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คู่มือการปฏิบัติงาน 
การรับและตรวจหนังสือราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

วนิดา  เมืองมา 

 

 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ของงาน
สารบรรณและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดทำขึ้นโดยมี จุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ผู้ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ โดยผู้จัดทำ
ได้อธิบายขั้นตอนการดำเนินงานการรับและตรวจหนังสือราชการ และรวบรวมข้อมูลระเบียบงานสาร
บรรณ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ 

ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์แก่บุคลากรหน่วยงาน และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผน และกำหนดรูปแบบ วิธี การปฏิบัติงาน
ของงานสารบรรณและอำนวยการกลาง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ หากมีข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดียิ่งและพร้อม
จะปรับปรุง แก้ไข เพ่ือความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 

       นางวนิดา  เมืองมา 
                                                                    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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สารบัญ 
หน้า 

คำนำ 

บทที่ 1 บทนำ          ๔ 

 ความเป็นมาและความสำคัญ       ๔ 
 วัตถุประสงค์         ๕ 
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ       ๕ 
 ขอบเขตของคู่มือ         ๕ 
 คำจำกัดความเบื้องต้น        ๖ 

บทที่ 2 โครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ     ๗ 
 โครงสร้างการบริหารจัดการ       ๘ 
 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ       ๑๒ 

บทที่ 3 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน       ๑๗ 
 หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน       ๑๗ 
 ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน       ๒๖ 

บทที่ 4 เทคนิคการปฏิบัติงาน        ๒๘ 
กิจกรรม/แผนการปฏิบัติงาน       ๒๘ 
เทคนิคการปฏิบัติงาน        ๒๙
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน              ๑๔๔ 

บทที่ 5 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ              ๑๔๕ 
ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข              ๑๔๖
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา               ๑๕๔ 

บรรณานุกรม                  ๑๕๕ 

ประวัติผู้เขียน                  ๑๕๖ 
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บทท่ี 1  

บทนำ 

ความเป็นมาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นหน่วยงานระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตบัณฑิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การวิจัย และพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จากภารกิจหลักดังกล่าว ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายมีการติดต่อ
ราชการ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก ซึ่งในการติดต่อราชการนั้น โดยส่วนใหญ่ยังคงใช้
เอกสารในการติดต่อราชการ ส่งผลให้ปัจจุบันปริมาณหนังสือราชการที่ส่งเข้ามายังมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงรายและออกไปยังหน่วยงานภายนอกมีปริมาณเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ทั้งที่เป็นการติดต่อที่
เกี่ยวข้องกับ นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร เรื่องทั่วไปเป็นต้น การรับและตรวจหนังสือราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายซึ่งมีปริมาณมาก นั้น จำเป็นต้องใช้ความรู้ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ ความแม่นยำ รวมถึงใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารจัดการทั้งการลงทะเบียนรับการ
ตรวจสอบการนำเสนอ การจัดเก็บ ทั้ งนี้ เพ่ือความถูกต้อง เป็นระบบ รวดเร็ว และทำให้                          
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

การรับและตรวจหนังสือราชการ จึงถือว่าเป็นหน้าด่าน และหัวใจสำคัญในการติดต่อ
ประสานงานทางราชการทั้งหน่วยงานภายนอกและหน่วยงานภายในเพราะการติดต่อราชการส่วน
ใหญ่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับหนังสือ และปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนังสือราชการเพราะอาจมี
ข้อผิดพลาดในการจัดทำ หรือการจัดทำหนังสือราชการไม่ถูกต้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ พ.ศ. 2548 และขัดต่อระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ทำให้เกิดความ
เสียหายต่อหน่วยงานหรือองค์กร การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทำงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับท่ีต้องใช้การสื่อสารในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร 
ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ จะเป็นสื่อในการนำสารจากผู้ส่งสารไป
ยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการจนปรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ งาน
ธุรการและงานสารบรรณ ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน รอบรู้ในหน้าที่ได้อย่าง
ดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆย่อมต้องอาศัยการทำงานของเจ้าหน้างาน
ธุรการและงานสารบรรณเป็นสำคัญ จะเห็นได้จากมีการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสาร
บรรณ ในทุก ๆหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สำคัญของหน่วยงานที่จะขาดไป
หรือไม่มีไม่ได้ 

จากความเป็นมาและความสำคัญดังกล่าว  ผู้เขียนจึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการ
รับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 



๕ 
 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
 2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
2. การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน 
 

ขอบเขตของคู่มือ 
คู่มือปฏิบัติงานรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้มีเนื้อหา

ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการรับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้ง 37 หน่วยงาน 
โดยรับหนังสือราชการทั้ง 6 ชนิด คือ 1.หนังสือภายนอก ๒.หนังสือภายใน ๓.หนังสือประทับตรา    
๔.หนังสือสั่งการ ๕.หนังสือประชาสัมพันธ์  ๖.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน             
ในราชการ และคัดแยกประเภทของหนังสือ จัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของเอกสาร หลังจากนั้น
พิจารณาความถูกต้องของข้อความและรูปแบบหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับปรับปรุง)              
พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2560 กรณีหนังสือ
ภายนอกและหนังสือสั่งการ จะตรวจสอบภาษา ความถูกต้องของเนื้อหา รวมถึงความถูกต้องของ             
ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ของบุคคลที่มีชื่อระบุในหนังสือจากระบบรายงานข้อมูลบุคลากรจากเว็บไซต์               
กองบริหารงานบุคคล Http://Personel.crru.ac.th/atatic/listคุณสมบัติและองค์ประกอบต่าง ๆ
ตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือหน่วยงาน 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2556 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ข้อ 6  การอ้างถึงอำนาจหน้าที่ตามราชกิจ         
จานุเบกษา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  เป็นต้น และตรวจสอบวันที่และเลขที่
ของหนังสือราชการที่หน่วยงานขอรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย Http://E-office.crru.ac.th/main.asp?facid=00281ที่หน่วยงานต้องการเสนอหนังสือ
ราชการ เรื่องต่าง ๆ ต่อผู้บริหาร และส่งไปยังหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย              
เมื่อตรวจสอบหนังสือถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่ เรียบร้อยแล้วจะดำเนินการรับลงทะเบียนและ
เกษียนหนังสือเพ่ือเสนอผู้มีอำนาจลงนามเอกสารต่อไป การรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ของงานสารบรรณและอำนวยการกลาง กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใช้สำหรับการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปสังกัดกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สนใจ หรือได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ           

http://personel.crru.ac.th/atatic/list
http://e-office.crru.ac.th/main.asp?facid=00281ที่หน่วยงานต้องการเสนอหนังสือราชการ
http://e-office.crru.ac.th/main.asp?facid=00281ที่หน่วยงานต้องการเสนอหนังสือราชการ
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ด้านงานสารบรรณของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และใช้ในการปฏิบัติงานรับและ
ตรวจหนังสือราชการในทุก ๆวันที่มีหนังสือเข้ามาหรือส่งหนังสือออกไปหน่วยงานต่าง ๆให้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 

คำจำกัดความเบื้องต้น 
มหาวิทยาลัย   หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
หนังสือราชการ หมายถึง หนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายก 
                                                รัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526       

ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2560 ทั้ง 6 ชนิด 

หน่วยงานภายใน หมายถึง  หน่วยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
                                                 เชียงราย 
หน่วยงานภายนอก               หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชียงราย/ หน่วยงานภาคเอกชน และบุคลากร
ภายนอก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง            หมายถึง  หน่วยงานที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปส่งเรื่องไปให้ 
เพ่ือดำเนินการตามคำสั่งผู้บริหาร                                                                     

หัวหน้าหน่วยงาน  หมายถึง  คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก กอง ศูนย์  
ผู้มีอำนาจลงนาม  หมายถึง  อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 
ผู้ปฏิบัติงาน   หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ 
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน      หมายถึง  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานงานสารบรรณประจำ

หน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 



๗ 
 

บทท่ี 2 

โครงสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ซึ่งกำหนดให้สถาบันราชภัฏ 
ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏและให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547               
เป็นต้นมา จากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลทำให้สถาบันราชภัฏเชียงราย ได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปี พ.ศ.2549ได้มีกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2549 หน้า 7 เล่ม 123 ตอนที่ 74 ง. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 
2549 เป็นต้นไป ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 
4 กอง คือ กองกลาง กองบริหารงานบุคคล กองนโยบายและแผนและกองพัฒนานักศึกษา ต่อมา 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2551 ได้มีมติในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ลงวันที่                   
22 สิงหาคม 2551 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2551 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 
2551 เป็นต้นไป โดยได้แบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี ออกเป็น 8 หน่วยงาน ดังนี้ 

1. กองกลาง 
2. กองบริหารงานบุคคล 
3. กองนโยบายและแผน 
4. กองพัฒนานักศึกษา 
5. กองคลังและพัสดุ 
6. กองอาคารสถานที ่
7. กองวิเทศสัมพันธ์ 
8. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้
เป็นหน่วยงานมีภารกิจที่หลากหลายตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย และให้การสนับสนุนในการ
บริหารงาน ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยเป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางการ   
รับ–ส่งเอกสารและหนังสือราชการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ งในและนอกจังหวัดเชียงราย โดยมีศูนย์ประสานงานอยู่                       
ณ กรุงเทพมหานคร เพ่ืออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำเนินงานในเรื่องต่าง ๆ 
ของผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการในการจัดประชุมสภา



๘ 
 

มหาวิทยาลัย การจัดประชุมผู้บริหาร และประชุมเฉพาะกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และจัดประชุม
ของคณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินการสรรหาบุคคล
เพ่ือให้ครบตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย และยังเป็นหน่วยงานร่วมในการจัดกิจกรรม
และพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มีการแบ่งส่วนราชการภายในกองกลาง ดังนี้ 

 
 

1. โครงสร้างการบริหารจัดการ 

1.1 โครงสร้างหน่วยงาน (Organization Chart)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 โครงสร้างของหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

งานบริหารทั่วไป 

กองกลาง 

งานสารบรรณ                     
และอำนวยการกลาง 

งานสภา
มหาวิทยาลัย 

งานเลขานุการ 

และงานประชุม 

สำนักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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1.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน (Administration Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน 

 

 

หัวหน้างาน
บริหารทั่วไป 

ผู้อำนวยการ
กองกลาง 

หัวหน้างานสารบรรณ                     
และอำนวยการกลาง 

หัวหน้างานสภา
มหาวิทยาลัย 

หัวหน้างานเลขานุการ 

และงานประชุม 
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1.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน (Activity Chart) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 โครงสร้างการปฏิบัติงาน

นางสาวกานต์ชนิตา เรียบร้อย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

1. นางอารีย์  อินนันชัย 
เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพและบุคลากร 
2. นางสาวเฉลิมขวญั  มลทา 
เจ้าหน้าที่สวัสดกิารและกิจกรรมพิเศษ 
3. นางสาวพิมผกา  คำมา 
เจ้าหน้าที่งบประมาณการเงินและพัสด ุ
4. นางสาวจาริยา  งามเมือง 
เจ้าหน้าที่ธุรการกองกลาง 
5. นางสมควร  หตัถผสุ 
เจ้าหน้าที่สวัสดกิารและกิจกรรมพิเศษ 
 
 

 

1. นางวนิดา  เมืองมา** 
เจ้าหน้าท่ีงานสารบรรณ 
และอำนวยการกลาง 
2. นางปภาวรินท์  วิคี 
เจ้าหน้าทีไ่ปรษณีย์ 
3. นางสาววราภรณ์  เนียมหอม 
เจ้าหน้าท่ีประสานงานกรุงเทพฯ 

นางภัทรา  เชาว์ยุทธ ์
เจ้าหน้าที่งานสภามหาวิทยาลัย 

1. นางสาวปนัดดา  ถิระธรรม 
เจ้าหน้าที่เลขานกุารและงานประชุม 
2. นางสาวน่ิมนวล  วงค์คำลือ 
เจ้าหน้าที่เลขานกุารและงานประชุม 
3. นางสาววราภรณ์  อุ่นเมือง 
เจ้าหน้าที่เลขานกุารและงานประชุม 

นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม
ผู้อำนวยการกองกลาง 

นางธราภรณ์  สู่พานิช
หัวหน้างานสารบรรณ                     
และอำนวยการกลาง 

นางสาวจงจำ  ธรรมยศ
หัวหน้างานสภา
มหาวิทยาลัย 

นางสาวเพ็ญพรรณ์  กุลนอก
หัวหน้างานเลขานุการ 

และงานประชุม 

6. นางสรวงสมร  ชุดพิมาย 
เจ้าหน้าที่สวัสดกิารและกิจกรรมพิเศษ 
7. นางสุเวช  สุจันทร์ศรี 
เจ้าหน้าที่สวัสดกิารและกิจกรรมพิเศษ 
8. นายเฉลิมชัย  วรานุศาสน์ 
เจ้าหน้าที่สวัสดกิารและกิจกรรมพิเศษ 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก 
4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป  งานสารบรรณและอำนวยการกลาง  งานเลขานุการและงานประชุม 
และงานสภามหาวิทยาลัย  โดยแต่ละงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

 
1. งานบริหารงานทั่วไป มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 

1.1 ธุรการสารบรรณกองกลาง 
1.2 งบประมาณ การเงิน และพัสดุ 
1.3 งานบุคลากร 
1.4 ประกันคุณภาพ 
1.5 สวัสดิการและกิจกรรมพิเศษ 
 

2. งานสารบรรณและอำนวยการกลาง มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 
2.1 ธุรการสารบรรณกลางมหาวิทยาลัย 
2.2 ติดต่อประสานงาน 
2.3 งานไปรษณีย์ 
2.4 งานประสานงาน กรุงเทพมหานคร 
 

3. งานสภามหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ ดังนี้ 
3.1 ธุรการสภามหาวิทยาลัย 
3.2 ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
3.3 สรรหาและเลือกตั้ง  

