
รายงานสรุปผลการอบรม 

ชื่อหลักสูตร :   เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔)  
                        พ.ศ. ๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนในหนังสือราชการ  
วันที่เข้าอบรม :   1 - 2 พฤศจิกายน 2564 
จ านวนเวลา :   12 ชั่วโมง 
วิทยากร   :   นางสาวเบญจวรรณ พลชัย  นิติกรช านาญการ  ส านักกฎหมายและระเบียบกลาง  
                        ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจสาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเขียนหนังสือราชการและมีศิลปะการใช้ถ้อยค าส านวนใน

หนังสือราชการ 
๓. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกี่ยวกับการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

เนื้อหาวิชา 
1. ระบบงานสารบรรณตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 1.1 การบริหารงานเอกสาร 

1.1.1 การรับหนังสือ คือ หนังสือที่รับเข้ามาจากภายนอก ท าการตรวจสอบ จัดล าดับ
ความส าคัญ เร่งด่วน เปิดซองตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อด าเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน ด าเนินการต่อไป 

1.1.2 การส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งออกไปจากภายนอก ตรวจสอบความเรียบร้อยของ
หนังสือ สิ่งที่จะต้องส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ สารบรรณกลางเพื่อส่งออก 

1.1.3 การเก็บหนังสือ 
1.1.3.1 เก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความ

รับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1.1.3.๒ เก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
- จัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บ (อย่างน้อยให้มีต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับ

ส าหรับเจ้าของเรื่องและหน่วยเก็บ) 
- ส่งหนังสือและเรื่อง พร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บไปให้หน่วยเก็บ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ ประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ 

1.1.3.3 เก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกจะส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการให้เจ้าของ
เรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยให้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบก็ได้ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ตรวจสอบแล้ว ให้
จัดส่งหนังสือไปยังหน่วยเก็บของส่วนราชการนั้น 

 
 



1.1.3.4 อายุการเก็บหนังสือ   
(1) โดยปกติไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่ 

- สงวนเป็นความลับ 
  - หลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน 

หรือหนังสืออ่ืนใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว 
  - เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี สถิติ 

หลักฐาน หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
  - ปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อ่ืน 
  - เรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า 
  - หนังสือหรือเอกสารการรับเงิน การจ่ายเงินการก่อหนี้ผูกพันทาง 

การเงิน ฯลฯ  หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๑0 ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่กรณี   
ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

(2) หนังสือที่มีอายุครบ ๒๐ ปี 
ทุกปีปฏิทิน ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ ๒0 ปีนับจาก 

วันที่ได้จัดท าขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ ๒0 ปี ให้ส านักหอจดหมายเหตุ   
แห่งชาติกรมศิลปากร ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ของปีถัดไป 

(3) ข้อยกเว้น 
- หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ 
- หนังสือที่มีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบที่ออกใช้เป็นการ 

ทั่วไปก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
- หนังสือที่ส่วนราชการมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ที่ส่วนราชการนั้น 

1.1.4 การท าลาย 
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ    

แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลาย
หนังสือ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๖) 

 ๒. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๗) 
๓. คณะกรรมการท าลายหนังสือพิจารณาหนังสือขอท าลายตามบัญชีหนังสือ 

ขอท าลาย และเสนอรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการรวมทั้งควบคุมการ
ท าลายหนังสือ (ระเบียบฯ ข้อ ๖๘) 

4. เมื่ อหั วหน้าส่ วนราชการระดับกรมได้รับรายงานผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการท าลายหนังสือ ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดไม่ควรท าลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้ ถ้าเห็นว่า
หนังสือใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณา 

5. ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือ
ขอท าลาย แล้วแจ้งให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบ (ระเบียบฯ ข้อ ๗๐) 

1.1.5 ชั้นความลับของเอกสาร ใช้ตัวอักษรสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้เด่นและชัดเจน 
๑. ลับที่สุด (Top Secret) เปิดเผยทั้งหมด หรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐร้ายแรงที่สุด 
๒. ลับมาก (Secret) เปิดเผยทั้งหมด หรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐร้ายแรง 
๓. ลับ (Confidential) เปิดเผยทั้งหมด หรือบางส่วนจะเสียหายต่อรัฐ 



1.1.6 ชั้นความเร็วของเอกสาร ใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ 
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทาง     

สารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
๑. ด่วนที่สุด ปฏิบัติทันที 
๒. ด่วนมาก ปฏิบัติโดยเร็ว 
๓. ด่วน ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ 

1.2 ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด 11 แบบ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
 ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง 

บุคคลภายนอก 
  ๓. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
1.2.1 หนังสือภายนอก (แบบท่ี 1) 
  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ  

ระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
1.2.2 หนังสือภายใน (แบบท่ี 2) 

หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อ 
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

1.2.3 หนังสือประทับตรา (แบบท่ี 3) 
หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการการระดับกรมขึ้นไป 

โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ 
   หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 

1.2.4 หนังสือสั่งการ 
1.2.4.1 ค าสั่ง (แบบที่ 4) บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติ  

โดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ 
1.2.4.2 ระเบียบ (แบบที่ 5) บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะ 

อาศัยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 
1.2.4.3 ข้อบังคับ (แบบที่ 6) บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้        

โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 
1.2.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 
  1.2.5.1 ประกาศ (แบบที่ 7) บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือขี้แจงให้ทราบ 

หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 



  1.2.5.2 แถลงการณ์ (แบบที่ 8) บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความ
เข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

  1.2.5.3 ข่าว (แบบที่ 9) บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
1.2.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
  1.2.6.1 หนังสือรับรอง (แบบที่ 10) หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ 

บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะ
เจาะจง ใช้กระดาษตราครุฑ 

  1.2.6.2 รายงานการประชุม (แบบท่ี 11) การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม 
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

  1.2.6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา
สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

  1.2.6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน และสอดคล้องกับการบริหารราชการแนวทางใหม่ที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยให้ค านิยามของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ว่า 

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน 
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ระเบียบฯ นี้ยังคงรับรองและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบสารบรรณ  

อิเล็กทรอนิกส์ และแก้ไขเพ่ิมเติมค านิยามของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และใช้ความต่อไปนี้แทน 
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือ 

หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของ
ส่วนราชการหรือที่ส่วนราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใดตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการก าหนดด้วย” 
 

3. เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
หลักปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการที่ดี ๕ ประการ 

๑. เขียนให้ถูกต้อง 
๒. เขียนให้ชัดเจน 
๓. เขียนให้รัดกุม 
๔. เขียนให้กะทัดรัด 
๕. เขียนโน้มน้าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

 


