออก/ประสานผูเก่ียวของ (หนาหอง/บท.)
3.4 นําสงผูเก่ียวของ/จัดทําสําเนา

4. การสงหนังสือ
4.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
4.2 ออกเลขท่ีหนังสือ/ลงทะเบียนสง
4.3 สงหนังสือผานชองทางตาง ๆ
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4.3.1 สงทางไปรษณีย
4.3.2 สงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
4.3.3 สงทางโทรสาร
4.3.4 สงจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
4.3.5 นําสงดวยตนเอง
4.3.6 สงทาง Application ตาง ๆ เชน Line , Facebook

5. การเก็บหนังสือ
5.1 เก็บระหวางปฏิบัติ เจาของเรื่องเปนผูจัดเก็บโดยใชหลักการเก็บเอกสารระบบ 5 ส
5.2 เก็บเพ่ือการตรวจสอบ
5.3 เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว เก็บท่ีหนวยงานสารบรรณกลางของหนวยงาน

แยกหมวดหมูการจัดเก็บ
5.4 ลงทะเบียนหนังสือสงเก็บ พรอมกําหนดอายุการเก็บหนังสือ

6. การยืม/คนหาหนังสือ
6.1 ผูยืมแจงความจํานงขอยืมหนังสือ โดยระบุเหตุผลในการยืมวาตองการนําไปใชในราชการใด
6.2 คนหาหนังสือ
6.3 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
6.4 สงคืนหนังสือเม่ือดําเนินการเสร็จ
6.5 จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเดิม

7. การทําลายหนังสือ
7.1 สํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บทุกสิ้นปปฏิทิน
7.2 จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
7.3 ทําบันทึกเสนอขอทําลายหนังสือพรอมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือมาท่ีสํานัก
7.4 สํานักทําบันทึกเสนอกรมขออนุมัติทําลาย
7.5 คณะกรรมการทําลายหนังสือพิจารณาหนังสือขอทําลายและรายงานผล
7.6 การพิจารณาสั่งการของหัวหนาสวนราชการระดับกรม
7.7 ทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาคขอความเห็นชอบทําลาย

(กรณีหนังสือท่ีไมไดขอทําความตกลงกับกรมชลประทาน)
7.8 ทําลายหนังสือ / นําสงเงินเปนรายไดแผนดิน
7.9 รายงานผลการทําลายเอกสารใหหัวหนาสวนราชการระดับกรมและสํานักหอจดหมายเหตุ

แหงชาติเพ่ือทราบ
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Work Flow กระบวนการบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานที่ 2

ลําดับที่ ผังกระบวนการ เวลา/เร่ือง

1. รับหนังสือ 1 นาที

2. จัดทําหนังสือ 5 นาที

3. พิจารณาเอกสาร 5 นาที

4. สงหนังสือ 5 นาที

5. เก็บหนังสือ 5 นาที

6. ยืม/คนหาหนังสือ 7 นาที

7. ทําลายหนังสือ 45 วัน

รวมเวลาท้ังหมด 45 วัน 28 นาที
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5.  Work Flow กระบวนการ
ช่ือกระบวนการ : การบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานที่ 2
ตัวช้ีวัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัตงิาน :
1. รอยละของการบริหารเอกสารที่มีความถกูตอง ครบถวน เปนไปตามวัตถปุระสงค (เปาหมายรอยละ 50)
2. รอยละของความสําเร็จในการบริหารเอกสารภายในกําหนดเวลา (เปาหมายรอยละ 50)

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(หนวย) รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

1

รับหนังสือ

1 นาที/เรื่อง 1. รับหนังสือจากชองทางตาง ๆ
2. 1.1 รับทางไปรษณีย
3. 1.2 รับจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส
1.3 รับทางโทรสาร

4. 1.4 รับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
5. (E-mail)

1.5 รับจากผูนําสงดวยตนเอง
1.6 รับทาง Application ตาง ๆ เชน

Line , Facebook
2. คัดแยกหนังสือ
1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ

หนังสือ
2. ลงทะเบียนรับ
3. นําจายใหแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ

1. การรั บหนั งสื อ ถูกต อง
เปนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2548

2. ความถูกตอง ครบถวน
ของหนังสือท่ีรับมา

3. ความถูกตอง รวดเร็วใน
การแยกแยะเอกสาร

4. การนําจายใหแตละงาน /
ฝาย/สวน ไดถูกตองตรง
ตามภารกิจ

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป
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ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(หนวย) รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

2

จัดทําหนังสือ

5 นาที/เรื่อง 1. อาน จับประเด็นเนื้อหา โดยใช
หลักการ 5W1H

2. เขียนหนังสือ โดยใชหลักการ 5W1H
2.1 หนังสือภายใน/ภายนอก
2.2 คําสั่ง
2.3 บันทึกเสนอ

(1) บันทึกยอเรื่อง โดยการพิมพ
(2) บันทึกตอเนื่อง

2.4 รายงานการประชุม
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ

หนังสือ
4. นําเสนอหนังสือใสแฟม

1. การจัดทําหนังสือถูกตอง
เปนไปตามหลักการเขียน
หนังสือราชการ

2. ความถูกตอง ครบถวน
ของเนื้อหาสาระ

3. ความถูกตองของการพิมพ
พิมพหนังสือ เปนไปตาม
รูปแบบและระเบียบ

4. ความสละสลวยสวยงาม
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน

ตรงประเด็น เขาใจงาย
6. จัดทําหนังสือทันตาม

กําหนดเวลา

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป

3

พิจารณาเอกสาร

5 นาที/เรื่อง 1. ตรวจสอบหนังสือ/เสนอความเห็น/
ลงนามหนังสือ

2. ผูบริหารเกษียนหนังสือ (รับทราบ/
พิจารณาสั่ งการ/อนุญาต/อนุ มัติ /
เห็นชอบ)

3. ตรวจสอบหนังสือเขา-ออก/ประสาน
ผูเก่ียวของ (หนาหอง/บท.)

4. นําสงผูเก่ียวของ/จัดทําสําเนา

1. ความถูกตอง ครบถวน
รวดเร็ว ในการพิจารณา
เอกสารและเสนอหนังสือ

2. การเสนอหนังสือทันตาม
กําหนดเวลา

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร
ท่ัวไป/ผูอํานวยการ

สํานัก/โครงการ
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ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(หนวย) รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

4

สงหนังสือ

2 นาที/เรื่อง

1 นาที/เรื่อง
2 นาที/เรื่อง

1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
หนังสือ

2. ออกเลขท่ีหนังสือ/ลงทะเบียนสง
3. สงหนังสือผานชองทางตาง ๆ

3.1 สงทางไปรษณีย
3.2 สงจากระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส
3.3 สงทางโทรสาร
3.4 สงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
3.5 นําสงดวยตนเอง
3.6 สงทาง Application ตาง ๆ เชน

Line , Facebook

1. การส งหนั งสื อ ถูกต อ ง
เปนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2548

2. ความถูกตอง ครบถวน
ของหนังสือ

3. ความรวดเร็วในการสง
หนังสือทันตาม
กําหนดเวลา

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป

5

เก็บหนังสือ

5 นาที/เรื่อง

5 นาที/เรื่อง
5 นาที/เรื่อง

1. เก็บระหวางปฏิบัติ
1.1 เจาของเรื่องเปนผูจัดเก็บ

2. เก็บเพ่ือการตรวจสอบ
3.เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว

3.1 เก็บท่ีหนวยงานสารบรรณกลาง
ของหนวยงาน แยกหมวดหมูการ
จัดเก็บ โดยใชหลักการเก็บเอกสาร
ระบบ 5 ส

3.2 ลงทะเบียนหนังสือสงเก็บ พรอม
กําหนดอายุการเก็บหนังสือ

1. การเก็บหนังสือถูกตอง
เปนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2548

2. ความถูกตอง ครบถวน
เก็บเอกสารเปนหมวดหมู
ตามคูมือของกรม

3. หนังสือไมมีการสูญหาย
งายตอการคนหา

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป
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ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(หนวย) รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

6

ยืม/คนหาหนังสือ

1 นาที/เรื่อง

1 นาที/เรื่อง
1 นาที/เรื่อง

2 นาที/เรื่อง
2 นาที/เรื่อง

1. ผูยืมแจงความจํานงขอยืมหนังสือ โดย
ระบุ เหตุผลในการยืมว าตองการ
นําไปใชในราชการใด

2. คนหาหนังสือ
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ

หนังสือ
4. สงคืนหนังสือเม่ือดําเนินการเสร็จ
5. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเดิม

1. การยื มหนั งสื อ ถูกต อง
เปนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2548

2. ค น ห า ได ส ะด วก ง า ย
รวดเร็ว

3. ความครบถวนของหนังสือ
ในสภาพเดิม

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป

7

ทําลายหนังสือ

1 สัปดาห

1 สัปดาห
1 วัน

1 วัน

1 สัปดาห

1 วัน

1. สํารวจหนังสือ ท่ีครบอายุการเก็บ
ทุกสิ้นปปฏิทิน

2. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
3. ทําบันทึกเสนอขอทําลายหนังสือ

พรอมแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
หนังสือมาท่ีสํานัก

4. สํานักทําบันทึกเสนอกรมขออนุมัติ
ทําลาย

5. คณะกรรมการทําลายหนังสือพิจารณา
หนังสือขอทําลายและรายงานผล

6. การพิจารณาสั่งการของหัวหนาสวน
ราชการระดับกรม

1. การทําลายหนังสือถูกตอง
เปนไปตามระเบียบงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี 2 พ.ศ.2548

2. หนังสือท่ีถูกทําลายครบ
อายุการเก็บ

3. ความถูกตอง ครบถวนของ
บัญชีหนังสือขอทําลาย

4. การทําลายถูกตองตาม
วิธีการ และไมสามารถ
อานเปนเรื่องได

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหาร

ท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหาร

ท่ัวไป/
คณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ/

ผูอํานวยการสํานัก/
โครงการ



11

ลําดบั ผังกระบวนการ ระยะเวลา
(หนวย) รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ

1 สัปดาห

1 สัปดาห

1 สัปดาห

7. ทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุ
แหงชาติสวนภูมิภาคขอความเห็นชอบ
ทําลาย (กรณีหนังสือท่ีไมไดขอทํา
ความตกลงกับกรมชลประทาน)

8. ทําลายหนังสือ / นําสงเงินเปนรายได
แผนดิน

9. รายงานผลการทําลายเอกสารให
หัวหนาสวนราชการระดับกรมและ
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือ
ทราบ
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

รับหนังสือ
1. รับหนังสือจากชองทาง
ตาง ๆ

6. 1.1 รับทางไปรษณีย
7. 1.2 รับจากระบบสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกส
1.3 รับทางโทรสาร
1.4 รับทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส (E-mail)
1.5 รับจากผูนําสงดวย

ตนเอง
1.6 รับทาง Application

ตาง ๆ เชน
Line , Facebook
2. คัดแยกหนังสือ
3. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือ
4. ลงทะเบียนรับ
5. นําจายใหแกหนวยงานท่ี
เก่ียวของ

1. รับหนังสือจากชองทางตาง ๆ

1.1 รับทางไปรษณีย
(1) รับหนังสือจากบุรุษไปรษณียท่ีนํามาสง
(2) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของซองเอกสารกับ

ใบรายการนําสงของไปรษณีย และลงชื่อรับเอกสารเปน
ตัวบรรจง และลงวันเวลารับเอกสาร

กรณีพบวา ชื่อผูรับไมถูกตอง เชน ผส.ชป.2 เปน ผส.ชป.3
ตองประสานและสงตอหนังสือฉบับนั้น ไปใหหนวยงานผูรับท่ี
ถูกตอไป
1.2 รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

(1) เขาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(2) ระบบจะมีโปรแกรมเตือนเอกสารใหม (Flow Alert)

ดานบนซายของจอ เพ่ือแจงจํานวนเรื่องของเอกสารท่ีรอการ
รับ และใหกดปุมเมนูเอกสารรอลงทะเบียนเพ่ือรับเอกสาร ซึ่ง
จะแจงจํานวนเรื่องของเอกสารท่ีรอการปฏิบัติ เปนเรื่องท่ีรอ
ดําเนินการใหม หรือเรื่องเดิมท่ีสงเขามา

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. ระ เบี ย บว า ด ว ย การ รั กษ า
ความลับของราชการ พ.ศ.2544
3. คูมือแนะนําการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส INFOMA
: WebFlow เก่ียวกับระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส (e-สารบรรณ)
4. คู มือการปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
5. แบบฟอรมทะเบียนรับหนังสือ
6. แบบฟอรมทะเบียนรับขอมูล
ขาวสารลับ (ทขล.1)

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เขาใจเ ก่ียวกับงาน
ธุรการ ระเบียบ คูมือ
ท่ีเก่ียวของ
2. ความรู เ ก่ียวกับ
รายละเอียด ภารกิจ
งานของแตละงาน
ฝาย สวน โครงการ
3 . คว ามละ เ อี ยด
ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร
ตรวจสอบหนั งสื อ
4. ทักษะการอ าน
การวิ เคราะห และ
การแยกแยะหนังสือ
4. ความพรอมของ
วั ส ดุ อุ ป ก ร ณ
เครื่องโทรสารและ
คอมพิวเตอร
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

(3) ตรวจสอบความถูกตองของรายละเอียดหนังสือท่ีสงมา
ในตะกรางาน หากถูกตองใหกดปุมรับตนฉบับ หากไมถูกตอง
ใหกดปุมตีกลับ เพ่ือสงเรื่องคืนไปในระบบ พรอมแจงเหตุผลใน
การตีกลับ
1.3 รับทางโทรสาร

(1) รับหนังสือทางโทรสาร ควรตั้งคาเครื่องโทรสารให
รับสาย กอนการสงโทรสาร เพ่ือสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับ
หนวยงานผูสง จํานวนท่ีสง เพ่ือประโยชนในการติดตอกลับ
กรณีเกิดปญหาในการสง และตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสาร

(2) ตรวจสอบความชัดเจน ถูกตองของเอกสารท่ีไดรับ
หากไมชัดเจน หรือไมครบถวน ตองติดตอหนวยงานผูสงใหสง
มาใหม หรือหากเครื่องโทรสารขัดของระหวางท่ีสง ตองติดตอ
ใหสงมาใหมโดยวิธีอ่ืน
1.4 รับทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)

(1) เขา E-mail อาจเปน E-mail ท่ีใชโดเมนเนมของ
หนวยงานหรือของบริษัท เชน งานธุรการสํานัก E-mail :
TG_rid2@hotmail.com โดยเขาไปตรวจสอบ E-mail เปน
ระยะทุก 1 ชั่วโมง

(2) กดปุมเขาไปรับเอกสาร/ดาวนโหลดเอกสาร และพิมพ
หนังสือ โดยตอบ E-mail กลับผูสงวาไดรับเอกสารแลวดวยทุก
ครั้ง เพ่ือใหผูสงรับทราบวาไดรับเอกสารแลว

8. แบบฟอรมทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3)

5. ความเสถียรของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต
ซึ่ งสงผลกระทบตอ
กา รปฏิ บั ติ ง า น ใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

1.5 รับจากผูนําสงดวยตนเอง
(1) รับหนังสือจากเจาของหนังสือหรือเจาหนาท่ีหนวยงาน

ท่ีมาสงดวยตนเอง
(2) ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของหนังสือกับรายการ

นําสง ใหถูกตอง ลงชื่อรับดวยตัวบรรจง และวันเวลาท่ีรับ
1.6 รับทาง Application ตาง ๆ เชน Line , Facebook

(1) รับหนังสือทาง Application ตาง ๆ เชน Line ,
Facebook ท้ังท่ีเปนกลุม Line ท่ีตั้งข้ึนหรือ Line, Facebook
สวนตัว

(2) ดาวนโหลดเอกสาร เก็บในรูปแบบไฟล และพิมพ
ออกมา
2. คัดแยกหนังสือ จัดลําดับความสําคัญ และความเรงดวนของ
หนังสือเพ่ือดําเนินการกอนหลัง

2.1 กรณีรับจากไปรษณีย
ใหคัดแยกหนังสือสวนบุคคล และ หนังสือของทางราชการ
(1) หนังสือสวนบุคคล แจงใหเจาของมารับและให ลงชื่อ

รับในทะเบียนหนังสือสงสวนบุคคล
(2) หนังสือของทางราชการ คัดแยกหนังสือท่ีมีชั้นความเร็ว

ไดแก (1) ดวนท่ีสุด ใหปฏิบัติในทันทีท่ีไดรับหนังสือ (2) ดวน
มาก ใหปฏิบัติโดยเร็ว และ (3) ดวน ใหปฏิบัติเร็วกวาปกติ
เทาท่ีจะทําได และหนังสือท่ีมีชั้นความลับ ไดแก ลับ ลับมาก



15

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

ลับท่ีสุด โดยแยกหนังสือลับใหนายทะเบียนหรือผูชวยนาย
ทะเบียนดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ ดังนี้

(1) ลงชื่อรับในใบตอบรับหรือทะเบียนนําสง (ทขล.2) และ
สงคืนใหผูนําสงทันที

(2) ลงทะเบียนรับ (ทขล.1) และทะเบียนคุมขอมูลขาวสาร
(ทขล.3)

2.2 กรณีรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ในระบบจะมีเครื่องหมาย ท่ีแสดงชั้นความเร็วแสดงหนา

หัวขอเรื่องแตละเรื่อง ใหรับหนังสือท่ีมีความเรงดวนตามลําดับ
และพิมพออกมาดําเนินการกอน
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ

3.1 ตรวจสอบความถูกตอง ของหนังสือท่ีรับมาทุกชองทาง
ท้ังชื่อผูรับ ความชัดเจนของหนังสือ

3.2 ตรวจสอบความครบถวนของหนังสือ รายละเอียดท่ี
แนบมาดวย อาทิ สําเนาคําสั่ง แบบฟอรม กําหนดการ วาระ
การประชุม หรือสิ่งท่ีสงมาดวย

กรณีหนังสือ ไมถูกตอง หรือไมครบถวน ใหติดตอหนวยงาน
เจาของเรื่ อง หรือหนวยงานท่ีออกหนั งสือ หรือบันทึก
ขอบกพรองหรือขอแกไขไวเปนหลักฐาน

3.3 หาเรื่องเดิมท่ีมีการอางถึงมาแนบประกอบการเสนอ
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

4. ลงทะเบียนรับ
4.1 รับเอกสารได 2 วิธี คือ (1) รับเอกสารท่ีสงมาทาง

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ใหเขาไปเมนูเอกสารรอ
ลงทะเบียน และ (2) รับเอกสารท่ีนอกเหนือจากสงมาทาง
ระบบ ใหเขาไปเมนูลงรับเอกสาร ซึ่งจะตองปอนขอมูลใหม
ท้ังหมด

4.2 พิมพชื่อเรื่อง ใหถูกตอง ครบถวน ชัดเจน เพ่ือใหคนหา
ไดงาย เชน เรื่อง การแตงตั้งขาราชการ (นาย ก.....)