 
4. งานเลขานุการและงานประชุม มีภาระหน้าที่ ดังนี้ 

4.1 เลขานุการผู้บริหาร 
4.2 งานประชุม 
4.3 ประชุมกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 

1. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 

ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานบริหารงานทั่วไป ที่กำหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่            
21 กันยายน 2553 ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                 
ระดับปฏิบัติการ ดังนี้ 

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ โดยใช้ความรู้ ความสามารถ  ความชำนาญ
งาน ทักษะ และประสบการณ์สูงในงานด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ต้องทำการศึกษา 
ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน และแก้ไขปัญหาในงานที่มีความ
ยุ่งยากและมีขอบเขตกว้างขวางและปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1.1 ด้านการปฏิบัติการ 

(1) ควบคุม ดูแล กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น งานธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคลงานบริหารแผนปฏิบัติ
ราชการ งานจัดระบบงาน งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคาร
สถานที่ งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานรวบรวมข้อมูลและสถิติ งานระเบียบแบบแผนงาน
สัญญา เป็นต้น เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ ในหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ควบคุม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากและต้องใช้ความชำนาญ                 
เช่น งานโต้ตอบ งานแปลเอกสาร ดูแลการจัดการประชุม งานรับรองและงานพิธีการต่างๆ                 
งานบันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอ่ืนๆ ติดตามผลการปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมเพ่ือให้การดำเนินการประชุมและการปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องสำเร็จลุล่วงด้วยความ
เรียบร้อยมีประสิทธิภาพ 

(3) ช่วยวางแผน และติดตามงานในสำนักงาน เพ่ือให้สามารถบริหารราชการ
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด 

(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศเพ่ืออำนวย ความสะดวก และเกิดความร่วมมือ 

(5) บันทึก รวบรวม ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย ด้านการ
บริหารงานทั่วไป จัดทำเอกสารวิชาการ คู่มือเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการบริหารงานทั่วไปเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการและมาตรฐานการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



๑๓ 
 

(6) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ฝึกอบรม เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักการและวิธีการของงานบริหารงานทั่วไปให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจง
เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการต่างๆที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือให้ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณาและ
ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

1.2 ด้านการวางแผน 
ร่วมกำหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สังกัด วางแผนหรือร่วมวาง

แผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การ
ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด 

1.3 ด้านการประสานงาน 
(1) ประสานการทำงานร่วมกันโดยมีบทบาทในการให้ความเห็นและคำแนะนำ

เบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
ไว้ 

(2) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่สมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือ
หน่วยงานเกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

1.4 ด้านการบริการ 
(1) ให้คำปรึกษา แนะนำ นิ เทศ ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ทางด้านการ

บริหารงานทั่วไปแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา นักศึกษา ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ และสามารถดำเนินงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

(2) พัฒนาข้อมูล จัดทำเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร่ ให้บริการวิชาการด้าน                 
การบริหารงานทั่วไปที่ซับซ้อนเพ่ือก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจ                     
ของหน่วยงาน 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนางวนิดา  เมืองมา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ระดับปฏิบัติการ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีดังนี้ 
 2.1 รับผิดชอบงานสารบรรณและอำนวยการกลาง มีขั้นตอนในการปฏิบัติงาน   

ดังต่อไปนี้ 
2.1.1 งานออกหนังสือราชการ 

(1) หนังสือออก 
(1.1) รับเรื่องจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
(1.2) ร่าง – พิมพ์   หนังสือออก    
(1.3) เสนอผู้อำนวยการกองกลางตรวจสอบ  
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(1.4) นำเรียนอธิการบดีลงนามสั่งการ 
(1.5) ตรวจสอบความถูกต้อง  สแกนไฟล์จัดเก็บ 
(1.6) จัดพิมพ์ซอง และบรรจุซอง 
(1.7) ส่งถึงผู้รับ 

(2) คำสั่ง/ประกาศ/บันทึกข้อความ 
(2.1) รับเรื่องจากผู้บริหาร/หัวหน้างาน 
(2.2) ร่าง – พิมพ์   หนังสือออก    
(2.3) เสนอผู้อำนวยการกองกลางตรวจสอบ    
(2.4) นำเรียนอธิการบดีลงนามสั่งการ 
(2.5) ตรวจสอบความถูกต้องสแกนไฟล์จดัเก็บ 
(2.6) ส่งเอกสารให้ผู้เกี่ยวข้อง ผ่านระบบงานสารบรรณของ

มหาวิทยาลัย (e-Office) 
 

2.2 งานเสนอหนังสือ 
2.2.1 บันทึกข้อความมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน   ดังต่อไปนี้ 

2.2.1.1 รับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ  แยกความเร่งด่วนและประเภท
ของหนังสือตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของหนังสือ 

2.2.1.2 ประทับตราลงเลขรับหนังสือ 
2.2.1.3 ลงทะเบียนหนังสือ เกษียนหนังสือ 
2.2.1.4 เสนอผู้อำนวยการกองกลาง  ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
2.2.1.5 นำเรียนอธิการบดีลงนาม/สั่งการ 
2.2.1.6 ตรวจสอบความถูกต้อง  สแกนจัดเก็บ 
2.2.1.7 ส่งเอกสารให้หน่วยงานต้นเรื่อง และหน่วยงานที่อธิการบดี ได้

มอบหมายผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย 
2.2.2 คำสั่ง/หนังสือออก/ประกาศ 

2.2.2.1 รับหนังสือจากหน่วยงานต่าง ๆ  แยกความเร่งด่วนของหนังสือ
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 

2.2.2.2 ประทับตราลงเลขรับหนังสือ    
2.2.2.3 ลงทะเบียนหนังสือ เกษียนหนังสือ 
2.2.2.4 เสนอผู้อำนวยการกองกลาง  ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
2.2.2.5 นำเรียนอธิการบดีลงนาม/สั่งการ 
2.2.2.6 ตรวจสอบความถูกต้อง  สแกนจัดเก็บ 
2.2.2.7 ส่งเอกสารให้หน่วยงานต้นเรื่อง และหน่วยงานที่อธิการบดี ได้

มอบหมายผ่านระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย 
2.2.2.8 คำสั่งและประกาศ จัดเก็บต้นฉบับเข้าแฟ้ม 
2.2.2.9 หนังสือออก ต้นฉบับส่งคืนหน่วยงานโดยใส่ซองเอกสาร

หน่วยงาน และจัดเก็บสำเนาคู่ฉบับเข้าแฟ้ม 
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2.3 งานตรวจเอกสาร 
2.3.1 ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของเอกสารและหนังสือที่ เข้าจาก

หน่วยงานภายนอก 
2.3.2 ตรวจสอบแบบฟอร์มและรายละเอียดการพิมพ์หนังสือของหน่วยงาน

ภายในได้แก่ 
 - คำสั่ง 
 - หนังสือออก,หนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ 
 - ประกาศ 

   - บันทึกเสนอ 
 

2.4 งานจัดเก็บเอกสารมีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน   ดังต่อไปนี้ 
2.4.1 จัดแยกประเภทเอกสารว่าเอกสารเป็นเอกสารประเภทใด (หนังสือออก ,

คำสั่ง ,บันทึกเสนอ,ประกาศ) 
2.4.2 จัดเรียงเลขเอกสารของแต่ละประเภท 
2.4.3 แยกเอกสารแต่ละประเภทเก็บตามหมวดหมู่  และลงเลขในทะเบียนรับ

เอกสาร 
2.4.4 เก็บเข้าแฟ้มตามหมวดหมู่ 
 

2.5 ปฏิบัติงานประจำปีและงานอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย เช่น 
2.5.1 งานครบรอบการเป็นมหาวิทยาลัย 
2.5.2 งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
2.5.3 งานตานหาแม่ฟ้าหลวง 
2.5.4 งานเกษียณอายุราชการ 
2.5.5 ฯลฯ 
 

2.6 งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น 
2.6.1 ถ่ายเอกสาร 
2.6.2 ส่งแฟ็กซ์    
2.6.3 เดินเอกสาร 
2.6.4 รับโทรศัพท์ฯลฯ 
2.6.5 รับจดหมายสำนักงานทำใบนำส่งทางไปรษณีย์  โดยชำระค่าบริการ 

เป็นเงินเชื่อ/ปกติ 
2.6.6 รับรองผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัย 

จากภาระหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนได้เลือกเอางานการรับและตรวจ
หนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมาเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมี Flow Chart ดังนี้ 
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Flow Chart แสดงขั้นตอนงานการรับและตรวจหนังสือราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 
ภาพที่ 2.4 แสดง Flow Chartขั้นตอนงานการรับและตรวจหนังสือราชการ 
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บทท่ี 3  
หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือเรื่องการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความสามารถในหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของงานสารบรรณ              
เป็นผู้รอบรู้ในงานที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งรูปแบบและขั้นตอนในวิธีการปฏิบัติงานระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ประกอบกับต้องศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหนังสือราชการต่าง ๆ มีรายละเอียด
ค่อนข้างมาก ต้องอาศัยความรอบคอบเป็นอย่างมาก ซ่ึงการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายนอกจากจะมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ การตรวจสอบรูปแบบ ความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือราชการก่อนรับลงทะเบียน
หนังสือ เพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอเรื่องให้กับผู้มีอำนาจพิจารณาลงนาม ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้อง
อาศัยหลักเกณฑ์ ความชำนาญในการตรวจสอบหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ ซึ่งหลักเกณฑ์ ระเบียบ 
และแนวปฏิบัติที่เก่ียวข้องมีดังนี้ 

๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแบ่งงานของส่วนราชการและหน่วยงาน
ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2560 

๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2793/2561 เรื่อง การมอบหมายภาระงาน              
ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2263/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบ 
อำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2264/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบ 
อำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม             
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 

6. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ได้กล่าวถึงความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ชั้นความปลอดภัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

7. ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมวดที่ 3 
8. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 การดำเนินการ 
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๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับตาม
โครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2560 

ข้อ 1 ส่วนราชการให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่กำหนด จำนวน 11 
ส่วนราชการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ 

1) สำนักงานอธิการบดี 
2) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
5) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2. หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ 
 1) คณะครุศาสตร์ 
 2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 3) คณะมนุษยศาสตร์ 
 4) คณะวิทยาการจัดการ 
 5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 6) วิทยาลัยการแพทย์บ้านและการแพทย์ทางเลือก 

ข้อ 2 หน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัย จำนวน 17 หน่วยงาน ดังนี้ 
1. หน่วยงานจัดการศึกษา ได้แก่ 

 1) สำนักวิชานิติศาสตร์ 
 2) สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
 3) สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4) สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
 5) สำนักวิชาบัญชี 
 6) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 7) สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 
 8) วิทยาลัยนานาชาติ 
 9) บัณฑิตวิทยาลัย 

2. หน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา ได้แก่ 

  1) โรงเรียนสาธิต 
  2) สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

และอาเซียน 
  3) สำนักนวัตกรรมและบริการสังคม 
  4) สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
  5) สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
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 3. หน่วยงานบริการ ได้แก่ 
  1) สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน 
  2) ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา 
  3) สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ข้อ 3 โครงการสนองพระราชดำริ จำนวน 5 หน่วยงาน 
  1) สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงราย 
  2) โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 
  3) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
  4) ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน(To be number one) 
  5) หอปรัชญา รัชกาลที่ 9 

โครงสร้างหน่วยงานภายในเพ่ือสามารถตรวจสอบสายงานบังคับบัญชาได้ ประสานงานและ
นำส่งหนังสือต่อหน่วยงานรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง 

 
2. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2263/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และ 

มอบอำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
 ส่วนที่ 2 งานทีจ่ะต้องปรึกษาอธิการบดีก่อนดำเนินการ 
  3. งานที่เกี่ยวกับการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อ

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่บังคับใช้ทั้งมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 3 งานที่มอบหมายงานเป็นการเฉพาะ 
  1. การลงนามหนังสือออก ได้แก่ 

1.1 การเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 
1.2 การขอความอนุเคราะห์ยืมสิ่งของ 
1.3 การขอสถานที่ให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.4 การส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

  2. การอนุมัติและลงนามคำสั่ง ได้แก่ 
2.1 การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2.2 การแต่งตั้งอาจารย์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
2.3 การไปนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ยกเว้นอาจารย์

นอกบังคับบัญชา) 
2.4 การมอบหมายภาระงานให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ 
2.5 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และประธาน

โปรแกรมวิชาหรือสาขาวิชา 
  3. การบริหารบุคคล 

3.2 การอนุมัติและลงนามคำสั่ง ได้แก่ 
(1) การอนุมัติและลงนามคำสั่งให้บุคลากรในบังคับบัญชา

เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมอบรม สัมมนา ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยไม่รวมของตนเอง 
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3. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2264/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบ 
อำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 ส่วนที่ 2 งานทีจ่ะต้องปรึกษาอธิการบดีก่อนดำเนินการ 
  3. งานที่เกี่ยวกับการออกประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด ข้อบังคับ และข้อ

ปฏิบัติต่าง ๆ ที่บังคับใช้ทั้งมหาวิทยาลัย หรือปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 ส่วนที่ 3 งานที่มอบหมายงานเป็นการเฉพาะ 
  1. การลงนามหนังสือออก ได้แก่ 

1.1 การเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจารย์พิเศษ 
1.2 การขอความอนุเคราะห์ยืมสิ่งของ 

  2. การอนุมัติและลงนามคำสั่ง ได้แก่ 
2.1 การมอบหมายงานให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติ  
2.2 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ 

  3. การบริหารบุคคล 
3.2 การอนุมัติและลงนามคำสั่ง ได้แก่ 

(1) การอนุมัติและลงนามคำสั่งให้บุคลากรในบังคับบัญชา
เดินทางไปราชการเพ่ือประชุมอบรม สัมมนา ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน โดยไม่รวมของตนเอง 

