สรุปคําบรรยายโครงการเสริมสรางทักษะวิชาการและวิชาชีพครู
เรื่อง “ระบบงานสารบรรณและงานประชุม”
โดย คุณบุบผา กลิ่นพุฒ
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ณ หองบรรยาย 3 อาคารอํานวยการ ชั้น 3
---------------------------------------------งานสารบรรณ

งานสารบรรณ คือ งานที่เกีย่ วกับระบบเอกสารทั้งหมด ตั้งแตการรับ การสง การคิด การราง
การเขียน แตง พิมพ จดจํา บันทึก สรุป ยอเรื่อง จดรายงาน การประชุม เสนอ สั่งการ การตอบ ทํารหัส
จัดเก็บ คนหา การติดตาม การยืม จนถึงการทําลาย
ประเภทของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ มี 6 ชนิด
- หนังสือภายนอก
- หนังสือภายใน
- หนังสือประทับตรา
- หนังสือสั่งการ
- หนังสือประชาสัมพันธ ประกาศ
- หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

1. หนังสือภายนอก
คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชกระดาษ ตราครุฑ เปนหนังสือติดตอ
ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน
คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวา หนังสือภายนอก ใชติดตอ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน
3. หนังสือประทับตรา
คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อ ใชเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
การขอรายละเอียดเพิ่ม
การสงสําเนาหนังสือ สงเอกสาร
การตอบรับเรื่องที่ไมเกี่ยวกับการเงินหรือสําคัญ
การเตือนเรื่องคาง
การแจงผลงานที่ไดทําไปแลว
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4. หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด
• คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย
(ใชกระดาษตราครุฑ)
• ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจ
ของกฎหมาย (ใชกระดาษตราครุฑ)
• ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใช โดยอาศัยอํานาจ
ของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได (ใชกระดาษตราครุฑ)
5. หนังสือประชาสัมพันธ มี 3 ชนิด
• ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ (ใชกระดาษตราครุฑ)
• แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลง เพื่อทําความเขาใจในกิจกรรม
ของทางราชการ หรือเหตุการณกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจน (ใชกระดาษตราครุฑ)
• ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐาน มี 4 ชนิด
• หนังสือรับรอง
• รายงานการประชุม
• บันทึก
• หนังสืออื่น เชน ภายถาย ฟลม ซีดี โฉนด แผนที่ แผนผัง สัญญา คํารอง หลักฐาน
การสืบสวน สอบสวน ฯลฯ
การกําหนดเลขที่หนังสือออก มักใชอยู 3 รูปแบบ
1. กําหนดดวย รหัสพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และเลขประจําเจาของเรื่อง เชน
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือภายนอก มฉก.
ศธ.0509/59 หรือ ศธ.0509 (6).3/59
มฉก.0001 (1)/0015
• ศธ. : รหัสพยัญชนะประจํากระทรวง
• มฉก. : อักษรยอของมหาวิทยาลัยฯ
• เลขสองตัวแรก (05) : เลขประจํากระทรวง
• เลขสองตัวแรก (00) : เลขประจําหนวยงาน
• เลขสองตัวหลัง (09) : ตัวประจํากรม/สํานัก
• เลขสองตัวหลัง (00) : ตัวเลขที่จําแนกเจาของเรื่อง
คือ กอง คณะ สํานัก ศูนย
• เลขภายในวงเล็บ : คณะ สํานัก ศูนย กอง
(1) สํานักงานเลขานุการ (2) สาขา/แผนก
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2. กําหนดดวย รหัสพยัญชนะ เลขที่หนังสือ และ พ.ศ. เชน
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือภายนอก มฉก.
มฉก.354/2555 หรือ มฉก. 02/2555
มฉก. (ไมใชการกําหนดรูปแบบนี้)

35/2555

3. กําหนดดวย เลขที่หนังสือ และ พ.ศ. เชน
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือภายนอก มฉก.
มฉก. (ไมใชการกําหนดรูปแบบนี้)