4.3 กดปุมสรางเอกสาร/รับตนฉบับ ระบบจะให เลข
ทะเบียนรับ วันเวลารับโดยอัตโนมัติ

4.4 แนบเอกสาร บันทึกรายละเอียดของเอกสาร โดยเลือก
แนบเปนไฟลขอมูลหรือสแกนเอกสาร

4.5 พิมพหนังสือ และประทับตรารับหนังสือ กรอกเลขท่ีรับ
จากระบบ วันเดือนป และเวลารับ ในหนังสือ

5. นําจายใหแกหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
5.1 งานท่ีดําเนินการเปนประจํา (Routine)

(1) ธก.ชป.2/บท.โครงการ จายหนังสือสําหรับงานท่ีอยูใน
ความรับผิดชอบของงานตาง ๆ ในสังกัดฝาย/งานบริหารท่ัวไป
ใหแตละงานไปดําเนินการ โดยใหลงนามรับในสมุดทะเบียน
นําสง
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

(2) ฝบท.ชป.2 ลงนามสงหนังสือท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของสวนตาง ๆ เพ่ือดําเนินการ โดยสงทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

5.2 งานท่ีนอกเหนือจากงานประจํา
(1) ธก.ชป.2/บท.โครงการ พิจารณาหนังสือ/จัดทํา

บันทึกยอเรื่อง ให ฝบท.ชป.2 ลงนามเสนอ ผส.ชป.2/ผอ.
โครงการ พิจารณาสั่งการ และนําจายใหแกสวน โครงการ
หนวยงานตาง ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย ทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส หรือทะเบียนนําสง แลวแตกรณี

(2) กรณีท่ีตองมีหนังสือโตตอบ ใหจัดทําแนบไปพรอมกับ
บันทึกยอเรื่อง เสนอ ผส.ชป.2 พิจารณาสั่งการ/ลงนาม

จัดทําหนังสือ
1. อาน จับประเด็นเนื้อหา
2. เขียนหนังสือ โดยใช
หลักการ 5W1H
2.1 หนังสือภายใน/ภายนอก
2.2 คําสั่ง
2.3 บันทึกเสนอ

(1) บันทึกยอเรื่อง โดย
การพิมพ

(2) บันทึกตอเนื่อง
2.4 รายงานการประชุม

1. อาน จับประเด็นเนื้อหา
1.1 อาน ทําความเขาใจ พิจารณาเนื้อหาทีละยอหนา
1.2 จับใจความสําคัญ ประเด็นสําคัญในแตละยอหนา ซึ่ง

ยอหนาแรกจะเปนเหตุผล ท่ีมา ของเรื่อง ยอหนาท่ีสอง จะเปน
ขอเท็จจริง และยอหนาสุดทายจะเปนวัตถุประสงคของเรื่อง

1.3 ตั้งคําถาม 5W1H วา เรื่องท่ีอาน ใคร ทําอะไร ท่ีไหน
เม่ือไหร ทําเพ่ืออะไร และทําอยางไร

1.4 นําสิ่งท่ีสรุปไดมาเรียบเรียงใจความสําคัญใหมดวย
สํานวนของตนเองเพ่ือใหเกิดความสละสลวย

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2 . ระ เบี ยบว า ด ว ยการ รั กษา
ความลับของราชการ พ.ศ.2544
5. คู มือการปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เขาใจเ ก่ียวกับงาน
ธุรการ ระเบียบ คูมือ
ท่ีเก่ียวของ
2. ความรู เ ก่ียวกับ
รายละเอียด ภารกิจ
งานของแตละงาน
ฝาย สวน โครงการ
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

3. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือ
4. นําเสนอหนังสือใสแฟม

2. เขียนหนังสือ เพ่ือรางโตตอบ บันทึกโตตอบและสั่งการ
โดยใชหลักการ 5W1H คือ

Who    = ใคร
What   = ทําอะไร
Where  = ท่ีไหน
When   = เม่ือไร
Why     = ไม
How     = อยางไร

2.1 หนังสือภายใน/ภายนอก
(1) สวนประกอบของหนังสือภายใน/ภายนอกจัดทําให

เปนไปตามระเบียบ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
(2) การรางหนังสือภายใน/ภายนอก ใหข้ึนตนใจความ

ท่ีเปนเหตุกอน แลวจึงเปนขอความประสงค ถามีหลายขอ แยก
เปนขอ ๆ เพ่ือความชัดเจน เขาใจงาย

(3) หากมีการอางถึงบทกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
คําสั่ง ตองระบุใหชัดเจน เพ่ือผูรับหนังสือสามารถคนหาเพ่ือ
ตรวจสอบไดสะดวก

(4) ใชถอยคําเขาใจงาย หลีกเลี่ยงคําท่ีสื่อความหมาย
หลายทาง  ใชสํานวนภาษาท่ีเหมาะสม ระวังอักขระวิธี
ตัวสะกด ตัวการันต และวรรคตอนใหถูกตอง

ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 3. ความรู เ ก่ียวกับ
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ
4 . คว ามละ เ อี ยด
ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร
ตรวจสอบหนั งสื อ
5. ทักษะการอ าน
ก า ร เ ขี ย น ค ว า ม
ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร
วิเคราะห แยกแยะ
ประเด็นเนื้อหา สรุป
ใจความสําคัญของ
เรื่อง
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

(5) การอางเทาความตองพิจารณาวาผูรับหนังสือ
ทราบมากอนหรือไม ถาเคยทราบมาแลว ใหอางเหตุผลโดยยอ
หากเปนการตอบหนังสือท่ีไดรับมา ขอความท่ีเปนเหตุอางชื่อ
เรื่องก็พอ ถาเปนการปฏิเสธคําขอควรแจงเหตุผลท่ีตองปฏิเสธ
ใหผูขอเขาใจดวย

(6) หากมีเอกสารแนบ ใหระบุรายละเอียด จํานวน ใน
สิ่งท่ีสงมาดวยใหชัดเจน และกรณีมีสิ่งท่ีสงมาดวยจํานวนมาก
ใหทําดัชนี เอกสารแนบ 1, 2, 3, ... ดวย เพ่ือใหสามารถเปดดู
ไดงาย

2.2 คําสั่ง
(1) สวนประกอบของคําสั่งจัดทําใหเปนไปตามระเบียบ

(รายละเอียดตามภาคผนวก)
(2) อางเหตุท่ีออกคําสั่ง อางถึงอํานาจท่ีออกคําสั่ง (ถามี)

แลวลงขอความท่ีสั่ง และวันใชบังคับ
(3) กรณียกเลิกคําสั่งเดิม ใหอางคําสั่งเดิมโดยสรุป

เนื้อหาสําคัญ และแจงเหตุท่ียกเลิก แลวลงขอความใหม และ
วันบังคับใช

(4) กรณีเปลี่ยนแปลงองคประกอบ/หรืออํานาจหนาท่ี
อางคําสั่งเดิม สรุปเนื้อหาสําคัญ แจงเหตุท่ีเปลี่ยนแปลง แลว
เปลี่ยนองคประกอบ และ/หรืออํานาจหนาท่ีท่ีเปลี่ยน และวัน
บังคับใช
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

(5) ใชคําใหรัดกุม ไมเปดชองใหตีความไดหลายนัย มี
บทกฎหมายใหอํานาจสั่งการไวแลวประการใด

(6) คําสั่งตองไมขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
หากขัดกับคําสั่งเดิม ตองยกเลิกคําสั่งเดิมกอน

2.3 บันทึกเสนอ
(1) บันทึกยอเรื่อง โดยการพิมพ

(1.1) พิมพสรุปเรื่องโดยยอหนาแรก เปนประเด็น
ปญหา/สาเหตุของเรื่อง

(1.2) ใหขอเท็จจริงระเบียบท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาในยอหนาท่ีสอง

(1.3) วิ เคราะห เรื่องแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแกผูบริหารวาควรใหดําเนินการอะไร และอยางไรใน
ยอหนาท่ีสาม

(1.4) พิมพขอความปดทายแสดงวัตถุประสงค ใหผูบริหาร
พิจารณา/สั่งการ ในยอหนาท่ีสี่

(2) บันทึกตอเนื่อง
(2.1) เขียนบันทึกตอทายหนังสือเรื่องท่ีมีมา ใน

พ้ืนท่ีวางในหนากระดาษ โดยสรุปประเด็นสั้น ๆ และเขียนจาก
ซายไปขวา

(2.2) สรุปยอเรื่องท่ีเปนสาระสําคัญเสนอผูบริหาร
เพ่ือพิจารณา/สั่งการ
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

2.4 รายงานการประชุม
(1) สวนประกอบของรายงานการประชุมจัดทําให

เปนไปตามระเบียบ (รายละเอียดตามภาคผนวก)
(2) บันทึกความเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวม

ประชุม และมติของท่ีประชุม โดยจดรายงานการประชุมได 3
วิธี ไดแก 1) จดอยางละเอียดทุกคําพูด ใชในการประชุมใหญ ๆ
ท่ีมีความสําคัญมาก ๆ 2) จดอยางยอ เฉพาะประเด็นสําคัญ
สรุปเนื้อหาใหกระชับอานงาย วิธีนี้นิยมใชกันท่ัวไป และ 3) จด
แตเหตุผลและมติ เปนการจดรายงานท่ีสั้นท่ีสุด ใชในการประชุมท่ี
ไมมีการอภิปรายมากนัก

(3) จดรายงานการประชุมโดยใชภาษาราชการท่ีสั้น
กระชับ ตรงประเด็น เขาใจงาย เนื้อหามีความถูกตอง มติ
ถูกตอง ชัดเจน ครบถวนทุกประเด็น

(4) แยกประเด็นหัวขอหลัก หัวขอยอยทุกเรื่อง เพ่ือสะดวก
แกการอางอิง และงายตอการทําความเขาใจเรื่อง
3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ

3.1 ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ การใชภาษา
ราชการ สะกดคํา ใชคําใหเหมาะสม ถูกตองตามหลักภาษา
การใชเครื่องหมาย ยอหนา เวนวรรค และตัดคําเม่ือสิ้นสุด
บรรทัด
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3.2 ตรวจสอบความครบถวนของหนังสือ สิ่งท่ีสงมาดวย
เรื่องเดิม/ขอมูลอางอิง แนบประกอบการพิจารณา
4. นําเสนอหนังสือใสแฟม

4.1 พิจารณาและจัดลําดับความสําคัญของเรื่อง แยก
ประเภทหนังสือ และแฟมเสนอ  ไดแก

(1) แฟมเรื่องท่ีมีการกําหนดชั้นความเร็ว ดวนท่ีสุด
ดวนมาก ดวน

(2) แฟมเรื่องเพ่ือพิจารณา
(3) แฟมเรื่องเพ่ือทราบ/หนังสือเวียน
(4) แฟมหนังสือท่ัวไป
(5) แฟมหนังสือท่ีมีการกําหนดชั้นความลับ