 
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพิ่มเติม              

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2560 

ตามระเบี ยบสำนั กนายกรั ฐมนตรีว่ าด้ วยงานสารบรรณ  พ .ศ . 25 26  ข้ อ  6  
ให้ความหมายของคำว่า “งานสารบรรณ” หมายถึง “งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่
การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย” ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและ
ขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสาร  
ทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก 
จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าท่ี ค้นหา ติดตาม และทำลาย 
ทั้ งนี้ ต้ อ งทำเป็ น ระบบที่ ให้ ความสะดวก รวด เร็ ว  ถูกต้อ งครบถ้ วนและมีป ระสิ ทธิภ าพ  
เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย  

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
  ๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  ๒. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดที่มิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก 
  ๓. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ        
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  ๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  ๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  ๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ให้เพ่ิมนิยามคำว่า 
“อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามคำว่า “หนังสือ” และส่วน
ราชการ ในข้อ 6 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง 
วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น  

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์” 

หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ 
๑. หนังสือภายนอก 
๒. หนังสือภายใน 
๓. หนังสือประทับตรา 
๔. หนังสือสั่งการ 
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
 

5. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ได้กล่าวถึงความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ชั้นความปลอดภัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ                 
พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ชั้นความลับ มี 3 ชั้น 
1. ลับที่สุดใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
2. ลับมาก ใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
3. ลับ ใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน  จะก่อให้เกิด           

ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 
 

6. ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมวดที่ 3 
 52. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงาน พ.ศ. 2547 
  หมวด 1 คณะกรรมการประจำส่วนราชการ 
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  ข้อ 6 ให้คณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำคณะหรือ
วิทยาลัย ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
  (2) กรรมการจากรองคณบดีจำนวนสามคน 
  (3) กรรมการจากประธานกรรมการโปรแกรมวิชา จำนวนสี่คน 
  (4) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
  (5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3)ให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง กรณีที่กรรมการตาม 
(2) และ (3) มีจำนวนไม่ถึงท่ีกำหนด ก็ให้ประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่มี 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการและเลขานุการตาม (4) ในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการใน
ส่วนราชการในคณะหรือวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นไปตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาในคณะหรือวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
โดยคำแนะนำของคณบดี ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการโปรแกรมวิชา 
(2) กรรมการโปรแกรมวิชาจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่ เกินสี่คน ให้

คณะกรรมการโปรแกรมวิชาเลือกกรรมการโปรแกรมวิชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 
ข้อ 20 คุณสมบัติของประธานกรรมการโปรแกรมวิชา มีดังนี้ 

(1) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้
ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(2) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของโปรแกรมวิชานั้น ๆ 

ข้อ 21 คุณสมบัติของกรรมการโปรแกรมวิชา มีดังนี้ 
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(1) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้
ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(2) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของโปรแกรมวิชานั้น ๆ 

ในกรณีที่โปรแกรมวิชาใดมีความจำเป็นและสมควรที่จะให้คณาจารย์จากคณะ
หรือวิทยาลัยอ่ืนเป็นกรรมการโปรแกรมวิชาก็ให้กระทำได้ โดยให้ประธานกรรมการโปรแกรมวิชานั้น
ขอความเห็นชอบจากคณบดีที่สังกัดเพ่ือพิจารณาดำเนินการขอความร่วมมือจากคณะหรือวิทยาลัย  
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ 22 ให้คณบดีพิจารณาเลือกประธานกรรมการโปรแกรมวิชาจากผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 20 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย จากนั้นให้คณบดี
และประธานกรรมการโปรแกรมวิชาแต่ละโปรแกรมพิจารณาเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 21 จำนวนไม่
น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการโปรแกรมวิชาแต่ละโปรแกรมแล้วให้คณบดีเสนอรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวทั้งหมดให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโปแกรมวิชาและกรรมการโปรแกรม
วิชาต่อไป 

ข้อ 23 ประธานกรรมการโปรแกรมวิชาและกรรมการโปรแกรมวิชามีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละสี่ปี 

53. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่า
ด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน พ.ศ.  2547 และให้ใช้
ข้อความต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ให้คณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำคณะหรือ
วิทยาลัย ประกอบด้วย  

(1) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
(2) กรรมการจากรองคณบดีจำนวนสามคน 
(3) กรรมการจากประธานกรรมการโปรแกรมวิชา จำนวนสี่คน 
(4) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
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(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ” 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) ให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง กรณีที่กรรมการตาม 
(2) และ (3) มีจำนวนไม่ถึงที่กำหนด ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการตามจำนวนที่มี 

54. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงาน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2560 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน พ.ศ. 2547 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 6 ให้คณะ วิทยาลัยหรือสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาลัยหรือสำนักวิชา ประกอบด้วย  

(6) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
(7) กรรมการจากรองคณบดีเท่าที่มีไม่เกินสามคน 
(8) กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชาเท่าท่ีมีแต่ไม่เกินสี่คน 
(9) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 

   (10) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะ วิทยาลัยหรือสำนักวิชานั้น ๆ” 

55. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบ
บริหารงาน พ.ศ. 2547 

หมวด 1 คณะกรรมการประจำส่วนราชการ 
ข้อ 6 ให้แต่ละส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 

ประกอบด้วย 
(2) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย

อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานของส่วนราชการนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการก็ได้ 
  (2) รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนราชการนั้น 
  (3) กรรมการจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย แห่งละหนึ่งคน 
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  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของส่วนราชการนั้น 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการและเลขานุการตาม (5) ในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการใน
ส่วนราชการนั้น ๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 
 

56. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบ
บริหารงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงาน  พ.ศ. 2547 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 6 ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับ
ลักษณะงานของส่วนราชการนั้นๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการก็ได้ 
  (2) รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนราชการนั้น 
  (3) กรรมการจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย แห่งละหนึ่งคน 
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของส่วนราชการนั้น ๆ 
  (5) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่วนราชการ
นั้น 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยแต่ละแห่งเลือก
กันเอง 

กรรมการและเลขานุการอาจเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการโดนความเห็นชอบของประธาน
กรรมการไม่เกินจำนวนสามคน 

ให้อธิการบดีแต่งตั้งคระกรรมการประจำส่วนราชการแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบ” 
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7. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 การดำเนินการ 
มาตรา 31 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ
ข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอ่ืนของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

(3) แต่งตั้งและถอดถอนผู้ช่วยอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการสถาบัน รอง
ผู้อำนวยการสำนัก รองผู้อำนวยการศูนย์ รองหัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่อ
อย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และอาจารย์พิเศษ 

 

ข้อควรระวังการปฏิบัติงาน 

การเลือกใช้หนังสือราชการ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพิจารณา ได้แก่ 
ข้อความลับ การกำหนดชั้นความลับ หมายถึง กำหนดความสำคัญของเอกสารหรือข่าวสารว่า เรื่องใด
มีความสำคัญมาน้อยเพียงใด และควรมีความลับขั้นไหน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังให้
เหมาะสมกับคำหรือความสำคัญ ชั้นความลับแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น คือ ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด 
(การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับไม่ว่าระดับชั้นใดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน จะแตกต่างเพียงแค่
ระดับผลของความเสียหายที่เกิดจาการรั่วไหลของระดับชั้นที่มีความแตกต่างกัน) ชั้นความเร็ว              
เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดำเนินการด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 

 

ด่วนที่สุด  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
ด่วนมาก  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
ด่วน   ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าท่ีจะทำได้ 
 
ในการปฏิบัติงานสารบรรณ แม้จะปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบแล้ว การคิด ร่าง เขียนหนังสือ

จะต้องยึดหลักความนิยม ความสละสลวย ความถูกต้อง พึงพอใจของผู้ลงนามในหนังสือด้วย การใช้
คำทันสมัย ถูกต้องตามกาลเทศะ ความเหมาะสมในองค์รวม สามารถแยกแยะเนื้อหาของต้นเรื่องได้
ว่า ตรงไหนเป็นปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อพิจารณา และข้อเสนอ มีเทคนิคในการพิจารณาจากความ
ต้องการของหน่วยงานซึ่งโดยมากจะเขียนไว้ในข้อสุดท้ายของเรื่อง หรือบางครั้งเขียนไว้ในข้อแรกก็มี 
แล้วสรุปให้ได้ว่า ใคร ต้องการอะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร และทำไม คำที่ ใช้ชัดเจนในเนื้อหา                
ไม่กำกวม และความมีทักษะที่ดี การร้อยเรียงถ้อยคำ ลำดับความก่อนหลัง ให้ผู้รับอ่านเข้าใจและ                
มีความประทับใจในการรับหนังสือ ต้องตระหนักเสมอว่าเอกสารเป็นสิ่งสำคัญเพ่ือใช้ในการสื่อสาร  
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และยังใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเรื่องราวต่าง ๆ เอกสารแต่ละประเภทจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว            
ผู้ร่างจะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี ถ้อยคำ สำนวนต้องเป็นภาษาที่เหมาะสม ตรงตาม
ความต้องการ หนังสือไม่ควรมีรอยขีดฆ่าขูดลบ และต้องมีความสะอาด ชนิดของกระดาษและหมึก
พิมพ์เลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน กาปฏิบัติงานต้องมีการติดตามงาน 

การปฏิบัติงานสารบรรณ ใช้วิธีปฏิบัติแยกออกเป็นส่วน ๆ ตามลำดับและประเภทของ
กระบวนการปฏิบัติงานเป็นลักษณะเหมือนวงจรเอกสาร คือเริ่มจาก ๑. การผลิตเอกสาร หมายถึง 
การคิด การร่าง การเขียน การพิมพ์ และการจัดทำสำเนา ๒. การนำมาใช้ติดต่อราชการ กับ
หน่วยงานหรือบุคคล ซึ่งมักเกิดปัญหา เช่น การรับ ส่ง เสนอแนะ อ้างอิง จึงจำเป็นต้องมีทะเบียนรับ
เพ่ือใช้ควบคุม ๓. การเก็บรักษา ซึ่งแยกเป็นเอกสารเก็บระหว่างการปฏิบัติ เช่น เอกสารโต้ตอบที่ยัง
ปฏิบัติไม่เสร็จ หรือเอกสารยังมีความจำเป็นต้องใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้ง เก็บเอกสารเมื่อเอกสารที่ใช้
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว หมายถึงเอกสารที่ไม่มีสิ่งใดที่จะต้องค้นหา ติดตาม หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น
อีก เอกสารที่ต้องกับไว้ใช้ในการตรวจสอบ เช่น เอกสารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ทางกฎหมาย 
เป็นต้น ๔. การยืมเอกสาร หนังสือที่เก็บอยู่ส่วนราชการ หรือหนังสือที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อาจมีความจำเป็นต้องนำไปใช้ในราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอ่ืน              
๕. การทำลาย เอกสารต่าง ๆที่ผลิตขึ้นมาเมื่อหมดประโยชน์การใช้งาน เกินอายุกำหนดการจัดเก็บ
ตามระเบียบให้ทำลายได้ โดยปฏิบัติงานขั้นตอนที่ระเบียบกำหนด การปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติตามวงจร
และประเภทของเอกสาร จะทำให้เป็นระบบ ลำความซ้ำซ้อน ความวุ่นวายและปัญหาต่าง ๆ ได้ 
 

 

ภาพที่ ๓.๑ แสดงวงจรเอกสาร 

 

 

 

ผลิตเอกสาร น าเอกสารมาใช้ จัดเก็บเอกสาร 

น ามาอ้างอิง ท าลายเอกสาร 
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บทที่ 4  
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

กิจกรรม/แผนการปฏิบัตงิาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้ได้
อธิบายขั้นตอนการดำเนินการตั้งแต่การรับหนังสือราชการประเภทต่างๆจากหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อยของเอกสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการสารบรรณ 
จนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมีแผนปฏิบัติงาน ดังนี้ 

 

กิจกรรม 

 

ระเวลาดำเนินการ 

๑ นาที ๒ นาท ี ๓ นาที ๕ นาที 

1.รับหนังสือจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

    

2.คัดแยก  ตรวจสอบเบื้องต้น
(ชั้นความลบั/ความเร็ว) 

    

3. หน่วยงานดำเนินการแก้ไข
และจัดส่งคนืมหาวิทยาลัย 

    

4. แยกประเภทหนังสือราชการ 
   -บันทึกข้อความเสนอ 
   -หนังสือสั่งการ/คำสั่ง 
   -ประกาศ 
   -หนังสือออก,หนังสือรับรอง, 
หนังสือมอบอำนาจ 

    

5.แยกชั้นหนังสือราชการ 
   -ชั้นความเร็ว 
   -ชั้นความลับ 
   -ธรรมดา 

    

6.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง 
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7.ลงทะเบียนรับหนังสือ
(ระยะเวลาในการลงทะเบียนรับ
หนังสือขึ้นอยู่กับจำนวนหนงัสือ
และความลา่ชา้ของสัญญาณ
อินเตอร์เน็ต) 

    

8. วิเคราะห์และเกษียนหนังสือ
ราชการ 

    

9.เสนอแฟ้มลงนามหนงัสือ
ราชการ 

    

 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

คู่มือการปฏิบัติงานการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฉบับนี้ได้
อธิบายขั้นตอนการดำเนินการรับหนังสือราชการประเภทต่าง ๆ จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

1. หน่วยงานจัดการศึกษา มีจำนวน 13 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
1.1 คณะครุศาสตร์ 
1.2 คณะมนุษยศาสตร์ 
1.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.5 คณะวิทยาการจัดการ 
1.6 สำนักวิชาสังคมศาสตร์ 
1.7 สำนักวิชาการท่องเที่ยว 
1.8 สำนักวิชาบัญช ี
1.9 สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ 
1.10 สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.11 สำนักวิชานิติศาสตร ์
1.12 สำนักวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
1.13 วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
 

2. หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา มีจำนวน 25 หน่วยงาน ประกอบด้วย 
2.1 บัณฑิตวิทยาลัย 
2.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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2.3 กองกลาง 
2.4 กองคลัง 
2.5 กองบริหารงานบุคคล 
2.6 กองนโยบายและแผน 
2.7 กองพัฒนานักศึกษา 
2.8 กองอาคารสถานที่ 
2.9 กองมาตรฐานวิชาการและงานประกันคุณภาพ 
2.10 กองวิเทศสัมพันธ์ 
2.11 สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
2.12 หน่วยตรวจสอบภายใน 
2.13 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน 
2.14 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.15 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.16 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
2.17 สำนักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง 
2.18 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2.19 สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่นและอาเซียน 
2.20 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ 
2.21 สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
2.22 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
2.23 ศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา 
2.24 หอปรัชญารัชกาลที่ 9 
2.25 สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน 

 
การดำเนินการรับหนังสือและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเริ่มจาก

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานภายในต่าง ๆที่กล่าวข้างต้นส่งหนังสือราชการเพ่ือเสนอให้ผู้มีอำนาจ 
ลงนาม คือ 1.คำสั่ง 2.บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายนอก 3.ประกาศ และ 4.บันทึกข้อความเสนอ
หนังสือภายใน ซึ่งการรับหนังสือจะมีหลากหลายช่องทาง เช่น เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานต่าง ๆ              
จะส่งหนังสือหรือเอกสาร ณ จุดตลาดเอกสารที่กองกลาง สำนักงานอธิการ จัดให้เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งหรือแลกเปลี่ยนหนังสือ เอกสารให้กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ช่วงเวลา 10.00 น. ของทุกวันทำการ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานจัดส่งหนังสือด้วยตนเองท่ีกองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี ผ่านตะกร้าเอกสาร หรือจัดส่งให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง เมื่อได้รับหนังสือหรือ
เอกสารดังกล่าวแล้วผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหนังสือเบื้องต้น ดำเนินการตรวจสอบครบถ้วนหากหนังสือ
ราชการไม่ถูกต้องหรือขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารไม่ครบ จะติดต่อประสานงาน
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เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพ่ือดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง 
และบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานสามารถส่งหนังสือที่แก้ไข
ถูกต้องแล้ว จัดส่งผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ปฏิบัติงาน หรือช่องทางไลน์กลุ่ม
งานธุรการ ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินการ หากเจ้าหน้ าที่ประจำหน่วยงานไม่
แก้ไขหรือแก้ไขแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อประสานแจ้งอีกครั้ง ก่อนการดำเนินการ
ส่งคืนหนังสือในตู้เอกสาร เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานแก้แก้ไขและจัดส่งให้มหาวิทยาลัยสำหรับ
หนังสือที่ถูกต้องครบถ้วนจะเข้าสู่กระบวนการ แยกประเภทของหนังสือ ตรวจทานรูปแบบของ
หนังสือโดยยึดหลักตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526 ที่เพ่ิมเติม
แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.2560  ตรวจสอบรูปแบบอักษร ข้อความ ตัวเลข การใช้ภาษา 
ประโยคการฉีกคำ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่งที่ปรากฏในหนังสือ โดยตรวจสอบจากระบบรายงานสถิติ 
ข้อมูลบุคลากร จากเว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล (https://personnel.crru.ac.th/static/list) 
เลขที่ของหนังสือให้กำหนดตามเลขที่ทำการขอรับในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office)                 
ของมหาวิทยาลัย  โดยตรวจสอบตามวันเดือนปีที่ขอรับด้วย การเสนอหนังสือผ่านตามสายงานบังคับ
บัญชา และจัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วน ความลับของหนังสือตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ได้กล่าวถึงความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ชั้นความปลอดภัย 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2544 เพ่ือดำเนินการก่อนหลังและการรักษาความลับของทางราชการ และ
ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่มีความเก่ียวข้อง ก่อนจะลงทะเบียนรับหนังสือในระบบลงทะเบียน และทำการ
วิเคราะห์และเกษียนหนังสือราชการ จากนั้นผู้ปฏิบัติงานดำเนินการเสนอแฟ้มเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ตรวจทานก่อน จึงจะเสนอผู้มีอำนาจลงนาม โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานแบ่งย่อยตาม flow chart 
ดังนี้ 

1. รับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายใน 
2. คัดแยก  ตรวจสอบเบื้องต้น 
3. หน่วยงานดำเนินการให้แก้ไขและจัดส่งคืนมหาวิทยาลัย 
4. แยกประเภท 

๔.1 บันทึกข้อความเสนอ 
๔.2 หนังสือสั่งการ/คำสั่ง 
๔.3 ประกาศ 
๔.4 หนังสือออก,หนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ 

5. ชั้นของหนังสือราชการ 
 ๕.1 หนังสือชั้นความเร็ว 

https://personnel.crru.ac.th/static/list
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5.2 ชั้นความลับ 
๕.3 ธรรมดา ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ 

 6. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 7. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
 8. วิเคราะห์และเกษียนหนังสือราชการ 

9. เสนอแฟ้มลงนามหนังสือราชการ 
 
 
 
1. การรับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 1.1 การรับหนังสือราชการ ณ ตลาดเอกสารที่กองกลาง สำนักงานอธิการ จัดให้เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับ - ส่งหรือแลกเปลี่ยนหนังสือ เอกสารให้กับหน่วยงานอ่ืนๆ 
รวมถึงหนังสือที่ต้องการเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ ลงนาม พิจารณา และสั่งการ ช่วงเวลา 10.00 น. 
ของทุกวันทำการ 
 

 

ภาพที่ 4.1 แสดงจุดตลาดนัดรับ-ส่งหนังสือ เอกสารทางราชการ 
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 1.2 การส่งหนังสือราชการ ณ จุดรับ-ส่งหนังสือ เอกสารผ่านตะกร้าจัดส่งหนังสือ เอกสาร 
ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดีเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยส่งหนังสือ 
ที่ต้องการเสนออธิการบดีเพ่ือทราบ ลงนาม พิจารณา และสั่งการ ช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น.                
ของทุกวันทำการ 
 

 

ภาพที่ 4.2 แสดงจุดรับ-ส่งหนังสือ เอกสารผ่านตะกร้า ของกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 

 

ภาพที่ 4.3 แสดงตัวอย่างการรับ-ส่งหนังสือที่ไม่ถูกต้อง 
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 1.3 การส่งหรือคืนหนังสือราชการ ณ จุดรับ-ส่งหนังสือ ที่มีการแก้ไข หรือเอกสารให้กับ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานนั้น ๆ ผ่านตู้เอกสารสำหรับจัดส่งหนังสือ เอกสาร กรณีนอกเหนือเวลา
เดินตลาดเอกสาร 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงจุดรับ-ส่ง คืนหนังสือ เอกสารผ่านตู้เอกสาร 
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2. การคัดแยกตรวจสอบหนังสือเบื้องต้นของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2560 ได้ให้ความหมายของคำว่า “งานสารบรรณ” หมายถึง “งานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม จนถึงการ
ทำลาย” ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง                 
แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ 
ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ             
ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตาม และทำลาย ทั้งนี้ต้องทำเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
 เมื่อรับหนังสือจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้ปฏิบัติงานจะคัดแยกตามแนวปฏิบัติที่ยึดถือปฏิบัติกันมา โดยตรวจสอบการเสนอหนังสือผ่านรอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี หัวหน้าหน่วยงาน ผู้ดูแล รับผิดชอบหน่วยงานตามสายงาน ซึ่ง
ผู้ปฏิบัติงานยึดตามหลักการ ดังนี้ 
 ๑. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง การแบ่งงานของส่วนราชการและหน่วยงาน
ตามโครงสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2560 
 ๒. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2793/2561 เรื่อง การมอบหมายภาระงานให้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
 ๓. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2263/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบ
อำนาจให้คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี และ  
 ๔. คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ 2264/2560 เรื่อง มอบหมายงาน และมอบ
อำนาจให้ผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีผู้ปฏิบัติงานจะคัดแยกตามแนวปฏิบัติที่ยึดถือ
ปฏิบัติกันมาโดยกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้ 
 
1.  คำสั่ง  

 1.1 คำสั่งไปราชการเพื่อประชุม สัมมนา อบรมหน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วม 

  1)  หนังสือขออนุญาตไปราชการ เพื่อประชุม สัมมนา 

- บุคลากรสังกัดคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากคณบดี
ตามหน่วยงานที่สังกัด 

- บุคลากรสังกัดหน่วยงาน เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากรองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดีตามสายงาน 
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- หัวหน้าหน่วยงาน เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีตามสายงาน 

- คณ บดี เสนอหนั งสื อผ่ านก ารอนุญ าตจากรองอธิการบดี ต ามสายงาน                       
(รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ) 

 2)  แนบหลักฐานการขออนุญาตไปราชการ เช่น หนังสือเชิญประชุม สัมมนาอบรม 
เป็นต้น 

 3 ) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ร่าง พิมพ์คำสั่ ง โดยยึดตามแบบฟอร์มของ
มหาวิทยาลัย 

1.2 คำสั่งไปราชการเพื่อประชุม สัมมนา อบรม ของหน่วยงานภายใน  
  1)  หนังสือขออนุญาตไปราชการ เพ่ือประชุม สัมมนา 

- บุคลากรสังกัดคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากคณบดี
ตามหน่วยงานที่สังกัด 

- บุคลากรสังกัดหน่วยงาน เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากรองอธิการบดีหรือ
ผู้ช่วยอธิการบดีตามสายงาน 

- หัวหน้าหน่วยงาน เสนอหนังสือผ่านการอนุญาตจากรองอธิการบดีหรือผู้ช่วย
อธิการบดีตามสายงาน 

- คณ บดี  เสนอหนั งสื อผ่ านการอนุญ าตจากรองอธิการบดีตามสายงาน                    
(รองอธิการบดีรับผิดชอบด้านวิชาการ) 

 2) แนบหลักฐานการขออนุญาตไปราชการ เช่น หนังสือเชิญประชุม สัมมนาอบรม  
เป็นต้น 
   3) แนบหลักฐานสำเนาโครงการจัดอบรม สัมมนาที่ได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี 

 4) เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน ร่าง พิมพ์คำสั่ง และเสนอหนังสือผ่านการตรวจสอบ
ความถูกต้องจากหัวหน้าสำนักงาน โดยยึดตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย 

 
2. บันทึกข้อความเสนอหนังสือออกภายนอก 
 1. บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายนอกเรื่องขอความอนุเคราะห์ลงนามผ่านความเห็นชอบ
ของหัวหน้าหน่วยงานซึ่งตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือที่เสนออธิการบดีลงนาม 
 2. หนังสือภายนอก 

  - เจ้าหน้าที่ประจำคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงาน ร่าง พิมพ์ เสนอหนังสือ
เสนอผ่านการตรวจสอบของหัวหน้าสำนักงานเพ่ือตรวจทานความถูกต้อง 

  - สำเนาคู่ฉบับให้หัวหน้าสำนักงานของคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย หรือหน่วยงาน           
ลงลายมือชื่อเพ่ือรับรองความถูกต้องของหนังสือท่ีเสนอลงนาม ที่มุมล่างด้านขวามือ ตรงส่วนผู้ตรวจ 

3. หนังสือภายนอก ที่ส่งถึงหน่วยงานหรือบุคคล มากกว่า 1 ฉบับ ให้แนบรายชื่อหน่วยงาน 
หรือชื่อบุคคล พร้อมกับสำเนาหนังสือคู่ฉบับ 

4. หนังสือภายนอกทีต่อบโต้ในเรื่องเดิม ซึ่งมีการติดต่อก่อนหน้า ให้แนบต้นเรื่องเดิมด้วย 
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3.  บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายใน 

 บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายในเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือชี้แจงให้อธิการบดี
รับทราบ วินิจฉัย สั่งการ ให้มีเอกสารประกอบ เช่น รายงานการประชุม หรือเอกสารอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติงานจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบรายชื่อและ
ตำแหน่งของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป 

 การตรวจสอบรายชื่อและตำแหน่งของบุคลากร ในระบบรายงานสถิติ ข้อมูลบุคลากร                 
จากเว็บไซตม์หาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย www.crru.ac.th  และเข้าสู่เว็บไซต์ กองบริหารงานบุคคล 
 

 

 

ภาพที่ 4.5 แสดงการเข้าสู่ระบบตรวจสอบ ชื่อ-สกุล และตำแหน่งของบุคลากร 

เลือกหัวข้อ 
กองบริหารงานบุคคล 
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 เลือกหัวข้อเข้าสู่ระบบสถิติ/ค้นหา ข้อมูลของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อเข้าสู่
ขั้นตอนการค้นหาตามรายชื่อและสังกัดต่อไป 
 

 

ภาพที่ 4.6 แสดงการเข้าสู่ระบบสถิติ/ค้นหา ข้อมูลของบุคลากร 

 
 พิมพ์ข้อมูลชื่อ-สกุล หรือเลือกจากชื่อหน่วยงานเพ่ือเข้าสู่การค้นหา ข้อมูลของบุคลากรโดย
สามารถพิมพ์ชื่อ หรือ นามสกุล อย่างใดอย่างหนึ่งได้ หากต้องการทราบชื่อบุคลากรของหน่วยงาน  
นั้น ๆ ทั้งหมด สามารถเลือกค้นหาเฉพาะชื่อหน่วยงานได้ 
 

 

ภาพที่ 4.7 แสดงตัวอย่างการเข้าสู่ระบบการค้นหา ข้อมูลของบุคลากร 

เลือกหัวข้อสถิติ/ค้นหา 

พิมพ์ข้อมูลชื่อ-สกุล 
และเลือกค้นหา 
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 การตรวจสอบการขอรับเลขที่หนังสือ วันที่ขอรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายงานสารบรรณและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
สามารถตรวจสอบเลข ชื่อเรื่อง และวันที่ขอรับเลข ของทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทุก
หน่วยงานได้ และสามารถเปลี่ยนชื่อเรื่อง ยกเลิกเลขที่หน่วยงานภายในขอรับได้  
 

 