การรางหนังสือ
หลักทั่วไปในการเขียนหนังสือ
- สั้น / กะทัดรัด
- ถูกตอง
- ชัดเจน
- รัดกุม
- ตรงตามวัตถุประสงค
สั้น / กะทัดรัด
• ไมใชคําฟุมเฟอย / คําซ้ํา
• ไมวกไปวนมา เขียนใหกะทัดรัด โดยไมใชคําฟุมเฟอย
ถูกตอง
• ถูกแบบ
- หนังสือภายใน / ภายนอก
• ถูกหลักของภาษา
- คําขึ้นตน คําลงทาย
- วรรคตอน การพิมพ
ชัดเจน
• ชัดเจนในเนื้อความ
• ชัดเจนในวัตถุประสงค
รัดกุม
• ไมมีชองโหว
• ไมยืนยันสิ่งที่ยืนยันไมได
• ไมเปนการผูกมัด
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องคประกอบของการรางหนังสือ
1. มีเอกภาพ หมายถึง มีจุดมุง หมายที่สําคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหาไมปะปนจนทําใหเกิด
ความสับสน
2. มีสัมพันธภาพ หมายถึง มีความเชื่อมโยงของเนื้อความเปนไปตามลําดับและตอเนื่องกัน
3. มีความกระจาง หมายถึง เนื้อความชัดเจน ไมคลุมเครือ สามารถเขาใจไดตรงตามวัตถุประสงค
ของผูเขียน ไมเกิดปญหาในการตีความ
4. มีอารมณคงที่ หมายถึง ผูรางจะตองรักษาระดับความคิด หรืออารมณใหคงที่
5. มีความนาพอใจติดตาม หมายถึง เชิญชวนใหผูอานติดตามเรื่องราวจนจบ
โครงสรางในการรางหนังสือ
สวนที่ 1 สวนเหตุ (คําขึ้นตน)
1. หากเปนเรื่องที่เคยติดตอกันมากอน จะตองดูถึงเรื่องเดิมวาเคยเปนมาอยางไร ปกติ
ใหขึ้นตนดวยคําวา “ตาม...” ลงทายดวยคําวา “นั้น”
2. หากเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหม ซึ่งไมเคยมีการติดตอกันมากอน จะตองเขียนความประสงค
หรือความมุงหมายโดยมีเหตุผลอยางชัดเจน ปกติใหขึ้นตนดวยคําวา
“ดวย...” หรือ “เนื่องจาก...”
สวนที่ 2 (จุดประสงค)
1. ใหแจงจุดประสงคที่มีหนังสือไป เชน การขอความรวมมือ การขอความเห็น การขอ
ความชวยเหลือ
2. ถามีจุดประสงคหลายขอ ใหเขียนแยกออกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน
สวนที่ 3 สรุปความ (คําลงทาย)
ปกติจะขึ้นตนดวย คําวา “จึง ... และตอทายดวยขอความที่ไดระบุใหปฏิบัติตาม หรือ
รองขอ ตามขอความที่ไดระบุไวใน ตอนที่ 2 ใหชัดเจน เชน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ / และถือปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห/ใหความรวมมือ
ตัวอยาง โครงสรางในการรางหนังสือ
ดวยกรมสรรพากรจะจัดการฝกอบรมการเขียนหนังสือราชการใหกับขาราชการ
1
บรรจุใหม หลักสูตรเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ตําแหนงระดับ 3 จํานวน 50 คน ระหวางวันที่
สวน
14-16 มกราคม 2547 และกําหนดใหมีการบรรยายวิชาการระเบียบงานสารบรรณ ในวันที่
สาเหตุ
16 มกราคม 2547 เวลา 9.00-12.00 น. ณ หองประชุมฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
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2
สวน
จุดประส

3
สวน
สรุป

กรมสรรพากรพิจารณาเห็นวา สํานักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากรที่มีความรูในหัวขอ
วิชาระเบียบงานสารบรรณ จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากสํานักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายหัวขอ
วิชาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายดังกลาวดวย
จักขอบคุณมาก