4.2 นําหนังสือใสแฟมตามท่ีไดแยกประเภทไว ตามขอ 4.1
4.3 นําเสนอหนังสือ โดยแยกนําเสนอให เปนไปตาม

ระเบียบ ดังนี้
(1) เรื่องดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด ใหแยกออก

ปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอข้ึนไปทันที
(2) เรื่องลับ ใหแยกปฏิบัติ ตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.
2552 และ ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ.2544
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(3) เรื่องขอรองเรียนของประชาชน  ดําเนินการตาม
มาตรฐานกําหนดระยะเวลาของสวนจัดการขอรองเรียน สํานัก
สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

พิจารณาเอกสาร
1. ตรวจสอบหนังสือ/เสนอ
ความเห็น/ ลงนามหนังสือ
2. ผูบริหารเกษียนหนังสือ
3. ตรวจสอบหนังสือเขา –
ออก/ประสานผู เ ก่ียวของ
(หนาหอง/บท.)
4. นําสงผูเก่ียวของ/จัดทํา
สําเนา

1. ตรวจสอบหนังสือ/เสนอความเห็น/ ลงนามหนังสือ
1.1 ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือ
1.2 เสนอความเห็นตามบันทึกยอเรื่องหรือบันทึก

ตอเนื่อง
1.3 ลงนามในหนังสือเสนอผูบริหาร

2. ผูบริหารเกษียนหนังสือ
2.1 นําเสนอหนังสือใหผูบริหารลงนามรับทราบ/พิจารณา

สั่งการ/อนุญาต/อนุมัต/ิเห็นชอบ
3. ตรวจสอบหนังสือเขา-ออก/ประสานผูเกี่ยวของ (หนา
หอง/บท.)

3.1 เจาหนาท่ีธุรการ (หนาหอง) /บท. ตรวจสอบความถูก
ตอง ครบถวนของหนังสือเขากอนเสนอ และตรวจสอบหนังสือ
ออกจากหองผูบริหาร วามีการลงนาม ถูกตอง ครบถวนหรือไม

3.2 ประสานติดตอผูบริหาร กรณีมีงานเรงดวนท่ีตองสั่ง
การใหผูเก่ียวของดําเนินการ และผูบริหารอยูนอกพ้ืนท่ี

3.3 ประสานติดตอหนวยงาน/ผูเก่ียวของ ใหดําเนินการ
ตามขอสั่งการหรือท่ีไดรับมอบหมาย หรือกรณีเรื่องสําคัญ/

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย

บริหารท่ัวไป/
ผูอํานวยการ

สํานัก/โครงการ

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เขาใจเ ก่ียวกับงาน
ธุรการ ระเบียบ ท่ี
เก่ียวของ
2. ความรู เ ก่ียวกับ
รายละเอียด ภารกิจ
งานของแตละงาน
ฝาย สวน โครงการ
3. ความรู เ ก่ียวกับ
หลักการเขียนหนังสือ
ราชการ
4 . คว ามละ เ อี ยด
ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร
ตรวจสอบหนังสือ
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เรงดวน/มีปญหาติดขัด ติดตอผูรับผิดชอบ/เจาของเรื่อง
โดยตรง

3.4 ลงทะเบียนคุมหนังสือเขา-ออก
4. นําสงผูเกี่ยวของ/จัดทําสําเนา

4.1 ตรวจสอบความถูกตองของเรื่องอีกครั้ง กอนนําสง
หนวยงาน/ผูเก่ียวของ จัดชุดเอกสารใหครบถวน

4.2 จัดทําสําเนาหนังสือใหผูเก่ียวของ/เก็บสารบรรณกลาง
และนําสงหนวยงาน/ผูเก่ียวของ ทางชองทางตาง ๆ

สงหนังสือ
1. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือ
2. ออกเลขท่ีหนังสือ/
ลงทะเบียนสง
3. สงหนังสือผานชองทาง
ตาง ๆ

3.1 สงทางไปรษณีย
3.2 สงจากระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส

1. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
1.1 หนวยงานเจาของหนังสือตองสงมา 3 ฉบับ ไดแก

ตนฉบับ สําเนาคูฉบับ และสําเนา
1.2 ตรวจสอบความถูกตอง รูปแบบของการเขียนหนังสือ

ราชการ ความถูกตองของคํา ประโยค ตามหลักภาษา หากไม
ถูกตองใหสงคืนเจาของเรื่องเพ่ือแกไข

1.3 หนังสือภายนอก สําเนามีพิมพ ทาน ตรวจ ซึ่ง
เจาหนาท่ีธุรการซึ่งเปนผูพิมพ และผูทาน จะตองพิมพชื่อตัว
บรรจง สวนผูตรวจ บท.โครงการ/ฝบท. จะเปนผูลงลายมือชื่อ
ตรวจ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2 . ระ เบี ยบว า ด ว ยการ รั กษา
ความลับของราชการ พ.ศ.2544
3. คูมือแนะนําการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส INFOMA
: WebFlow

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ร ะ เ บี ย บ  คู มื อ ท่ี
เก่ียวของ
2. ความรู เ ก่ียวกับ
ภารกิจงานของแตละ
ง า น  ฝ า ย  ส ว น
โครงการ
3. ความพรอมของ
วัสดุ อุปกรณ เครื่อง
โ ท ร ส า ร แ ล ะ
คอมพิวเตอร
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ปฏิบัติงาน

3.3 สงทางโทรสาร
3.4 สงทางไปรษณีย

อิเล็กทรอนิกส
3.5 นําสงดวยตนเอง
3.6 สงทางApplication

ตาง ๆ เชน Line, Facebook

2. ออกเลขท่ีหนังสือ/ลงทะเบียนสง
2.1 ออกเลขท่ีหนังสือในระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส
(1) หนังสือภายในท่ีเคยมีไปมา โตตอบกัน จะออกเลขท่ี

หนังสือเปนเลขรับเดิม จากการโอนรายละเอียดของเอกสารท่ีมี
อยูแลว โดยกดปุมเลขทะเบียนเอกสารท่ีมีอยูแลว กดปุมโอน
สรางเอกสารภายใน แกไขรายละเอียดขอมูล และกดปุมสราง
เอกสาร  เอกสารท้ังสองจะเชื่อมโยงเปนเรื่องเดียวกัน

(2) หนังสือภายนอก จะออกเลขท่ีหนังสือ โดยกดปุมเมนู
สราง/ทะเบียนเอกสารสงภายนอก เพ่ือปอนรายละเอียดขอมูล
และกดปุมสรางเอกสาร

(3) ระบบจะใหเลขท่ีหนังสือ วันเวลาสงอัตโนมัติ
(4) กรอกเลขท่ีหนังสือสง วันท่ีสง ในหนังสือ

3. สงหนังสือผานชองทางตาง ๆ
3.1 สงทางไปรษณีย
(1) พิจารณาเอกสารท่ีควรสงทางไปรษณีย เชน เรื่อง

สําคัญท่ีตองพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติ อนุญาต เรื่องรองเรียน
เอกสารดานพัสดุ การเงิน เรื่องเพ่ือพิจารณามีเอกสารแนบ
ประกอบ เรื่องท่ีนําไปใชอางอิงตอ

(2) พิจารณาเอกสารท่ีสงวาเรื่องใดควรสงแบบใด เชน
เรื่องดวน สง EMS เรื่องสําคัญสงลงทะเบียนตอบรับ เรื่อง
ท่ัวไป สงธรรมดา ไมตองลงทะเบียน

4. คู มือการปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
5. แบบฟอรมทะเบียนสงหนังสือ
6. แบบฟอรมทะเบียนสงขอมูล
ขาวสารลับ (ทขล.2)

4 . คว ามละ เ อี ยด
ร อ บ ค อ บ ใ น ก า ร
ตรวจสอบหนั งสื อ
5. ความเสถียรของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต
ซึ่ งสงผลกระทบตอ
กา รปฏิ บั ติ ง า น ใน
ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส
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3.2 สงทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
(1) พิจารณาเอกสารท่ีควรสงทางระบบ วาจะสง

เอกสารทางระบบท้ังหมด หรือสงเฉพาะหัวขอเรื่อง/บันทึกปะ
หนา และสงตนฉบับตามไป (เปนเรื่องท่ีสงตนฉบับทาง
ไปรษณีย เชน เรื่องสําคัญท่ีตองพิจารณาเห็นชอบ อนุมัติ
อนุญาต เรื่องรองเรียน เอกสารดานพัสดุ การเงิน เรื่องเพ่ือ
พิจารณามีเอกสารแนบประกอบ เรื่องท่ีนําไปใชอางอิงตอ)

3.3 สงทางโทรสาร
(1) สงทางโทรสาร กรณีเปนเรื่องดวน เอกสารมี

จํานวนไมมาก หรือหนวยงานผูรับขอใหสงทางโทรสารโดย
กําหนดคําสั่งใหเครื่องโทรสารพิมพรายงานผลการ  สงดวย

(2) โทรสอบถามหนวยงานผูรับอีกครั้งวา ไดรับ
เอกสารถูกตอง ครบถวน

3.4 สงทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail)
(1) กรณีเปนเรื่องดวน เอกสารมีจํานวนมาก หรือ

หนวยงานผูรับขอใหสงทาง E-mail โดยสง E-mail ของ
หนวยงานท่ีสรางข้ึน (งานธุรการสํานัก E-mail : tg_ori2
@hotmail.com) และระบุใน E-mail ใหหนวยงานผูรับตอบ
รับดวยวาไดรับเอกสารแลว

(2) โทรสอบถามหนวยงานผูรับอีกครั้งวา ไดรับ
เอกสารถูกตอง ครบถวน
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3.5 นําสงดวยตนเอง
(1) เจาหนาท่ีธุรการนําเอกสารสงใหหนวยงาน