ภาพที่ 4.8 แสดงการเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 

 

1. การเข้าระบบสารบรรณอิเล กทรอนิกส  
วิ ีที่ 1 ผู้ใช้สามารถเรียกใช้ระบบผ่านทางหน้าเว็บกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 

http://qa.crru.ac.th  ดังรูปที่ 1 โดยคลิกที่เมนู                                       จะปรากฏหน้าต่างดังรูป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 แสดงเว็บกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ 

เลือกระบบ e-Office 
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หน้าแรกของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์จะแสดงจำนวนรายการเอกสารที่ยังไม่ได้เปิด
ในระบบโดยแยกหนังสือเข้าจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและหนังสือเข้าที่มาจากภายนอกและ
แสดงปฏิทินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4.9 แสดงหน้าเว็บระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 การเข้าสู่ระบบการเข้าสู่ระบบให้ผู้ใช้ป้อนชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านและระดับผู้ใช้ โดยแบ่งออกเป็น 
2 ระดับคือ ระดับหน่วยงานสำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและระดับบุคคล สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อ
กรอกชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน เรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นกดเข้าสู่ระบบ 
  

 

 

 

 

ภาพที่ 4.10 แสดงหน้าต่างเข้าสู่ระบบ 

พิมพ์ชื่อผู้ใช ้
พิมพ์รหัสผ่าน 



๔๑ 
 

 วิธีการค้นหาข้อมูลที่หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอรับเลขหนังสือ เรื่องและวันที่
ขอรับเลขที่หนังสือราชการ มี 3 วิธี คือ 
 1. การตรวจสอบตามประเภทหนังสือ มีขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1 เลือกเลขหนังสือ/คำสั่ง/ประกาศ  
  1.2 เลือกปีพุทธศักราชที่ขอรับเลขท่ีหนังสือ  
  1.3 เลือกประเภทหนังสือที่ต้องการค้นหา 
  1.4 กดค้นหา 

 
ภาพที่ 4.11 แสดงการตรวจสอบเลขท่ี หน่วยงาน เรื่อง วันที่ ของผู้ขอรับเลขที่หนังสือราชการ 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.เลือกเลข
หนังสือ/ค าสั่ง/

ประกาศ 
3.เลือกประเภท
หนังสือท่ีตอ้งการ

ค้นหา 

 

2.เลือกป  

4.กดค้นหา 



๔๒ 
 

2. การตรวจสอบตามชื่อหน่วยงานที่ขอรับเลขหนังสือ มีขั้นตอน ดังนี้ 
2.1 เลือกชื่อหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบ 
2.2 กดค้นหา 

ภาพที่ 4.12 แสดงการตรวจสอบตามชื่อหน่วยงานที่ขอรับเลขที่หนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.เลือกหน่วยงานท่ี
ต้องการตรวจสอบ 2.กดค้นหา 



๔๓ 
 

3. การตรวจสอบตามชื่อหน่วยงานที่ขอรับเลขหนังสือ มีขั้นตอน ดังนี้ 
3.1 เมื่อเลิกประเภทหนังสือเรียบร้อยแล้ว กรอกเลขท่ีหนังสือราชการที่ต้องการ

ตรวจสอบ 
3.2 กดค้นหาเพื่อตรวจสอบ 
3.๓ ระบบจะแสดงรายละเอียดของการขอรับเลขที่หนังสือจากหน่วยงาน 

 
ภาพที่ 4.13 แสดงการตรวจสอบเลขท่ี เรื่อง หน่วยงาน วันที่ ของผู้ขอรับเลขที่หนังสือราชการ  

 การตรวจสอบการขอรับเลขท่ีหนังสือ ชื่อเรื่อง ชื่อหน่วยงาน วันที่ขอรับเลข จากระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพ่ือความถูกต้อง 

ภาพที่ 4.14 แสดงการตรวจสอบเลขที่ เรื่อง หน่วยงาน วันที่ ของผู้ขอรับเลขที่หนังสือราชการ  

 

1.ตรวจสอบ
เลขที่ 

2.ตรวจสอบวันท่ี
ขอรับเลข 

3.ตรวจสอบชื่อ
เร่ือง 

4.ตรวจสอบประเภท
หนังสือ/หน่วยงาน 



๔๔ 
 

 

๓. หน่วยงานดำเนินการแก้ไขและจัดส่งคืนมหาวิทยาลัย 

 หน่วยงานดำเนินการแก้ไขและจัดส่งคืนมหาวิทยาลัย เมื่อผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบหนังสือ
ราชการเบื้องต้นแล้วไม่ถูกต้อง ขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ตามที่กำหนดหรือเกี่ยวข้อง เอกสารไม่ครบถ้วน 
จัดทำผิดพลาด จะดำเนินการติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเจ้าของเรื่อง หรือ
หน่วยงานที่ออกหนังสือนั้น เพ่ือแจ้งให้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง รับคืนเพ่ือดำเนินการแก้ไขและ             
จัดส่งคืนมหาวิทยาลัย หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติม และผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน 
โดยเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานสามารถส่งจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมและหนังสือท่ีแก้ไขถูกต้องแล้ว ส่งผ่าน
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  (e-mail) ของผู้ปฏิบั ติ งาน หรือช่องทางไลน์กลุ่มงานธุรการ                       
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการดำเนินการ หากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานไม่แก้ไขหรือ
แก้ไขแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องผู้ปฏิบัติงานจะติดต่อประสานแจ้งอีกครั้ง ก่อนการดำเนินการส่ งคืนหนังสือ
ราชการในตู้เอกสารของหน่วยงาน 

 3.1 การรับหนังสือราชการ เอกสารเข้าจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการแก้ไข
และจัดส่งคืนผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ กองกลาง 
สำนักงานอธิการบดี กรณีหนังสือด่วน ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบแล้วไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง มีการแก้ไข 
จะติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานเพ่ือให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และจัดส่งมา
ให้ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เพ่ือแนบชุดหนังสือที่ถูกต้องเสนออธิการบดี เพ่ือทราบ ลงนาม พิจารณา และ              
สั่งการ 
 

 

ภาพที่ 4.15 แสดงตัวอย่างการรับหนังสือ ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 

 

ตัวอย่างการรับ

หนังสือผ่าน e-mail 



๔๕ 
 

 3.2 การรับหนังสือราชการ เอกสารเข้าจากเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
ที่ดำเนินการแก้ไขและจัดส่งคืนผ่านช่องทางไลน์กลุ่มงานธุรการ (Application Line) ของผู้ปฏิบัติงาน 
กองกลาง สำนักงานอธิการบดีเพ่ือตรวจสอบและเสนออธิการบดี เพ่ือทราบ ลงนาม พิจารณา และ 
สั่งการ ช่องทางไลน์กลุ่มงานธุรการนี้ใช้ติดต่อประสานกรณีหนังสือราชการไม่ครบถ้วน มีการแก้ไข 
และแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับงานสารบรรณอำนวยการกลาง อีกทางหนึ่ง 
 

 
ภาพที่ 4.16 แสดงตัวอย่างการรับหนังสือ ผ่านช่องทางไลน์กลุ่มงานธุรการ (Application Line) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการรับหนังสือ
ผ่าน Application Line 



๔๖ 
 

๔. การแยกประเภทหนังสือราชการ 

ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณต้องรู้และเข้าใจถึงชนิดของหนังสือ แต่ละประเภท รวมถึง 
องค์ประกอบของหนังสือ และ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยให้ยึดปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่เพ่ิมเติมแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ(ฉบับปรับปรุง)                    
พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่3) พ.ศ.  2560 ซึ่งเป็น
ระเบียบที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ เป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับชนิดของหนังสือราชการที่เป็นเอกสาร
หลักฐานในราชการได้แก่หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงาน
อ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอกหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ
เอกสารที่ทางราชการจัดทำข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับ
จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หนังสือมี ๖ ชนิด คือ 

1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือสั่งการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ  

นอกจากนี้มีระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ได้กล่าวถึงความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ชั้นความปลอดภัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.  2544 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร               
ของราชการ ซึ่งต้องถือปฏิบัติ 

การกำหนดรายละเอียดในการปฏิบัติงานสารบรรณ กำหนดวิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่
กำหนดไว้ โดยปฏิบัติดังนี้ 

๑. หนังสือออกภายนอก 

หนังสือออกภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ
เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือ 
ที่มีถึงบุคคลภายนอกโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๑.๑  ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ในทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง สำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจำเป็น 

๑.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการหรือคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 



๔๗ 
 

๑.๓  วัน เดือน ป   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

๑.๔  เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น   ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๑.๕  คำขึ้นต้น  ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนาม
และคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ๒  แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง  หรือชื่อบุคคลใน
กรณีท่ีมีถึงตัวบุคคลไม่เก่ียวกับตำแหน่งหน้าที่ 

๑.๖  อ้างถึง (ถ้ามี)  ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม  โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขที่
หนังสือ วันที่ เดือน ป พุทธศักราชของหนังสือนั้นการอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกัน
เพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสาระสำคัญต้องนำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย 

๑.๗  สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)  ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสารหรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 

๑.๘  ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ 

๑.๙  คำลงท้าย  ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพ
นามและคำลงท้าย ที่กำหนดไว้ 

๑.๑๐ ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ  และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ
ชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ ตามรายละเอียดที่กำหนด 

๑.๑๑ ตำแหน่ง  ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
๑.๑๒ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงาน            

ที่ออกหนังสือ  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑.๑๓ โทร ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือและหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

๑.๑๔ สำเนาส่ง (ถ้ามี)  ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอ่ืนทราบ
และประสงค์จะให้ผู ้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู ้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื ่อเต็มหรือชื ่อย่อของส่วน
ราชการหรือชื่อบุคคลที่ส่งสำเนาไปให้ เพ่ือให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่ง
มากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



๔๘ 
 

 

ภาพที่ ๔.๑๗ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายนอก 

 

 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

 (เสมอระดับตีนครุฑ) 

1 Enter Before 6 pt 
 

1 Enter Before 6 pt 
 

 
 

แบบหนังสือภายนอก 
 

 

 
ชั้นความเร ว ( ้าม)ี 
ที่ ........... /............(เสมอระดับตีนครุฑ)                                     ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ     

     
 

                                          วนั    เดอืน      ป  
เรื่อง................................................ 
 

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

อ้างถึง (ถ้าม)ี ........................................................ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี) ................................................................ 
 

(        2 Tab)ภาคเหตุ ……………………………………........................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 

(ย่อหน้า 2 Tab)ภาคความประสงค.์.................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

 (ย่อหน้า 2 Tab)ภาคสรุป ................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

                         ขอแสดงความนับถือ   (ตรงก ่งกลางตัวคร  ) 
                
 
             (พิมพ์ช่ือเต็ม) 
                                                                         (ต าแหน่ง) 
 
 
(หน่วยงานเจ้าของเรื่อง) 
โทรศัพท ์ ................................... 
โทรสาร................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้าม)ี 
 

กั้นหน้า 
๓  .ม. 

กั้นหลัง 
๒  .ม. 

 1 Enter Before 12 pt 

 

ชั้นความลับ ( ้าม)ี 

ชั้นความลับ ( ้าม)ี 

 ขนาดคร  ส ง ๓  .ม. 

 คร  ห่างจากขอบกระดา ประมาณ ๑.๕  .ม. 

4 Enter 
4 Enter 

แต่ละบรรทัดระยะห่าง 1 Enter 

ตราสั ลัก ณ 
มหาวิทยาลัย 



๔๙ 
 

หนังสือภายนอกที่ถูกต้องครบถ้วนต้องมีแบบฟอร์มและองค์ประกอบตามระเบียบโดยให้ยึด
ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่เพ่ิมเติมแก้ไข (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 และ(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่3) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นระเบียบที่ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ 

ภาพที่ 4.๑๘ แสดงตัวอย่างหนังสือภายนอกที่ถูกต้อง 



๕๐ 
 

 หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก จาก
ภาพเป็นหนังสือราชการที่ไม่ได้ระบุส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้นและโดยปกติ
ให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
 

 
ภาพที่ 4.๑๙ แสดงตัวอย่างหนังสือภายนอกไม่ถูกต้อง 



๕๑ 
 

 หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่าง
ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก              
จากภาพเป็นหนังสือราชการที่ไม่ได้ระบุส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

 
ภาพที่ 4.๒๐ แสดงตัวอย่างหนังสือภายนอกไม่ถูกต้อง (ต่อ) 



๕๒ 
 

จากภาพเป็นหนังสือราชการที่ไม่ได้ระบุคำลงท้ายโดยปกติให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ 
 

 
ภาพที่ 4.๒๑ แสดงตัวอย่างหนังสือภายนอกไม่ถูกต้อง (ต่อ) 



๕๓ 
 

๒. หนังสือภายใน   

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๒.๑ ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ โดยมี
รายละเอียดพอสมควร  โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมา  ให้ลง
ชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ 
(ถ้ามี) 

๒.๒ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง ตามที่กำหนดไว้ทับเลขทะเบียน
หนังสือส่งสำหรับหนังสือของคณะกรรมการให้กำหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมขึ้นได้ตามความจำเป็น 

๒.๓ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  และตัวเลขของป พุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 

๒.๔ เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 

๒.๕ คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คำขึ้นต้นสรรพนามและ
คำลงท้าย ที่กำหนดไว้ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง   หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคล
ไม่เก่ียวกับตำแหน่งหน้าที่ 

๒.๖ ข้อความให้ลงสาระสำคัญของเรื ่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย                 
ให้ระบุไว้ในข้อนี้ 

๒.๗ ลงชื่อและตำแหน่ง ในกรณีที่กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดใดประสงค์จะกำหนด
แบบการเขียนโดยเฉพาะเพ่ือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทำได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



๕๔ 
 

 

ภาพที่ ๔.๒๒ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือภายใน 

 



๕๕ 
 

หนังสือภายในใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ จากภาพเป็นหนังสือ
ภายในขออนุญาตไปราชการของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ภาพที่ 4.2๓ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตไปราชการของคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย 
ศูนย์สำนัก 