ความนิยมในการใชสรรพนาม
การใชสรรพนามแทนผูมีหนังสือไป เนื่องจากผูลงนามในหนังสือราชการ เปนการลงนาม
ในฐานะเปนตัวแทนของสวนราชการ จึงนิยมใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนามแทนผูลงนามในหนังสือไป
จะไมนิยมใชขาพเจา หรือ กระผม
ตัวอยาง ใชชื่อสวนราชการเปนสรรพนาม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ พิจารณาขอหารือวา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
พิจารณาแลวเห็นวา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติพิจารณาแลวขอเรียนวา
ความนิยามในการใชถอยคํา สํานวน
ภาษาพูด
เวลาผานมานานแลว
ตายตัว
แตงตัว
ตาย
ขอมูลยังไมนิ่ง
การปฏิบัติดังกลาวผิดระเบียบ

ภาษาเขียน
เวลาลวงเลยมานานแลว
ถาวร
แตงกาย
เสียชีวิต
ขอมูลอาจยังมีการเปลี่ยนแปลง
การปฏิบัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับที่ระเบียบกําหนด

เทคนิคในการรางหนังสือประเภทตาง ๆ
หนังสือเชิญ
ยอหนาแรก
แจงวัตถุประสงคที่เชิญ
ยอหนาที่สอง
1. ใหความสําคัญของผูถูกเชิญ
2. ใหรายละเอียดวาผูรับเชิญจะตองทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด
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ยอหนาสุดทาย
1. แสดงความหวังที่จะไดรับการตอบรับเชิญ
2. แสดงความขอบคุณไวลวงหนา
หนังสือขอความรวมมือ
ยอหนาแรก
แจงวัตถุประสงคหรือความจําเปนที่จะขอคามรวมมือ
ยอหนาที่สอง
1. ตองเขียนกลอมใจดวยคารมตามสมควร
2. ชี้ความสําคัญของบุคคลหรือหนวยงานที่จะขอความรวมมือ
3. ระบุประโยชนที่จะไดรับจากความรวมมือ
4. แจงวัตถุประสงคที่จะขอคามรวมมือในลักษณะขอรอง
ยอหนาสุดทาย
1. ขอรองใหดําเนินการ
2. แสดงความขอบคุณลวงหนา
หนังสือตอบปฏิเสธ
ยอหนาแรก
อางถึงเรื่องที่หนวยงานนั้น ๆ มีหนังสือเชิญ / หรือขอความรวมมือ
ยอหนาที่สอง
1. แสดงความขอบคุณ
2. ใหเหตุผลอยางชัดเจนถึงสาเหตุที่ตองปฏิเสธ
3. ภาษาที่ใชในการตอบปฏิเสธตองนุมนวล
ยอหนาสุดทาย
1. แสดงน้ําใจหรือใหความหวังที่จะใหความรวมมือในโอกาสหนา
2. แสดงความเสียใจ และขออภัยอีกครั้งหนึ่ง
การลงชื่อและตําแหนง
• ปฏิบัติการแทน
อธิการบดี มอบอํานาจเปนหนังสือใหรองอธิการบดีหรือบุคคลอื่นปฏิบัติการแทนได
ในการสั่งการ การอนุมัติ การอนุญาต
ตัวอยาง
(ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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• รักษาการในตําแหนง
ใชในกรณีที่ตําแหนงนั้นวาง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติงานไดเปนครั้งคราว
ตัวอยาง

(นายธวัช จัตุรัส)
ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
รักษาการผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีการศึกษา

• รักษาการแทน
ใชในกรณีที่ตําแหนงนั้นวาง หรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติงานไดเปนครั้งคราว
ตัวอยาง
(ผศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุม

การประชุม คือ การที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปมารวมระดมความคิด หรือสื่อความซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน อันจะนํามาซึ่งความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน เพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัติ หรือเพื่อ
แกปญหารวมกัน
การเตรียมการประชุมในบทบาทหนาที่ของเลขานุการ
1. กอนการประชุม
2. ระหวางประชุม
3. หลังการประชุม
กอนการประชุม
 เตรียมสถานที่
- จองหองประชุมลวงหนา
- ความสะอาด เรียบรอย
- อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก
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 เตรียมระเบียบวาระการประชุม
1. หนังสือเชิญประชุม
- เปนลายลักษณอักษร (ใชในกรณีที่มีวาระการประชุมมาก)
- สงทาง e-mail
2. ระเบียบวาระการประชุม
ฝายเลขานุการ