ผูรับดวยตนเอง เชน กรณีเรื่องดวน หรือเรื่องท่ีสงใหหนวยงาน
ภายในจังหวัด หรือเรื่องท่ีสงภายในฝาย สวน โครงการ

(2) ใหลงทะเบียนเรื่องท่ีสงในทะเบียนหนังสือสงและให
ผูรับ ลงนามรับเอกสาร วันเดือนปท่ีรับ

3.6 สงทาง Application ตาง ๆ เชน Line ,
Facebook

(1) สงเอกสารทาง Line ท่ีตั้งไวเปนกลุมตาง ๆ
หรือ Line สวนตัว, Facebook เชน กรณีเรื่องดวน หรือเรื่องท่ี
ตองใหพิจารณากอนท่ีจะสงเรื่องทางระบบ เพ่ือความรวดเร็ว

(2) หนวยงานผูรับสามารถดาวนโหลด หรือพิมพ
ออกมาดําเนินการกอนได และสามารถสงตอไปใหหนวยงาน/
ผูเก่ียวของอ่ืน ๆ ไดทราบและดําเนินการกอนไดในทันที

3.7 การสงเอกสารขอมูลขาวสารลับ
กรณีสงภายในหนวยงานเดียวกัน

(1) ลงรายละเอียดการปฏิบัติงานในเลม ทขล.3 โดยใช
ใบปกขอมูลขาวสารลับ (ลับท่ีสุด ลับมาก ลับ) ปดทับขอมูล
ขาวสารลับตามชั้นความลับของเอกสาร

(2) นําสงขอมูลขาวสารลับ ไปยังหนวยงานตาง ๆ โดย
ใหผูรับลงนามรับเอกสารในทะเบียนสง (ทขล.2)
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

กรณีสงภายนอกหนวยงาน
(1) บรรจุขอมูลขาวสารลับในซองทึบแสง (ซองสี

น้ําตาล) สองชั้น โดยจาหนาซองตามระเบียบสารบรรณ ท้ังซอง
ชั้นนอก และซองชั้นใน

(2) ซองชั้นใน ดําเนินการดังนี้
(2.1) ประทับตราชั้นความลับ 2 แหง ณ ก่ึงกลาง

ซองสวนบนดานจาหนา และก่ึงกลางซอง ณ บริเวณรอยปด
ผนึก

(2.2) นายทะเบียนหรือผูชวยนายทะเบียน
ลงลายมือชื่อ 2 แหง คือ บริเวณรอยปดผนึกดานซาย และ
ดานขวาของเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ

(2.3) ใชเทปกาวใสปดทับตามแนวผนึกซองทับ
ลายมือชื่อและเครื่องหมายแสดงชั้นความลับดวย

(2.4) นําซองชั้นในท่ีปดผนึกแลว บรรจุลงในซอง
ชั้นนอก แลวปดผนึกซองตามปกติ

(3) นําสงทางไปรษณีย โดยลงทะเบียนตอบรับ ใหผูรับ
ลงรายละเอียดและลงชื่อและสงคืนใบตอบรับใหหนวยงาน

เก็บหนังสือ
1. เก็บระหวางปฏิบัติ

1.1 เจาของเรื่องเปนผู
จัดเก็บ

1. เก็บระหวางปฏิบัติ
1.1 เจาของเรื่องเปนผูจัดเก็บเอกสารท่ีอยูระหวางการ

ปฏิบัติ

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และ ท่ีแกไขเ พ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
พ.ศ. 2548

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ระเบียบ คูมือท่ี
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

2.เก็บเพ่ือการตรวจสอบ
3.เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว
โดยใชหลักการเก็บเอกสาร
ระบบ 5 ส

3.1 เก็บท่ีหนวยงาน
ส า ร บ ร ร ณ ก ล า ง ข อ ง
หนวยงาน แยกหมวดหมู
การจัดเก็บ

3.2 ลงทะเบียนหนังสือ
สงเก็บ พรอมกําหนดอายุ
การเก็บหนังสือ

(1) เก็บเอกสารท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ และอยู
ระหวางการปฏิบัติ ไวในแฟม แยกเปนเรื่อง ๆ

(2) เรียงลําดับเอกสารท่ีอยูระหวางการปฏิบัติ ท่ีตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จกอน-หลัง

(3) คุมทะเบียนเรื่องท่ีอยูระหวางปฏิบัติ โดยมี  ชอง
เลขท่ีหนังสือ วันเดือนปของหนังสือ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติ
กําหนดเวลาแลวเสร็จ
2. เก็บเพื่อการตรวจสอบ

2.1 เก็บเอกสารท่ีตองใชเพ่ือการปฏิบัติอยางตอเนื่อง หรือ
สําหรับคนควาเพ่ือประกอบเรื่องราว หรือเปนขอมูลเพ่ือ
ประกอบการอางอิงตลอดเวลา เชน ระเบียบ คําสั่ง

2.2 เก็บใสแฟมไวท่ีสํานักงาน โดยยังไมนําไปสงเก็บท่ี
สารบรรณกลาง

2.3 คุมทะเบียนเอกสารเพ่ือใชในการตรวจสอบไว เพ่ือ
ความสะดวก และงายตอการคนหาในการนํามาอางอิง
3. เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว

3.1 เก็บท่ีสารบรรณกลางของหนวยงาน
(1) เอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จแลว ไมตองนํามาใชอางอิง

อีกตอไป เจาของเรื่องจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ โดยมีตนฉบับ
และสําเนาคูฉบับ  พรอมกําหนดอายุการเก็บหนังสือ โดย
กําหนด “เก็บถึง พ.ศ.......” หรือหากเปน เอกสารท่ีเก็บไว
ตลอดไปใหกําหนดวา “หามทําลาย” และลงทะเบียนเก็บ

2 . ร ะ เบี ยบว า ด ว ยการ รั กษา
ความลับของราชการ พ.ศ.2544
3. คูมือแนะนําการใชงานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส INFOMA
: WebFlow เก่ียวกับการจัดเก็บ
เอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

หัวหนางาน
บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป

เก่ียวของ
2. ความสามารถใน
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
แ ยกแ ยะปร ะ เ ด็ น
หัวขอเรื่องใหถูกตอง
ตามหมวดหมู และ
การกําหนดอายุการ
จัดเก็บเอกสาร
3. ทักษะในการจํา
เรื่องและหมวดหมูใน
การจัดเก็บเอกสาร
เพ่ืองาย และรวดเร็ว
ในการจัดเก็บ
4. ความพรอมของ
วัสดุ  อุปกรณ และ
คอมพิวเตอร
5. ความเสถียรของ
สัญญาณอินเทอรเน็ต
ซึ่ งสงผลกระทบตอ
กา รปฏิ บั ติ ง า น ใน
ระบบจัดเก็บเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

เอกสารเพ่ือคุมเอกสารท่ีสงเก็บ และสง ตนฉบับบัญชี พรอม
เอกสารใหเจาหนาท่ีหนวยเก็บสารบรรณกลาง

(2) เจาหนาท่ีสารบรรณกลางรับเรื่องท่ีจะจัดเก็บ
(3) สํารวจและคัดแยกเอกสารท่ีดําเนินการเสร็จแลว

ใหเปนหมวดหมู 13 หมวด ตามคูมือมาตรฐานการจัดเก็บ
เอกสารของกรมชลประทาน โดยดูจากชื่อเรื่องหรือใจความ
สําคัญของเนื้อเรื่อง เพ่ือแยกเก็บเขาแฟมตามหมวดหมู

(4) ประทับตรากําหนดอายุการเก็บมุมลางดานขวา
ของกระดาษแผนแรกของเอกสารสงเก็บ และลงลายมือชื่อยอ
กํากับตรา “เก็บถึง พ.ศ.....” ดวยหมึกสีน้ําเงิน และ ตรา “หาม
ทําลาย” สําหรับเอกสารท่ีตองเก็บไวตลอดไป ดวยหมึกสีแดง

(5) จัดเรียงลําดับหนังสือเขาแฟม กอน-หลัง โดยดู
จากเลขรับของงานสารบรรณ เรียงวันท่ีลงรับจากอดีตข้ึนมาหา
ปจจุบัน

(5) กําหนดรหัสแฟมเอกสาร ทําทะเบียนคุมเอกสาร
ภายในแฟม โดยใสรหัสแฟมท่ีจัดเก็บและใสเลขลําดับท่ีของ
การจัดเก็บท่ีหนาสารบรรณของแฟม และลําดับท่ีของเอกสาร
ในแฟม เพ่ือใหงายตอการคนหา
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

3.2 ลงทะเบียนหนังสือสงเก็บ พรอมกําหนดอายุการเก็บ
หนังสือ

(1) เจาหนาท่ีสารบรรณกลางลงทะเบียนเก็บเอกสาร
โดยระบุลําดับท่ี วันเก็บ เลขทะเบียนรับ ท่ี เรื่อง รหัสแฟม
กําหนดเวลาหรืออายุการเก็บ

(2) จัดเรียงแฟมข้ึนชั้น หรือตูเก็บเอกสาร โดยใช
หลักการเก็บเอกสารระบบ 5 ส คือ 1) สะสาง เก็บใหเปน
ระเบียบ 2) สะดวก เรียงลําดับแฟมท่ีใชงานบอยใหอยูในชั้น
หรือตูท่ีสามารถหยิบใชงานไดทันที 3) สะอาด ดูแลเอกสาร
และแฟมใหสะอาดอยูเสมอ 4) สุขลักษณะ รักษาและปฏิบัติ 3
ส ไดแก สะสาง สะดวก และสะอาดใหดตีลอดไป 5) สรางนิสัย
รักษาและปฏิบัติ 4ส หรือ สิ่งท่ีกําหนดไวแลวอยางถูกตองจน
ติดเปนนิสัย
4. การเก็บเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส

4.1 เข าระบบจัด เ ก็บเอกสารดวยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส

4.2 จัดเก็บเอกสารโดยสรางขอมูลเอกสารท่ีตองการจัดเก็บ
เลือกหมวดเอกสาร 13 หมวดท่ีมีอยูในระบบ แฟมหลัก แฟม
ยอย และแนบไฟลเอกสารท่ีมีอยูแลว หรือ สแกนเอกสารเขาสู
ระบบ
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

ยืม/คนหาหนังสือ
1. ผูยืมแจงความจํานงขอ

ยืมหนังสือ โดยระบุเหตุผล
ในการยืมวาตองการนําไปใช
ในราชการใด
2. คนหาหนังสือ
3. ตรวจสอบความถูกตอง

ครบถวนของหนังสือ
4. สงคืนหนังสือเม่ือ

ดําเนินการเสร็จ
5. จัดเก็บเอกสารเขาแฟม

เดิม

1. ผูยืมแจงความจํานงขอยืมหนังสือ โดยระบุเหตุผลใน
การยืมวาตองการนําไปใชในราชการใด

(1) หนวยงานผูตองการยืมหนังสือแจงความจํานงตอ
เจาหนาท่ีสารบรรณกลาง เพ่ือขอยืมหนังสือ พรอมระบุเหตุผล
ในการยืม

(2) เจาหนาท่ีสารบรรณกลางรับเรื่อง เสนอขออนุญาตยืม
หนังสือจาก ฝบท.ชป.2

2. คนหาหนังสือ
(1) เจาหนาท่ีสารบรรณกลาง ดูเรื่อง รหัสแฟมจาก

ทะเบียนเก็บเอกสาร
(2) คนหาหนังสือ

3. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
(1) ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
(2) ลงทะเบียนการยืมหนังสือ และใหผูยืมลงชื่อรับ

เรื่องท่ีขอยืม วันเดือนปท่ีขอยืม
4. สงคืนหนังสือเม่ือดําเนินการเสร็จ

(1) ผูยืมสงคืนหนังสือใหแกเจาหนาท่ีสารบรรณกลาง
(2) เจาหนาท่ีสารบรรณกลาง ลงทะเบียนคืนหนังสือ

ท่ีถูกยืม ลงชื่อผูคืนหนังสือ วันเดือนปท่ีคืน

1. ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. คูมือการปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย
บริหารท่ัวไป

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ร ะ เ บี ย บ  คู มื อ ท่ี
เก่ียวของ
2. ทักษะในการจํา
เรื่องและหมวดหมูใน
การจัดเก็บเอกสาร
เพ่ืองาย และรวดเร็ว
ในการคนหา
3 . ก า ร ติ ด ต า ม
เ อ ก ส า ร ก ร ณี พ น
กําหนดการยืม หรือ
ล ว ง เ ลย เป นระยะ
เวลานาน



33

รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

5. จัดเก็บเอกสารเขาแฟมเดิม
5.1 เจาหนาท่ีรับเอกสารคืนลงทะเบียนการคืนเอกสาร

และ เก็บเขาแฟมเดิม
ทําลายหนังสือ

1. สํารวจหนังสือท่ีครบอายุ
การเก็บทุกสิ้นปปฏิทิน

2. จัดทําบัญชีหนังสือขอ
ทําลาย

3. ทํ า บั น ทึ ก เ ส น อ ข อ
ทําลายหนังสือพรอม
แตงตั้งคณะกรรมการ
ทํ า ล า ยห นั ง สื อ ม า ท่ี
สํานัก

4. สํานักทําบันทึกเสนอ
กรมขออนุมัติทําลาย

5. คณะกรรมการทําลาย
หนังสือพิจารณาหนังสือ
ขอทําลายและรายงานผล

6. การพิจารณาสั่งการของ
หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม

1. สํารวจหนังสือท่ีครบอายุการเก็บ ทุกสิ้นปปฏิทิน
1.1 สํารวจเอกสารท่ีครบอายุการเก็บในปนั้น จากบัญชี

หนังสือสงเก็บซึ่งไดระบุอายุการเก็บไว หรือจากทะเบียนเก็บ
เอกสารท่ีกําหนดเวลาการเก็บไว ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้น
ปปฏิทิน
2. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย

2.1 จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป จํานวน 2
ฉบับ (ตนฉบับและสําเนาคูฉบับ) เพ่ือสงใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ พิจารณาเห็นชอบ และเก็บเปนหลักฐานท่ีเจาของ
เรื่อง

2.2 หนังสือจํานวน 19 รายการ ท่ีกรมชลประทานขอทํา
ความตกลงหอจดหมายเหตุแหงชาติ และไดรับการเห็นชอบ
แลว ไมตองสงใหหอจดหมายเหตุฯ ตรวจสอบและพิจารณาให
ความเห็นชอบอีก และเม่ือทําลายหนังสือท้ัง 19 รายการ
ดังกลาวแลว ตองสงสําเนาเรื่องการทําลายพรอมแนบบัญชี
หนังสือขอทําลาย และเอกสารตาง ๆ ใหกรม และหอจดหมาย
เหตุฯ ทราบ

1. ระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. คูมือการปฏิบัติงานดานงาน
สารบรรณของกรมชลประทาน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555

เจาหนาท่ีธุรการ/
หัวหนางาน

ธุรการ/
หัวหนางาน

บริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝาย

บริหารท่ัวไป/
คณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ/
ผูอํานวยการ

สํานัก/โครงการ

1 . ค ว า ม รู  ค ว า ม
เ ข า ใ จ เ ก่ี ย ว กั บ
ร ะ เ บี ย บ  คู มื อ ท่ี
เก่ียวของ
2. ความสามารถใน
การพิจารณาตรวจสอบ
แยกแยะเอกสาร เพ่ือ
ขอทําลาย
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

7. ทําหนังสือถึงสํานักหอ
จดหมายเหตุแหงชาติสวน
ภูมิภาคขอความเห็นชอบ
ทําลาย (กร ณีหนั งสื อ ท่ี
ไมไดขอทําความตกลงกับ
กรมชลประทาน)
8. ทําลายหนังสือ / นําสง
เงินเปนรายไดแผนดิน
9. รายงานผลการทําลาย
เอกสาร ให หั วหน าส ว น
ราชการระดับกรมและ
สํ า นั กหอจ ดหมาย เห ตุ
แหงชาติเพ่ือทราบ

3. ทําบันทึกเสนอขอทําลายหนังสือ พรอมแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายหนังสือมาท่ีสํานัก

3.1 บท.โครงการจัดทําบันทึกให ผอ.โครงการ ลงนามเสนอ
ขออนุมัติทําลายหนังสือ พรอมเสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือ

3.2 คณะกรรมการประกอบดวย ประธานกรรมการและ
กรรมการอยางนอย 2 คน ปกติแตงตั้งจากขาราชการระดับ 3
หรือเทียบเทาข้ึนไป โดยคณะกรรมการ 2 คน แตงตั้งจาก
ขาราชการของโครงการเจาของเรื่อง สวนกรรมการอีก 1 คน
แตงตั้งจากเจาหนาท่ีของสํานักท่ีมีหนาท่ีเก็บเอกสาร/ทําลาย
เอกสาร
4. สํานักทําบันทึกเสนอกรมขออนุมัติทําลาย

4.1 เจาหนาท่ีธุรการสํานัก ทําบันทึกเสนอกรมเพ่ือขอ
อนุมัติทําลายหนังสือ พรอมแนบบัญชีหนังสือขอทําลาย และ
เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือดวย

4.2 กรมอนุมัติการทําลายหนังสือ และออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายหนังสือ
5. คณะกรรมการทําลายหนังสือพิจารณาหนังสือขอทําลาย
และรายงานผล

5.1 คณะกรรมการพิจารณาหนังสือขอทําลายตามบัญชี
หนังสือ โดยพิจารณา ควร หรือไมควรทําลาย และควรขยาย
เวลาการเก็บไวถึงเม่ือใด หรือระบุวา “หามทําลาย” ใน
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

ชองการพิจารณา โดยประธานกรรมการลงลายมือชื่อกํากับ
5.2 รายงานผลการพิจารณาการทําลายหนังสือเสนอกรม

พรอมบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี)
6. การพิจารณาสั่งการของหัวหนาสวนราชการระดับกรม

6.1 กรมพิจารณาการทําลายหนังสือจากรายงานผลการ
พิจารณา

6.2 หากพิจารณาเห็นควรขยายเวลาการเก็บหนังสือหรือ
หามทําลาย กรมจะสั่งการใหเก็บหนังสือไวจนกวาจะครบ
ระยะเวลาทําลายในงวดตอไป

6.3 หากพิจารณาเห็นวาควรทําลาย ใหทําหนังสือถึงสํานัก
หอจดหมายเหตุแหงชาติเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ยกเวน หนังสือจํานวน 19 รายการ ท่ีกรมชลประทานขอทํา
ความตกลงหอจดหมายเหตุแหงชาติ และไดรับการเห็นชอบ
แลว ไมตองสงใหหอจดหมายเหตุฯ ตรวจสอบและพิจารณาให
ความเห็นชอบอีก และเม่ือทําลายหนังสือดังกลาวแลว ตองสง
สําเนาเรื่องการทําลายพรอมแนบบัญชีหนังสือขอทําลาย และ
เอกสารตาง ๆ ใหกรม และหอจดหมายเหตุฯ ทราบ

7. ทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติสวนภูมิภาค
ขอความเห็นชอบทําลาย (กรณีหนังสือท่ีไมไดขอทําความ
ตกลงกับกรมชลประทาน)
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

7.1 สํานักทําหนังสือถึงสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ
สวนภูมิภาค เพ่ือขอความเห็นชอบในการทําลายหนังสือ พรอม
แนบบัญชีหนังสือขอทําลายสงไปใหภายใน 60 วัน

7.2 สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ จะมีหนังสือแจงผลการ
พิจารณา โดยแบ ง เปน 2 กรณี  คือ  ขอสงวนเอกสาร
ประวัติศาสตร และ เห็นชอบใหทําลายหนังสือ