 
 
 



๕๖ 
 

จากภาพเป็นหนังสือภายในขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือ ประกาศ วุฒิบัตร ฯลฯ             
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ภาพที่ 4.2๔ แสดงตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงนามหนังสือ ประกาศ วุฒิบัตร ฯลฯ 
   



๕๗ 
 

  จากภาพเป็นหนังสือภายในขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

ภาพที่ 4.2๕ แสดงตัวอย่างหนังสือขออนุญาตให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

๓.  หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตราของส่วนราชการหนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้ง
ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่
เรื่องสำคัญ ได้แก่ 

  - การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

  - การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร 

  - การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญหรือการเงิน 

  - การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบ 

  - การเตือนเรื่องท่ีค้าง 

 - เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา  

 หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  และให้จัดทำตามแบบโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๓.๑ ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่อง  

๓.๒ ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 

๓.๓ ข้อความ ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

๓.๔ ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออกให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก 

๓.๕  ตราชื่ อส่ วนราชการ ให้ประทับตราชื่ อส่ วนราชการ ด้ วยหมึกแดง และ                              
ให้ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อกำกับตราของส่วนราชการ 

๓.๖ วัน เดือน ป   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกหนังสือ 

๓.๗ ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงาน            
ที่ออกหนังสือ 

๓.๘ โทร หรือที่ตั้ง  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องและหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์  ให้ลงที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้              
ลงตำบลที่อยู่ตามความจำเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



๕๙ 
 

 

ภาพที่ 4.26 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือประทับตรา 

 



๖๐ 
 

๔. หนังสือสั่งการ  

 หนังสือสั่งการให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบ
ไว้โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

 ๔.๑ คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย               
ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

 ๔.๑.๑  คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง 

 ๔.๑.๒  ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไป             
จนสิ้นป ปฏิทินทับเลขป พุทธศักราชที่ออกคำสั่ง 

 ๔.๑.๓  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง 

 ๔.๑.๔  ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง                    
(ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ 

   ๔.๑.๕  สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกคำสั่ง  

 ๔.๑.๖  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ
ชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

 ๔.๑.๗  ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่งดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 



๖๑ 
 

 

ภาพที่ 4.๒๗ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่ง 

 

 

 



๖๒ 
 

หนังสือสั่งการให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
จากภาพคือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ 
และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้ หรือเรียกว่า คำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ภาพที่ 4.๒๘ แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งไปราชการ 



๖๓ 
 

 

ภาพที่ 4.๒๙ แสดงตัวอย่างคำสั่งไปราชการที่ถูกต้อง 

 



๖๔ 
 

จากภาพคือหนังสือสั่งการ หรือคำสั่งของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จัดทำไม่ถูกโดยการสะกดคำไม่ถูกต้อง  

 

ภาพที่ 4.30 แสดงตัวอย่างคำสั่งไปราชการสะกดคำไม่ถูกต้อง 



๖๕ 
 

จากภาพคือหนังสือสั่งการ หรือคำสั่งของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จัดทำไม่ถูกโดยการสะกดคำไม่ถูกต้อง  

 

ภาพที่ 4.31 แสดงตัวอย่างคำสั่งไปราชการสะกดคำไม่ถูกต้อง (ต่อ) 



๖๖ 
 

จากภาพคือหนังสือสั่งการ หรือคำสั่งของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
จัดทำไม่ถูกโดยการสะกดคำไม่ถูกต้อง  

 

ภาพที่ 4.32 แสดงตัวอย่างคำสั่งไปราชการสะกดคำไม่ถูกต้อง (ต่อ) 



๖๗ 
 

หนังสือสั่งการหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
จากภาพคือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ 
และให้จัดทำตามแบบที่กำหนดไว้โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนดไว้กรณีเดินทางไปราชการ
ที่เดินทางโดยเครื่องบิน กำหนดให้ระบุภารกิจเร่งด่วนก่อนและหลังเดินทางไปราชการ 

 

ภาพที่ 4.33 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งไปราชการกรณีเดินทางโดยเครื่องบิน 



๖๘ 
 

 หนังสือสั่งการหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ 
จากภาพคือคำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี หรือผู้อำนวยการ 
 

 

ภาพที่ 4.34 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี/ผู้อำนวยการ 

 
 
 
 



๖๙ 
 

หนังสือสั่งการหรือคำสั่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการกำหนดแบบไว้โดยเฉพาะ
จากภาพคือคำสั่ง ให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 

 
 
ภาพที่ 4.35 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
 



๗๐ 
 

๔.๒ ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอำนาจของ
กฎหมายหรือไม่ก็ได้  เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๔.๒.๑ ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 

๔.๒.๒ ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ 

๔.๒.๓ ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆไป
ตามลำดับ 

๔.๒.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของป พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

๔.๒.๕ ข้อความให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกระเบียบ (ถ้ามี) 

๔.๒.๖ ข้อให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ 
ข้อ ๒ เป็นวันใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบ
ใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะ
ขึ้นหมวด ๑ 

๔.๒.๗ ประกาศ ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ 

๔.๒.๘ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ 

๔.๒.๙ ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 
 

 

ภาพที่ 4.36 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มระเบียบ 

 



๗๒ 
 

๔.๓ ข้อบังคับ  คือ   บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจของ 
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำตามแบบที่ กำหนดไว้ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๔.๓.๑ ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 

๔.๓.๒ ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 

๔.๓.๓ ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับ
ที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ  ไป
ตามลำดับ 

๔.๓.๔ พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของป พุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

๔.๓.๕ ข้อความให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อำนาจออกข้อบังคับ 

๔.๓.๖ ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อๆ โดยให้ ข้อ ๑ เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ ๒ 
เป็นวันที่ใช้บังคับกำหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใดถ้ามี
มากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะขึ้น
หมวด ๑ 

๔.๓.๗ ประกาศ ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 

๔.๓.๘ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ 

๔.๓.๙ ตำแหน่งให้ลงตำแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 
 

 

ภาพที่ 4.37 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มข้อบังคับ 

 



๗๔ 
 

๕. หนังสือประชาสัมพัน   

หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ โดยหนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

๕.๑. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๕.๑.๑ ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ 

๕.๑.๒  เรื่องให้ลงชื่อเรื่องท่ีประกาศ 

๕.๑.๓  ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 

๕.๑.๔. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป  
พุทธศักราชที่ออกประกาศ 

๕.๑.๕ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือ
ชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๕.๑.๖ ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ทำ
เป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคำว่าประกาศ เป็น แจ้งความ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

 

ภาพที่ 4.38 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศ 



๗๖ 
 

 หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนด 
แบบไว้โดยเฉพาะ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
ใช้กระดาษตราครุฑ จากภาพ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

ภาพที่ 4.39 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 
 
 
 



๗๗ 
 

หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
ใช้กระดาษตราครุฑ จากภาพ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

ภาพที่ 4.40 แสดงตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ถูกต้อง  

 

ประกาศท่ีถูกต้อง
องค์ประกอบครบถ้วน 



๗๘ 
 

หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนด
แบบไว้โดยเฉพาะ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ  หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
ใช้กระดาษตราครุฑ จากภาพ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ไม่ได้ระบุป พุทธศักราช              

ที่ออกประกาศ 
 

 

ภาพที่ 4.41 แสดงตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

จากภาพ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ ไม่ได้ระบุพุทธศักราช (พ.ศ.)                     
ในประกาศ 
 

 

ภาพที่ 4.42 แสดงตัวอย่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 

 

 

 



๘๐ 
 

๕.๒ แ ลงการณ  คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทำความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ  โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้ 

๕.๒.๑ แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๕.๒.๒ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกแถลงการณ์ 
๕.๒.๓ ฉบับที่ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน

ให้ลงฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย 

๕.๒.๔ ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์ 

๕.๒.๕ ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ 
๕.๒.๖ วัน เดือน ป  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 

พุทธศักราชที่ออกแถลงการณ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 



๘๑ 
 

 

ภาพที่ 4.43 แสดงแบบฟอร์มแถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ถูกต้อง 



๘๒ 
 

 

ภาพที่ 4.44 แสดงแบบฟอร์มแถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทีไ่ม่ถูกต้อง 



๘๓ 
 

 

ภาพที่ 4.45 แสดงแบบฟอร์มแถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทีไ่ม่ถูกต้อง 



๘๔ 
 

๕.๓ ข่าว คือบรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ โดยกรอก 

รายละเอียดดังนี้ 
๕.๓.๑  ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 

๕.๓.๒  เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว 

๕.๓.๓  ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลง
ฉบับที่เรียงตามลำดับไว้ด้วย 

๕.๓.๔  ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว 

๕.๓.๕  ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว 

๕.๓.๖ วัน เดือน ป  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป 
พุทธศักราชที่ออกข่าว ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 



๘๕ 
 

 

ภาพที่ 4.46 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มข่าวที่ถูกต้อง 



๘๖ 
 

 

ภาพที่ 4.47 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มข่าวที่ไม่ถูกต้อง 



๘๗ 
 

 

ภาพที่ 4.48 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มข่าวที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 

 

 

 

 

 



๘๘ 
 

๖. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำข ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการคือหนังสือที่ทางราชการทำขึ้น
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมี
มาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ  มี ๔ ชนิดคือหนังสือรั บรอง
รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

๖.๑ หนังสือรับรองคือ  หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จำเพาะเจาะจง                  
ใช้กระดาษตราครุฑ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖.๑.๑  เลขที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็น
ลำดับไปจนถึงสิ้นป ปฏิทิน ทับเลขป พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไป
ตามแบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด 

๖.๑.๒  ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  ให้ลงชื่อของส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือ
นั้น และจะลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้ 

๖.๑ .๓ ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนั งสือฉบับนี้ ให้ ไว้ เพ่ื อรับรองว่า  
แล้วต่อด้วยชื่อบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม 
โดยมีคำนำหน้านามชื่อ นามสกุล  ตำแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทำงานอยู่อย่างชัดแจ้ง  
แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง 

๖.๑.๔ ให้ไว้ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป พุทธศักราช
ที่ออกหนังสือรับรอง 

๖.๑.๕  ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 

๖.๑.๖  ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ 

๖.๑.๗  รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสำคัญ
ที่ออกให้แก่บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด ๔ × ๖ เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบนแผ่นกระดาษ 
และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อด้วยดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

 



๘๙ 
 

 

ภาพที่ 4.49 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองที่ถูกต้อง 



๙๐ 
 

 

ภาพที่ 4.50 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองที่ไม่ถูกต้อง 



๙๑ 
 

 

ภาพที่ 4.51 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มหนังสือรับรองที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 



๙๒ 
 

๖.๒ รายงานการประช ม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม 
และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

๖.๒.๑ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น 

๖.๒.๒ ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม 

๖.๒.๓ เมื่อ ให้ลงวันเดือนป ที่ประชุม 

๖.๒.๔ ณ ให้ลงสถานที่ท่ีประชุม 

๖.๒.๕ ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมาประชุมในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน  และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใด
หรือตำแหน่งใด 

๖.๒.๖ ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี) 

๖.๒.๗. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ                 
ที่ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

๖.๒.๘ เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม 

๖.๒.๙ ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุม กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลำดับ 

๖.๒.๑๐ เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม 

๖.๒.๑๑ ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 
 



๙๓ 
 

 

ภาพที่ 4.52 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุมที่ถูกต้อง 

 



๙๔ 
 

 

ภาพที่ 4.53 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุมทีไ่ม่ถูกต้อง 



๙๕ 
 

 

ภาพที่ 4.54 แสดงตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการประชุมทีไ่ม่ถูกต้อง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 
 

๖ .๓  บ ันท  ก   ค ือ  ข ้อความซึ ่งผู ้ใต ้บ ังค ับบ ัญ ชา เสนอต ่อผู ้บ ังค ับบ ัญ ชา ห ร ือ
ผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้มี
หัวข้อดังต่อไปนี้ 

๖.๓.๑  ชื่อหรือตำแหน่งที่บันทึกถึง  โดยใช้คำขึ้นต้นตามที่กำหนดไว้ 
๖.๓.๒  สาระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้

ด้วย 

๖.๓.๓  ชื่อและตำแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตำแหน่งของผู้บันทึกและในกรณีที่ไม่ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ ให้ลงวันเดือนป ที่บันทึกไว้ด้วย 

๖.๓.๔ การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้น ใจความบันทึก และลง
ชื ่อเช่นเดียวกับที ่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ป  กำกับใต้ลายมือชื ่อผู ้บันทึก หากไม่มี
ความเห็นใดเพ่ิมเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ป  กำกับเท่านั้น 

 

๖.๔ หนังสืออ่ืน  คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่ เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึงภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพและ
สื่อกลางบันทึกข้อมูลด้วยหรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้า
ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกำหนดขึ้นใช้ตามความ
เหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทำตามแบบ  เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง 
สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและคำร้อง เป็นต้น โดยสื่อกลางบันทึกข้อมูล หมายความถึง   
สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก  
จานแม่เหล็ก  แผ่นซีดี – อ่านอย่างเดียว หรือแผ่นดิจิทัลอเนกประสงค์ เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๗ 
 

5. แยกช้ันหนังสือราชการ 

5.1 ชั้นความเร็ว 

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่จะต้องจัดส่งและดำเนินการทางสารบรรณด้วยความ
รวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ชนิด คือ 
  ๑. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
  ๒. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
  ๓. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้ 
 ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง ๓๒ พอยท์ ให้เห็นชัดบน
หนังสือและบนซอง ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่ า ด่วน
ภายในแล้วลงวัน เดือน ปี และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้เจ้าหน้าที่ส่งถึง
ผู้รับซึ่งระบุบนหน้าซองภายในเวลาที่กำหนด 



๙๘ 
 

 
 
ภาพที่ 4.55 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนที่สุดที่ถูกต้อง 