จัดทําระเบียบวาระ
การประชุมเอง

ประสานงานกับคณะกรรมการทีจ่ ะ
นําเรื่องเสนอที่ประชุมเพื่อใหจัดทํา
ระเบียบวาระ

เอกสารการประชุม 1 ครั้ง ประกอบดวย
1. หนังสือเชิญประชุม

2. ระเบียบวาระการประชุม

3. เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระตาง

3. เอกสารประกอบการประชุมที่เกี่ยวของกับระเบียบวาระตาง ๆ
4. แบบลงชื่อผูเขาประชุม
5. อุปกรณสําหรับการจดบันทึกรายงานการประชุม
ระหวางประชุม
 มีสมาธิ ฟงใหรูเรื่อง เขาใจ จับใจความสําคัญ
 บันทึกถอยคําที่มีการแสดงความคิดเห็นอยางรวดเร็ว ครบถวน ถูกตอง ตรงประเด็น
 อาจบันทึกเทปไวเพื่อการตรวจสอบ

8

หลังการประชุม
เขียนรายงานการประชุม
นําเนื้อหาจากระเบียบวาระการประชุมมาเขียนในรูปแบบรายงานการประชุม โดยเริ่มจาก
 ความเปนมาของเรื่องที่เสนอ (เรื่องเดิม)
 ประเด็นที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
 ความเห็น/ขอเสนอแนะของที่ประชุม หรือความเห็นชอบคณะกรรมการบางที่
 มติที่ประชุม
แจงเวียนรายงานการประชุม
 ทําหนังสือเปนลายลักษณอักษร แจงเวียนรายงานการประชุมใหคณะกรรมการพิจารณา
 สงทาง e-mail
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
1. จดละเอียดทุกคําพูด ของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมดวยมติ
2. จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญ ของกรรมการหรือผูเขาประชุม อันเปนเหตุผลนําไปสูมติ
ของที่ประชุม พรอมดวยมติ
3. จดแตเหตุผลกับมติของที่ประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุม
นั้นเองเปนผูกําหนด
หรือใหประธานและเลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและ
กําหนด
การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
1. รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือเลขานุการของที่
ประชุมอานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
2. รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แลว
3. รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยังกําหนดเวลา
ประชุมครั้งตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสง
รายงานการประชุมไปใหบุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรองภายในระยะเวลาที่กําหนด
การจัดเก็บเอกสาร
 เก็บระหวางปฏิบัติ กําหนดวิธีตามความเหมาะสม
 เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ของมหาวิทยาลัย วางระบบการจัดเก็บเอกสารไวแลวตามคูมือตาราง
กําหนดอายุการเก็บเอกสาร 14 หมวดหลัก 76 หมวดยอย
ลักษณะการเก็บเอกสาร
- เก็บตามลําดับตัวอักษร
- เก็บตามตัวเลข
- เก็บตามชื่อเรื่อง
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- เก็บตามภูมิศาสตร
การจัดเก็บเอกสาร
ความสําคัญของการจัดเก็บเอกสาร
เพื่อเปนหลักฐาน
เพื่อการอางอิง
เพื่อเปนขอมูล
เพื่อการสืบคน/ศึกษา หรือเปนตัวอยาง
เพื่อการตรวจสอบ
วิธีการเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสาร ควรดําเนินการใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดวางระบบไว ตามประกาศ
มฉก.ที่ 81/2542 และ 157/2543
การทําลายเอกสาร
 ทุกสิ้นป กองกลางจะมีหนังสือถึงหนวยงานตาง ๆ ใหสงบัญชีรายชื่อเอกสารที่ครบกําหนด
ทําลาย
 เพื่อปองกันเอกสารสําคัญถูกทําลายไปโดยภาระการ ควรกําหนดอายุของเอกสารทุกประเภท
ใหชัดเจน
การทําลายเอกสาร ทุกหนวยงานควรมีระบบการทําลายเอกสาร
- เพื่อปองกันเอกสารสําคัญ เอกสารเพื่อรอการตรวจสอบ หรือเอกสารทางประวัติศาสตรถูกทําลายไป
โดยพละการ
กําหนดอายุของเอกสารทุกประเภทใหชัดเจน
ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเอกสารที่จะทําการทําลาย
เสนอผูบังคับบัญชาอนุมัติการทําลาย
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