7.3 หากพิจารณาขอสงวนเอกสารประวัติศาสตร ท้ังหมด
หรือบางสวน ใหสํานักดําเนินการสงมอบตามรายการท่ีระบุให
สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ (ภูมิภาค)

7.4 หากพิจารณาเห็นชอบใหทําลายหนังสือ ใหหนวยงาน
ดําเนินการทําลายหนังสือไดตามระเบียบตอไป
8. ทําลายหนังสือ / นําสงเงินเปนรายไดแผนดิน

8.1 เจาของเรื่องดําเนินการทําลายหนังสือตามบัญชี
ทําลายหนังสือ โดยการเผา หรือวิธีอ่ืนเพ่ือไมใหหนังสืออานเปน
เรื่องได โดยคณะกรรมการทําลายหนังสือควบคุมการทําลาย
หนังสือใหเปนไปตามวิธีการทําลาย

8.2 เศษกระดาษท่ีผานข้ันตอนการทําลายแลว  ใหติดตอ
ขายใหแกบุคคลท่ีตองการซื้อท่ัวไป

8.3 งานการเงินและบัญชี ออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูซื้อ
และนําสงเงินเปนรายไดแผนดิน
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รายละเอียดงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน เอกสาร/ระเบียบ/แบบฟอรมท่ีใช ผูรับผิดชอบ เง่ือนไขการ
ปฏิบัติงาน

9. รายงานผลการทําลายเอกสารใหหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมและสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติเพื่อทราบ

9.1 เม่ือทําลายหนังสือเสร็จใหคณะกรรมการทําบันทึก
เสนอกรม และสํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติทราบ โดยสําเนา
เรื่องตั้งแตข้ันตอนการขออนุมัติทําลาย จนถึงนําสงเงินเปน
รายไดแผนดิน แนบประกอบการเสนอ

7. ระบบตดิตามประเมินผล
ระบบติดตามประเมินผลคูมือการบริหารเอกสารภายในสํานักงานชลประทานท่ี 2

กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
1. รับหนังสือ 1. การรับหนังสือถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
ท่ีรับมา

3. 3 . คว าม ถูกต อง  ร วด เ ร็ ว ในการ
แยกแยะเอกสาร

1. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือท่ีไดรับมา
ใหเปนไปตามระเบียบงานสาร-
บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548
2. ประสานงานกับหนวยงาน
ผูสงหนังสือ กรณีไดรับหนังสือ
ไมถูกตอง ครบถวน เพ่ือ
ปรับปรุง แกไขขอบกพรอง

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
4. การนําจายใหแตละงาน /ฝาย/สวน
ไดถูกตองตรงตามภารกิจ

2. จัดทําหนังสือ 1. การจัดทําหนังสือถูกตองเปนไปตาม
หลักการเขียนหนังสือราชการ
2. ความถูกตอง ครบถวนของเนื้อหา
สาระ
3. ความถูกตองของการพิมพพิมพ
หนั งสื อ  เป น ไปตามรูปแบบและ
ระเบียบ
4. ความสละสลวยสวยงาม
5. ความกะทัดรัด ชัดเจน ตรงประเด็น
เขาใจงาย
6. จัดทําหนังสือทันตามกําหนดเวลา

1. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือท่ีไดจัดทํา
ข้ึน ใหเปนไปตามหลักการเขียน
หนังสือราชการ
2. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถ วนของ เนื้ อหา  สาระ
และรูปแบบการพิมพ
3. ตรวจสอบวาหนังสือไดถูก
จัดทําไดทันตามกําหนดเวลา

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป

3. พิจารณาเอกสาร 1. ความถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ใน
การพิจารณาเอกสารและเสนอหนังสือ
2. การเสนอหนังสือทันตาม
กําหนดเวลา

1. ตรวจสอบความถูกตอง ของ
หนังสือท่ีนําเสนอใหสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของหนังสือ
และมีเอกสารแนบประกอบการ
พิจารณาครบถวน
2. ตรวจสอบวาหนังสือไดถูก
เสนอไดทันกอนกําหนดเวลา

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
4. สงหนังสือ 1. การสงหนังสือถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. ความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ
3. ความรวดเร็วในการสงหนังสือทัน
ตามกําหนดเวลา

1. ตรวจสอบความถูกตอง
ครบถวนของหนังสือท่ีนําสง ให
เปนไปตามระเบียบงานสาร-
บรรณ พ.ศ.2526 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548
2. ประสานงานกับหนวยงาน
ผูรับหนังสือ วาไดรับหนังสือ
ถูกตอง ครบถวน ตรงตาม
ภารกิจงานท่ีรับผิดชอบ และได
มีการรับหนังสือไดอยางรวดเร็ว
ทันตอการดําเนินการภายใน
กําหนดเวลา

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป

5. เก็บหนังสือ 1. การเก็บหนังสือถูกตอง เปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. ความถูกตอง ครบถวนเก็บเอกสาร
เปนหมวดหมู ตามคูมือของกรม
3. หนังสือไมมีการสูญหาย งายตอ
การคนหา

1. ตรวจสอบความถูกตอง ใน
การเก็บหนังสือ ใหเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก ไขเ พ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548
2. ตรวจสอบความครบถวน
ของหนังสือท่ีเก็บ

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
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กระบวนการ มาตรฐานคุณภาพงาน วิธีการติดตามประเมินผล ผูติดตาม/ประเมินผล ขอเสนอแนะ
6. ยืม/คนหาหนังสือ 1. การยืมหนังสือถูกตอง เปนไปตาม

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.
2548
2. คนหาไดสะดวก งาย รวดเร็ว
3. ความครบถวนของหนังสือในสภาพ
เดิม

1. ตรวจสอบความถูกตอง ของ
การยืมหนังสือ ใหเปนไปตาม
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแก ไขเ พ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548
2. ตรวจสอบความครบถวน
ของหนังสือท่ียืม ใหอยูในสภาพ
เดิม

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป

7. ทําลายหนังสือ 1. การทําลายหนังสือถูกตอง เปนไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2
พ.ศ.2548
2. หนังสือท่ีถูกทําลายครบอายุการ
เก็บ
3. ความถูกตอง ครบถวนของบัญชี
หนังสือขอทําลาย
4. การทําลายถูกตองตามวิธีการ และ
ไมสามารถอานเปนเรื่องได

1. ตรวจสอบความถูกตอง ของ
การทําลายหนังสือ ใหเปนไป
ตามระเบียบงานสารบรรณ
พ.ศ.2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2548
2. ตรวจสอบความ ถูกตอง
ครบถวนของบัญชีหนังสือขอ
ทําลาย และหนังสือท่ีครบอายุ
การเก็บ
3 . ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ทํ า ล า ย
หนังสือ วาไดรับการทําลายจน
ไมสามารถอานเปนเรื่องได

หัวหนางานธุรการ/
หัวหนางานบริหารท่ัวไป/
หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป
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9. เอกสารอางอิง
9.1 ระเบียบ/คูมือ ท่ีเก่ียวของ

9.1.1 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแกไขเพ่ิมเติม
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2548

9.1.2 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2552
9.1.3 ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของราชการ พ.ศ.2544
9.1.4 คูมือปฏิบัติงานดานงานสารบรรณของกรมชลประทาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555
9.1.5 คูมือแนะนําการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส INFOMA : WebFlow
9.1.6 คูมือมาตรฐานการจัดเก็บเอกสารของกรมชลประทาน

9.2 คําสั่ง/หนังสือเวียนแนวปฏิบัติ ท่ีเก่ียวของ
9.2.1 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 431/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555

เรื่อง มอบหมายอํานาจ และหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
9.2.2 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 10/11.8/2556 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556

เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ
9.2.3 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี  นร 0106/ว2019 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553

เรื่อง รูปแบบการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
9.2.4 คําอธิบายรายงานการประชุม

ขอ 9.2 รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ

10. แบบฟอรมที่ใช
10.1 แบบทะเบียนหนังสือรับ
10.2 แบบตราหนังสือรับ
10.3 ทะเบียนรับขอมูลขาวสารลับ (ทขล.1)
10.4 ทะเบียนสงขอมูลขาวสารลับ (ทขล.2)
10.5 ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3)
10.6 แบบทะเบียนหนังสือสง
10.7 แบบสมุดสงหนังสือ
10.8 แบบหนังสือภายนอก
10.9 แบบหนังสือภายใน
10.10 แบบคําสั่ง
10.11 แบบรายงานการประชุม
10.12 แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ
10.13 ทะเบียนหนังสือเก็บ
10.14 แบบบัตรยืมหนังสือ
10.15 แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย

รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวกท่ีแนบ
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ภาคผนวก
1) แบบฟอรมที่ใช
เอกสารหมายเลข 1 แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................