ระบุช้ันความเร็ว
ตำแหน่งถูกต้อง 



๙๙ 
 

 

ภาพที่ 4.56 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนที่สุดทีไ่ม่ถูกต้อง 

ระบุตำแหน่งประทับตรา
ช้ันความเร็วไม่ถูกต้อง 



๑๐๐ 
 

 

ภาพที่ 4.57 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนมากที่ถูกต้อง 



๑๐๑ 
 

 

ภาพที่ 4.58 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนมากทีไ่ม่ถูกต้อง 



๑๐๒ 
 

 

ภาพที่ 4.59 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนที่ถูกต้อง 



๑๐๓ 
 

 

ภาพที่ 4.60 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความเร็วด่วนทีไ่ม่ถูกต้อง 



๑๐๔ 
 

5.2 ชั้นความลับ 

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517 ได้กล่าวถึงความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร ชั้นความปลอดภัย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ                  
พ.ศ. 2540 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 

ชั้นความลับ แบ่งเป็น3 ชั้น 
1. ลับที่สุดใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
2. ลับมาก ใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
3. ลับ ใช้กับข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน จะก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อความม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 
 การเลือกใช้หนังสือราชการ ลักษณะใดลักษณะหนึ่งนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพิจารณา ได้แก่  
ข้อความลับ การกำหนดชั้นความลับ หมายถึง กำหนดความสำคัญของเอกสารหรือข่าวสารว่า เรื่องใด
มีความสำคัญมาน้อยเพียงใด และควรมีความลับขั้นไหน เพ่ือให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ระมัดระวังให้
เหมาะสมกับคำหรือความสำคัญ ชั้นความลับแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น คือ ปกปิด ลับ ลับมาก ลับที่สุด               
(การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารลับไม่ว่าระดับชั้นใดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน จะแตกต่างเพียงแค่
ระดับผลของความเสียหายที่เกิดจาการรั่วไหลของระดับชั้นที่มีความแตกต่างกัน)  



๑๐๕ 
 

 

ภาพที่ 4.61 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความลับที่ถูกต้อง 

ตำแหน่งประทับตราชั้น
ความลับถูกต้อง 

ตำแหน่งประทับตราชั้น
ความลับถูกต้อง 



๑๐๖ 
 

 

ภาพที่ 4.62 แสดงตัวอย่างหนังสือที่มีชั้นความลับทีไ่ม่ถูกต้อง 

ตำแหน่งประทับตราชั้น
ความลับไม่ถูกต้อง 



๑๐๗ 
 

5.3 ธรรมดา 

ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ 
 

6. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

หนังสือสั่งการ คำสั่งแต่งตั้ง มักมีองค์ประกอบที่ว่าด้วยระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษา ทำความเข้าใจถึงระเบียบ ข้อบังคับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ศึกษา พ.ศ. 2547 ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำคำสั่ง
แต่งตั้งคือระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมวดที่ 3  ตามที่กองกลาง สำนักงาน
อธิการบดี ได้รวบรวมไว้ตามท่ีปรากฏอยู่ในเล่มนี้ 

 

ภาพที่ 4.63 แสดงรูปเล่ม รวมระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายที่กองกลางรวบรวมไว ้



๑๐๘ 
 

 

ภาพที่ 4.64 แสดงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เก่ียวข้องกับหนังสือสั่งการ 

 



๑๐๙ 
 

 

ภาพที่ 4.65 แสดงรูปเล่ม รวมพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรบ.ที่เกี่ยวข้องกับงานสาร
บรรณและอำนวยการกลาง 



๑๑๐ 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 การดำเนินการ 
มาตรา 31 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน                      
พ.ศ. 2547 หมวด 1 คณะกรรมการประจำส่วนราชการ 

ข้อ 6 ให้คณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
(2) กรรมการจากรองคณบดี จำนวนสามคน 
(3) กรรมการจากประธานกรรมการโปรแกรมวิชา จำนวนสี่คน 
(4) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สามของของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและกรรมการ
ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) ให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง กรณีที่กรรมการตาม 
(2) และ (3) มีจำนวนไม่ถึงท่ีกำหนด ก็ให้ประกอบด้วยกรรมการตามจำนวนที่มี 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการและเลขานุการตาม (4) ในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการใน
ส่วนราชการในคณะหรือวิทยาลัยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามมติของสภา
มหาวิทยาลัย 

53. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2556 
  ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน พ.ศ.2547 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน “ข้อ 6 ให้คณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย 
ประกอบด้วย  

(10) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
(11) กรรมการจากรองคณบดีจำนวนสามคน 
(12) กรรมการจากประธานกรรมการโปรแกรมวิชา จำนวนสี่คน 
(13) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบดี 



๑๑๑ 
 

(14) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ” 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (2) และ (3) ให้แต่ละกลุ่มเลือกกันเอง กรณีที่กรรมการตาม 
(2) และ (3) มีจำนวนไม่ถึงที่กำหนด ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยประกอบด้วย
กรรมการตามจำนวนที่มี 

54. ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงาน (ฉบับท่ี 3)  พ.ศ. 2560 

  ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 วรรคหนึ่ง แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน พ.ศ.  2547 
และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน  

   “ข้อ 6 ให้คณะ วิทยาลัยหรือสำนักวิชาในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำ
คณะวิทยาลัยหรือสำนักวิชา ประกอบด้วย  

(15) ประธานกรรมการ ได้แก่ คณบดี 
(16) กรรมการจากรองคณบดีเท่าที่มีไม่เกินสามคน 
(17) กรรมการจากประธานโปรแกรมวิชาเท่าท่ีมีแต่ไม่เกินสี่คน 
(18) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานคณบด ี

   (10)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและ
กรรมการตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่
เกีย่วข้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะ วิทยาลัยหรือสำนักวิชานั้น ๆ” ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
    
 
 



๑๑๒ 
 

 

ภาพที่ 4.66 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงานที่ถูกต้อง 



๑๑๓ 
 

 

ภาพที่ 4.67 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
 บริหารงานที่ถูกต้อง (ต่อ) 



๑๑๔ 
 

 

ภาพที่ 4.68 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
บริหารงานที่ถูกต้อง (ต่อ) 

 



๑๑๕ 
 

 
ภาพที่ 4.69 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ 

บริหารงานที่ไม่ถูกต้อง 



๑๑๖ 
 

 
ภาพที่ 4.70 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบ
 บริหารงานทีไ่ม่ถูกต้อง (ต่อ) 
 



๑๑๗ 
 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวดที่ 2 การดำเนินการ 
มาตรา 31 อธิการบดีมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้ 

(2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพย์สินอื่นของมหาวิทยาลัยให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและข้อบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงาน พ.ศ. 2547  
หมวด 1 คณะกรรมการประจำส่วนราชการ 

ข้อ 6 ให้แต่ละส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำส่วนราชการ 
ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมายอธิการบดี
อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานของ
ส่วนราชการนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

(2) รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนราชการนั้น 
(3) กรรมการจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย แห่งละหนึ่งคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของของ
กรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและกรรมการตาม (2) (3) 
และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ของส่วนราชการนั้น 

วิธีการได้มาซึ่งกรรมการและเลขานุการตาม (5) ในระหว่างที่ยังไม่มีการแบ่งส่วนราชการใน
ส่วนราชการนั้น ๆ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามมติของสภามหาวิทยาลัย 

 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงาน (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2556 

ข้อ 4 ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วย
คณะกรรมการประจำส่วนราชการและการจัดระบบบริหารงาน  พ.ศ.2547 และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน  

“ข้อ 6 ให้ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการประจำส่วนราชการ ประกอบด้วย 
(๑) ประธานกรรมการ ได้แก่ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ
งานของส่วนราชการนั้น ๆ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานกรรมการก็ได้ 

(2) รองประธานกรรมการ ได้แก่ ผู้อำนวยการส่วนราชการนั้น 
(3) กรรมการจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย แห่งละหนึ่งคน 



๑๑๘ 
 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สามของของกรรมการตาม (1) (2) (3) และ (4) โดยคำแนะนำของประธานกรรมการและกรรมการ
ตาม (2) (3) และ (4) ทั้งนี้ผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวต้องมาจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะงานของส่วนราชการนั้น ๆ 

(5) กรรมการและเลขานุการ ได้แก่ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการส่วนราชการนั้น 
วิธีการได้มาซึ่งกรรมการตาม (3) ให้คณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยแต่ละแห่งเลือก

กันเอง 
กรรมการและเลขานุการอาจเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการโดยความเห็นชอบของประธาน

กรรมการไม่เกินจำนวนสามคน 
ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการแล้วรายงานสภามหาวิทยาลัย                 

เพ่ือทราบ” ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
 



๑๑๙ 
 

 

ภาพที่ 4.71 แสดงตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งคณะกรรมการประจำ 
ส่วนราชการและการบริหารงานที่ถูกต้อง 



๑๒๐ 
 

 

ภาพที่ 4.72 แสดงตัวอย่างคำสั่งคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการบริหารงานที่ถูกต้อง (ต่อ) 

 



๑๒๑ 
 

 
ภาพที่ 4.73 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการบริหารงานที่ถูกต้อง (ต่อ) 
 



๑๒๒ 
 

 
ภาพที่ 4.74 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 

 



๑๒๓ 
 

 
ภาพที่ 4.75 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำส่วนราชการและการบริหารงานที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 

 
 
 



๑๒๔ 
 

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย หมวดที่ 3 
ข้อบังคับฯ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัยและการจัดระบบบริหารงาน 

พ.ศ. 2547 
 ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการโปรแกรมวิชาในคณะหรือวิทยาลัย แต่งตั้งโดยอธิการบดี 
โดยคำแนะนำของคณบดี ประกอบด้วย 
   (1) ประธานกรรมการโปรแกรมวิชา 
   (2 ) กรรมการโปรแกรมวิชาจำนวนไม่น้อยกว่าสองคนแต่ ไม่ เกินสี่คน            
ใหค้ณะกรรมการโปรแกรมวิชาเลือกกรรมการโปรแกรมวิชาคนหนึ่งเป็นเลขานุการ 

ข้อ 20 คุณสมบัติของประธานกรรมการโปรแกรมวิชา มีดังนี้ 
(1) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ     
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(2) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของโปรแกรมวิชานั้น ๆ 

ข้อ 21 คุณสมบัติของกรรมการโปรแกรมวิชา มีดังนี้ 
(1) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ 
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง หรือ 

(2) เป็นคณาจารย์ในคณะหรือวิทยาลัยนั้น ๆ และสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และ
ได้ทำการสอนมาแล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภา
มหาวิทยาลัยรับรอง 

(3) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการหรือวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินงานของโปรแกรมวิชานั้น ๆ 

ในกรณีที่โปรแกรมวิชาใดมีความจำเป็นและสมควรที่จะให้คณาจารย์จากคณะ
หรือวิทยาลัยอ่ืนเป็นกรรมการโปรแกรมวิชาก็ให้กระทำได้ โดยให้ประธานกรรมการโปรแกรมวิชานั้น



๑๒๕ 
 

ขอความเห็นชอบจากคณบดีที่สังกัดเพ่ือพิจารณาดำเนินการขอความร่วมมือจากคณะหรือวิทยาลัย 
ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ข้อ 22 ให้คณบดีพิจารณาเลือกประธานกรรมการโปรแกรมวิชาจากผู้มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 20 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะหรือวิทยาลัย จากนั้นให้คณบดี
และประธานกรรมการโปรแกรมวิชาแต่ละโปรแกรมพิจารณาเลือกผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 21 จำนวน    
ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คนเป็นกรรมการโปรแกรมวิชาแต่ละโปรแกรมแล้วให้คณบดีเสนอ
รายชื่อบุคคลดังกล่าวทั้งหมดให้อธิการบดีแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการโปแกรมวิชาและกรรมการ
โปรแกรมวิชาต่อไป 

ข้อ 23 ประธานกรรมการโปรแกรมวิชาและกรรมการโปรแกรมวิชามีวาระการดำรง
ตำแหน่งคราวละสี่ปี ตัวอย่างดังต่อไปนี้ 

 



๑๒๖ 
 

 
ภาพที่ 4.76 แสดงตัวอย่างแบบบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ลงนามคำสั่งแต่งตั้งประธาน

โปรแกรมวิชาที่ถูกต้อง 
 



๑๒๗ 
 

 
ภาพที่ 4.77 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาที่ถูกต้อง (ต่อ) 

 



๑๒๘ 
 

 
ภาพที่ 4.78 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาที่ไม่ถูกต้อง 

 



๑๒๙ 
 

 
ภาพที่ 4.79 แสดงตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งประธานโปรแกรมวิชาที่ไม่ถูกต้อง (ต่อ) 
 
 



๑๓๐ 
 

หลังจากขั้นตอนการตรวจสอบรูปแบบของหนังสือโดยยึดหลักตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่เพ่ิมเติมแก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และ             
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2554 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่3)                  
พ.ศ. 2560 และตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวของหนังสือสั่งการ ความถูกต้อง ไม่ขัดต่อระเบียบ 
ข้อบังคับ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป 

7. การลงทะเบียนรับหนังสือ 

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากหน่วยงานภายนอกซึ่งมีมาถึงบุคคล หน่วยงาน หรือ
องค์การในเรื่องราชการหรือกิจการขององค์กร ที่มิใช่เรื่องส่วนตัว การรับหนังสือสำหรับส่วนราชการ                     
มีข้ันตอนและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานกำหนดเป็นระเบียบไว้ชัดเจน การรับหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือ
จากภายนอกหรือภายในองค์การหรือส่วนราชการเดียวกัน อนุโลมให้ใช้แนวปฏิบัติโดยอิงระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.  2526  และได้กล่าวถึงการลงทะเบียนรับหนังสือ ไว้ว่า 

๗.๑ การประทับตรารับหนังสือให้ประทับตรารับหนังสือ ที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ                  
เพ่ือเป็นหลักฐานตรวจสอบว่าหน่วยงานได้รับหนังสือเมื่อใด โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 