เลข
ทะเบียนรับ ท่ี ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 2 แบบตรารับหนังสือ

(ชื่อสวนราชการ)
เลขท่ีรับ.......................
วันท่ี............................
เวลา...........................
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เอกสารหมายเลข 3 ทะเบียนรับขอมูลขาวสารลับ (ทขล.1)

ทะเบียนรับ (ทขล.1)

เลขท่ีรับ เลขท่ีหนังสือ
วัน เดือน ป ชั้นความลับ จาก ถึง เรื่อง ลงชื่อ หมายเหตุ

หมายหตุ ชองเลขท่ีรับ ใหปฏิบัตดิังน้ี
1. ใหลงเลขท่ีรับตอเน่ืองกันไป
2. เมื่อข้ึนวันใหม ใหลงวันท่ีคั่นไวในทะเบียน
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เอกสารหมายเลข 4 ทะเบียนสงขอมูลขาวสารลับ (ทขล.2)

ทะเบียนสง (ทขล.2)
เลขท่ีสง ชั้นความลับ จาก ถึง การดําเนินงาน ลงชื่อ หมายเหตุ

หมายหตุ ชองเลขท่ีสง ใหปฏิบัตดิังน้ี
1. ใหลงเลขท่ีสงตอเน่ืองกันไป
2. เมื่อข้ึนวันใหม ใหลงวันท่ีคั่นไวในทะเบียน
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เอกสารหมายเลข 5 ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3)

ทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ (ทขล.3)
ลําดับท่ี เลขท่ีสง เลขท่ีรับ ชั้นความลับ หนวยงานเจาของเรื่อง การดําเนินการ

หมายหตุ
1. ชองเลขท่ีสง ใหลงเลขท่ีสงในทะเบียนสง
2. ชองเลขท่ีรับ ใหลงเลขท่ีรับในทะเบียนรับ
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เอกสารหมายเลข 6 แบบทะเบียนหนังสือสง

ทะเบียนหนังสือสง วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ............................
เลข

ทะเบียนสง ท่ี ลงวันท่ี จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ

เอกสารหมายเลข 7 แบบสมุดสงหนังสือ
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เลขทะเบียน จาก ถึง หนวยรับ ผูรับ วันและเวลา หมายเหตุ



48

เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอรมหนังสือภายนอก

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)

48

เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอรมหนังสือภายนอก

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)

48

เอกสารหมายเลข 8 แบบฟอรมหนังสือภายนอก

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)



49

เอกสารหมายเลข 9 แบบฟอรมหนังสือภายใน

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)

49

เอกสารหมายเลข 9 แบบฟอรมหนังสือภายใน

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)

49

เอกสารหมายเลข 9 แบบฟอรมหนังสือภายใน

(ช้ันความลับ ถาม)ี

(ช้ันความลับ ถาม)ี

ชั้นความเร็ว (ถามี)
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เอกสารหมายเลข 10 แบบคําสั่ง

คําสั่ง (ชื่อสวนราชการหรือตําแหนงผูมีอํานาจท่ีออกคําสั่ง)
ท่ี ............... / (เลขปพุทธศักราชท่ีออกคําสั่ง)

เรื่อง ..................................................................
------------------

(ขอความ)  .......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

ท้ังนี้  ตั้งแต ....................................................................................................................................

สั่ง ณ วันท่ี .................................. พ.ศ. ............................

(ลงชื่อ) ......................................
(พิมพชื่อเต็ม)

(ตําแหนง)
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เอกสารหมายเลข 11 แบบรายงานการประชุม

51

เอกสารหมายเลข 11 แบบรายงานการประชุม

51

เอกสารหมายเลข 11 แบบรายงานการประชุม
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เอกสารหมายเลข 12 แบบบัญชีหนังสือสงเก็บ

บัญชีหนังสือสงเก็บ

ลําดับท่ี ท่ี ลงวันท่ี เรื่อง อายุการเก็บหนังสือ หมายเหตุ



54

เอกสารหมายเลข 13 แบบทะเบียนหนังสือเก็บ

ทะเบียนหนังสือเก็บ

ลําดับท่ี วันเก็บ เลขทะเบียนรับ ท่ี เรื่อง รหัสแฟม กําหนดเวลาเก็บ หมายเหตุ



55

เอกสารหมายเลข 14 แบบบัตรยืมหนังสือ

บัตรยืมหนังสือ

รายการ ผูยืม ผูรับ วันยืม กําหนดสงคืน ผูสงคืน วันสงคืน
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เอกสารหมายเลข 15 แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย

บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป……………..........

กระทรวง/ทบวง........................................................
กรม………………………………………………....................... วันท่ี................................................................
กอง............................................................................ แผนท่ี...........................................

ลําดับท่ี รหัสแฟม ท่ี ลงวันท่ี เลขทะเบียนรับ เรื่อง การพิจารณา หมายเหตุ
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2) ตัวอยางแบบฟอรมที่ใช
เอกสารหมายเลข 16 หนังสือภายนอก
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เอกสารหมายเลข 17 หนังสือภายใน

58

เอกสารหมายเลข 17 หนังสือภายใน

58

เอกสารหมายเลข 17 หนังสือภายใน
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เอกสารหมายเลข 18 คําสั่ง



60



61

เอกสารหมายเลข 19 บันทึกยอเรื่อง

61

เอกสารหมายเลข 19 บันทึกยอเรื่อง

61

เอกสารหมายเลข 19 บันทึกยอเรื่อง



62

เอกสารหมายเลข 20 บันทึกตอเนื่อง



63

เอกสารหมายเลข 21 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 431/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555 เรื่อง มอบหมาย
อํานาจและหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

63

เอกสารหมายเลข 21 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 431/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555 เรื่อง มอบหมาย
อํานาจและหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

63

เอกสารหมายเลข 21 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 431/2555 ลงวันท่ี 11 เมษายน 2555 เรื่อง มอบหมาย
อํานาจและหนาท่ีตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
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เอกสารหมายเลข 22 คําสั่งกรมชลประทานท่ี ข 10/11.8/2556 ลงวันท่ี 22 มีนาคม 2556
เรื่อง แตงตั้งนายทะเบียนและผูชวยนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ



66

เอกสารหมายเลข 23 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร0106/ว2019 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร

66

เอกสารหมายเลข 23 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร0106/ว2019 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร

66

เอกสารหมายเลข 23 หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร0106/ว2019 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553
เรื่อง คําอธิบายการพิมพหนังสือราชการภาษาไทยดวยโปรแกรมการพิมพในเครื่องคอมพิวเตอร
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เอกสารหมายเลข 24 คําอธิบายรายงานการประชุม

๑. ตามระเบียบ ขอ ๒๕ ไดใหความหมายคําวา “รายงานการประชุม” ไววา การบันทึก
ความเห็นของผูท่ีมาประชุม  ผูเขารวมประชุม  และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน  ดังนั้น  เม่ือมีการประชุม  จึง
เปนหนาท่ีของฝายเลขานุการท่ีจะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมตามแบบท่ี ๑๑ ทายระเบียบ  โดยมี
รายละเอียดตามท่ีกําหนดไวในระเบียบขอ ๒๕ ดงันี้

๑.๑ รายงานการประชุม  ใหลงชื่อคณะท่ีประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น  เชน
รายงานการประชุมคณะกรรมการ....

๑.๒ ครั้งท่ี  ใหลงครั้งท่ีประชุมเปนรายป โดยเริ่มจากเลข ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน
ทับเลขปพุทธศักราชท่ีประชุม  เม่ือข้ึนปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งท่ี ๑ ใหม  เรียงไปตามลําดับ  เชน  ครั้งท่ี ๑/๒๕๓๓
หรือจะลงจํานวนครั้งท่ีประชุมท้ังหมดของคณะท่ีประชุม  หรือการประชุมนั้น  ประกอบกับครั้งท่ีประชุมเปนรายป
ก็ได เชน ครั้งท่ี ๒๐๕-๑/๒๕๓๓ เปนตน

๑.๓ เม่ือ  ใหลงวัน เดือน ปท่ีประชุม  โดยลงวันท่ีพรอมตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน
และตัวเลขของปพุทธศักราช เชน เม่ือวันท่ี ๑๐ มกราคม ๒๕๓๓

๑.๔ ณ  ใหลงสถานท่ีท่ีใชเปนท่ีประชุม
๑.๕ ผูมาประชุม  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม ใน

กรณีท่ีเปนผูไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมตําแหนงในคณะท่ี
ประชุม หรือการประชุมนั้น ในกรณีท่ีเปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงวามาประชุมแทนผูใด
หรือตําแหนงใด หรือแทนผูแทนหนวยงานใด

๑.๖ ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและตําแหนงของผูท่ีไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม  ซึ่งมิ
ไดมาประชุม  โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด  พรอมท้ังเหตุผลท่ีไมสามารถมาประชุม  ถาหาก
ทราบดวยก็ได

๑.๗ ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อหรือตําแหนงของผูท่ีมิไดรับการแตงตั้งเปนคณะท่ีประชุม
ซึ่งไดเขารวมประชุม และหนวยงานท่ีสังกัด  ถามี

๑.๘ เริ่มประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเริ่มประชุม
๑.๙ ขอความ  ใหบันทึกขอความท่ีมาประชุม  โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุม

และเรื่องท่ีประชุมกับมติหรือขอสรุปของท่ีประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอ  ดังนี้
๑.๙.๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ
๑.๙.๒ เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
๑.๙.๓ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมทราบ
๑.๙.๔ เรื่องท่ีเสนอใหท่ีประชุมพิจารณา
๑.๙.๕ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี)

๑.๑๐ เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาท่ีเลิกประชุม
๑.๑๑ ผูจดรายงานการประชุม ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายใหจด

รายงานการประชุม ลงลายมือชื่อ พรอมท้ังพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย
๒. การจดรายงานการประชุม อาจทําได ๓ วิธี

๒.๑ จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคน พรอมดวยมติ
๒.๒ จดยอคําพูดท่ีเปนประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผลไปสู

มติของท่ีประชุม พรอมดวยมติ
๒.๓ จดแตเหตุผลกับมติของท่ีประชุม
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การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น  ใหท่ีประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธานและ
เลขานุการของท่ีประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด

๓. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได ๓ วิธี
๓.๑ รับรองในการประชุมครั้งนั้น  ใชสําหรับกรณีเรงดวน  ใหประธานหรือเลขานุการ  ของ

ท่ีประชุม อานสรุปมติใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
๓.๒ รับรองในการประชุมครั้งตอไป  ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้ง

ท่ีแลวมาใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
๓.๓ รับรองโดยการแจงเวียน  ใชในกรณีท่ีไมมีการประชุมครั้งตอไป  หรือมีแตยัง

กําหนดเวลาประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการ
ประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
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รายช่ือผูจัดทํา
คณะทํางานดานธุรการ

1. นางสาววันทนา วงคประทุม ประธานคณะทํางาน
2. นางมัทนา เมฆนคร คณะทํางาน
3. นางสาวอรทัย ใจโส คณะทํางาน
4. นางพรรณภา เรือนแปง เลขานุการและคณะทํางาน
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