 ส่วนราชการผู้รับหนังสือ 

 เลขที ่ให้ลงเลขท่ีตามเลขที่รับในทะเบียน 

 วันที่รับ ให้ลงวันเดือนป ที่รับหนังสือ 

 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 

 

ภาพที่ 4.80 แสดงตราประทับรับหนังสือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

  

 

 



๑๓๑ 
 

๗.๒ การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในประเภท บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายใน 
๑. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอด

ป ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
๒. ลงวันที่  ให้ลงวันเดือนป ของหนังสือที่รับเข้ามา 
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๔. จาก ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือ 
๕. ชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีตำแหน่ง 
๖. การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
๗. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.81 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายใน 

 



๑๓๒ 
 

 

ภาพที่ 4.82 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน บันทึกข้อความเสนอหนังสือภายใน(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกรายละเอียดของบันทึก
ข้อความเสนอหนังสือภายใน
ประกอบด้วย  
1. ลำดับท่ี 
 

2.วัน/เดือน/ป ท่ี
ทำหนังสือ 
 

3.ชื่อเรื่องบันทึกข้อความ
เสนอหนังสือภายใน 
 

4.ชื่อ-สกุล ผูจ้ัดทำ/ผู้
ลงนามหนังสือ 
 

5.ชื่อหน่วยงานท่ี
ออกหนังสือ 
 



๑๓๓ 
 

๗.3 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในประเภท คำสั่ง 
๑. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอด

ป ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
๒. หน่วยงานเจ้าของหนังสือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีตำแหน่ง 
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๔. วันที่สั่งให้ปฏิบัติ 
๕. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือราชการ 
๖. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 

ภาพที่ 4.83 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทคำสั่ง 

 



๑๓๔ 
 

 
ภาพที่ 4.84 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทคำสั่ง (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

๗.4 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในประเภท ประกาศ 
๑. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไปตลอด

ป ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
๒. หน่วยงานเจ้าของหนังสือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีตำแหน่ง 
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๔. วันที่ประกาศ 
๕. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือราชการ 
๖. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 

 
ภาพที่ 4.85 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทประกาศ 

 

 

 



๑๓๖ 
 

 

ภาพที่ 4.86 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทประกาศ (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 
 

7.5 การลงทะเบียนรับหนังสือราชการภายในประเภทบันทึกข้อความเสนอหนังสือ
ภายนอก 

๑. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไป   
ตลอดป ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 

๒. หน่วยงานเจ้าของหนังสือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีท่ีไม่มีตำแหน่ง 
๓. ชื่อผู้มีอำนาจลงนามในหนังสือราชการ 
๔. ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู ้ที ่หนังสือนั ้นมีถึงหรือชื ่อส่วนราชการหรือชื ่อบุคคล                 

ในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง 
๕. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
๖. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 

ภาพที่ 4.87 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทบันทึกข้อความเสนอหนังสือภายนอก 

 

 

 



๑๓๘ 
 

 
ภาพที่ 4.88 แสดงทะเบียนรับหนังสือราชการภายใน ประเภทบันทึกข้อความเสนอหนังสือภายนอก (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 
 

๘. การวิเคราะห และเก ียนหนังสือราชการ 

 การวิเคราะห์และเกษียนหนังสือราชการ เป็นขั้นตอนก่อนที่จะนำเสนอผู้บังคับบัญชา หรือ    
ผู้มีอำนาจลงนาม วินิจฉัยสั่งการ เป็นภารกิจของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมาย คำว่า ”วิเคราะห์” 
ตามความหมายในพจนานุกรมหมายถึง “การใคร่ครวญ แยกออกเป็นส่วน ๆ” การวิเคราะห์หนังสือ
ราชการ จึงหมายถึง การอ่านแล้วสรุปจุดประสงค์ และแยกแยะประเด็นเนื้อหาออกอย่างชัดเจน คำว่า 
“เกษียน” หมายถึง ข้อความที่เขียนแทรกไว้ในหนังสือราชการ 

 วิธีการวิเคราะห์ คือ การกลั่นกรองเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาวินิจฉัยสั่งการ ผู้ที่ทำหน้าที่วิเคราะห์
ต้องมีความละเอียด รอบคอบ มีการดำเนินการดังนี้ 

 1. อ่านเรื่องให้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบ ทำความเข้าใจเนื้อเรื่อง 

 2. แยกแยะประเด็นสำคัญ โดยพิจารณาแต่ละตอนของหนังสือ 

 3. สรุปใจความ และประเด็นของเรื่อง และหาคำตอบ คือ 

  3.1 หนังสือนั้นเรื่องอะไร 

  3.2 หนังสือนั้นมีเหตุ และความเป็นมาอย่างไร 

  3.3 หนังสือนั้นมีวัตถุประสงค์ใด 

  3.4 รายละเอียดอืน่ ๆ เช่นมาจากหน่วยงานใด และใครเป็นผู้ลงนาม 

 4. จัดลำดับประเด็นและเรียบเรียงเนื้อหาให้มีสัมพันธภาพ โดยย่อเรื่องให้สั้น กระชับและได้
ใจความให้มากที่สุด 

 5. หาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ประกอบการเกษียนหนังสือ เช่น เรื่องเดิมที่เคยมีมาก่อน หรือมี
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับใดที่เกี่ยวข้อง หรือต้องปฏิบัติตาม 

 วิธีการเกษียนหนังสือราชการ 

  การเกษียนหนังสือราชการเป็นส่วนหนึ่งของการวัดคุณภาพของเจ้าหน้าที่และ
ผู้บังคับบัญชา หากผู้ปฏิบัติงานสรุปใจความได้ตรงประเด็น เสนอข้อมูล และแนวคิดที่เป็นประโยชน์ก็
จะดีต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา เพ่ือจะสามารถวินิจฉัยสั่งการได้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อ
สถานการณ์ จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานให้มีประสิทธิผล มีการดำเนินการดังนี้ 



๑๔๐ 
 

 1. ย่อเรื่อง จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ ให้ตัดทอนส่วนที่ไม่จำเป็นออก เช่น ส่วนที่
หนังสืออธิบายเพิ่มเติม ส่วนที่เป็นความคิดเห็น เป็นต้น 

 2. แยกส่วน หมายถึง การแยกส่วนของข้อความที่จะเกษียนหนังสือ มีส่วนประกอบ 3 ส่วน 
คือ ส่วนเนื้อหา ข้อมูลเพิม่ติม และส่วนเสนอแนะ ดังนี้ 

2.1 ส่วนเนื้อหา ประกอบด้วย สาระสำคัญของหนังสือราชการ 

2.2 ส่วนข้อมูลเพ่ิมเติม เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องในลักษณะที่เคยปฏิบัติมา              
ก่อนหน้า หรือข้อมูลโดยกล่าวถึงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

2.3 ส่วนเสนอความคิดเห็น เป็นส่วนที่ผู้เกษียนเสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา              
ว่าเรื่องนั้นควรปฏิบัติอย่างไร 

 การเกษียนหนังสือทั้ง 3 ส่วน ให้เกษียนแยกส่วนโดยใช้วิธีย่อหน้าในแต่ละส่วน เพ่ือให้อ่าน
ง่าย และสะดวกในการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 

 3. ตรวจสอบ เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเกษียนหนังสือราชการ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตรวจสอบ ตรวจทานความถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วนในด้านตัวอักษร ตัวสะกด ข้อมูลเนื้อหา เพ่ือให้
แน่ใจว่าถูกต้อง ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา 

 4. ขั้นตอนสุดท้ายคือการลงลายมือชื่อของผู้เกษียนหนังสือ  

 

๙. การเสนอหนังสือผ่านผู้อำนวยการเพื่อทราบและเสนอหนังสือต่อผู้มีอำนาจลงนาม 

หลักการเสนอหนังสือราชการ คือการดำเนินการเสนอหนังสือราชการตามลำดับชั้นของ
เจ้าหน้าที่ต้องเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือสั่งการ โดยเว้นกรณีดังนี้ 

๑. เรื่องที่มีการกำหนดชั้นความเร็ว หรือเฉพาะเจาะจงถึงบุคคล ให้เสนอได้โดยตรง แต่ต้อง
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 

๒. เรื่องที่เป็นชั้นความลับ หรือปกปิด ให้เสนอผู้บริหารโดยตรง 

๓. เรื่องที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ กำหนดไว้เฉพาะเรื่อง เช่น เรื่องร้องเรียน กล่าวหา 
อุทร ร้องทุกข์ เมื่อดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆตามระบบการรับและตรวจสอบหนังสือราชการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรียบร้อยแล้ว ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง 



๑๔๑ 
 

ครบถ้วน สมบูรณ์ และประทับตราผู้มีอำนาจลงนาม จัดเรียงหนังสือโดยแยกเรื่องระหว่างหนังสือ            
เพ่ือทราบและลงนาม  หรือหนังสือวินิจฉัยสั่งการ จากนั้นจึง เสนอหนังสือราชการให้ผู้อำนวยการ
กองกลางตรวจสอบความถูกต้อง เสร็จสิ้นแล้วนำเสนอต่อรองอธิการบดี และอธิการบดีเพ่ือทราบ              
ลงนาม พิจารณา สั่งการ จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  

 

ภาพที่ 4.89 แสดงภาพแฟ้มเพ่ือเสนอหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

 



๑๔๒ 
 

ภาพที่ 4.90 แสดงภาพแฟ้มเพ่ือเสนอหนังสือราชการที่ไม่ถูกต้อง 

ภาพที่ 4.91 แสดงภาพการจัดเรียงแฟ้มเพ่ือเสนอหนังสือที่ถูกต้อง 



๑๔๓ 
 

ภาพที่ 4.92 แสดงภาพการจัดเรียงแฟ้มเพ่ือเสนอหนังสือที่ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 
 

การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หลังจากหน่วยงานต่าง ๆภายในมหาวิทยาลัย ส่งหนังสือราชการโดยช่องทางต่าง ๆตามที่
งานสารบรรณและอำนวยการกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกำหนดไว้แล้ว ผู้ปฏิบัติงานสาร
บรรณและอำนวยการกลาง จะเข้าสู่กระบวนการดำเนินการตรวจสอบหนังสือและเอกสารประกอบ 
หากหนังสือหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนครบถ้วนสมบูรณ์หรือมีข้อผิดพลาดจุดใด ผู้ปฏิบัติงาน
จะดำเนินการติดตามงานแต่ละงานจากหน้าที่ประจำหน่วยงาน โดยมีการวางแผนเป็นการบันทึกช่วย
จำ ว่าติดตามงานอะไร ซึ่งจะดำเนินการติดตามงานดังกล่าวเป็นระยะ ๆ ด้วยวาจา และลายลักษณ์
อักษร ผ่านหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ แอปพลิเคชั่นไลน์ ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และ
การสื่อสารซึ่งหน้า โดยการวิเคราะห์การทำงานของบุคลากรแต่ละบุคคลมีวิธีการติดตามทวงถามงาน
ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีศิลปะในการพูด เพ่ือมิให้เกิดความขัดแย้ง กดดัน หรือปฏิเสธงาน สิ่งดังกล่าว
นำมาซึ่งทำให้งานเกิดความล้มเหลวหรืองานด้อยประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 
 

บทที่ 5 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากงานเอกสารหรือหนังสือที่หน่วยงานต่าง ๆ ของทางราชการจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการ
ติดต่อราชการ มีเป็นจำนวนมาก อีกทั้งงานธุรการและสารบรรณ ยังเป็นศูนย์กลางในการบริหารงาน
ของทุกหน่วยงาน เพราะภายในองค์กรจะประสบผลสำเร็จได้ ต้องอาศัยระบบงานบริหารเอกสาร
ทั้งสิ้น คู่มือปฏิบัติงานรับและตรวจหนังสือราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้จัดทำได้รวบรวม
ปัญหาและอุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ตั้งแต่ข้ันตอน 

1. รับหนังสือราชการจากหน่วยงานภายใน 
2. คัดแยก  ตรวจสอบเบื้องต้น 
3. หน่วยงานดำเนินการให้แก้ไขและจัดส่งคืนมหาวิทยาลัย 
4. แยกประเภท 

4.1 บันทึกข้อความเสนอ 
4.2 หนังสือสั่งการ/คำสั่ง 
4.3 ประกาศ 
4.4 หนังสือออก,หนังสือรับรอง,หนังสือมอบอำนาจ 

5. ชั้นของหนังสือราชการ 
 5.1 หนังสือชั้นความเร็ว 

5.2 ชั้นความลับ 
5.๓ ธรรมดา ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ 

 6. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 7. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
 8. วิเคราะห์และเกษียนหนังสือราชการ 

9. เสนอแฟ้มลงนามหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 

ตารางท่ี ๕.1 ตารางแสดงปัญหาและข้อเสนอแนะ 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

1. รับหนังสือราชการจาก
หน่วยงานภายใน 

๑.๑ เจ้าหน้าที่ประจำ
หน่วยงานจัดส่งหนังสือล่าช้า 
เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด 
และเร่งรัดการรับเรื่องคืน 

1.1.1 ประสานเลขานุการ
ผู้บริหารเกี่ยวกับหนังสือเรื่องที่
หน่ วยงานต้องการเร่ งด่ วน 
เพ่ือให้ผู้บริหารทราบเรื่องก่อน
ดำเนินการทางเอกสาร 

1.1.2 ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงานให้เร่งรัดการ
ร่ า ง  พิ ม พ์ ห นั ง สื อ ข อ ง
หน่วยงาน เพ่ือส่งและเสนอ 
ให้ทันระยะเวลากำหนด 

 

2. คัดแยก ตรวจสอบ
เบื้องต้น 
 

2.๑ ผู้ปฏิบัติ งาน เกิดความ
สับสน หรือเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ใน ก า ร คั ด แ ย ก พิ จ า ร ณ า 
ตีความ ทำความเข้าใจหนังสือ
ที่รับเข้ามา ซึ่งหนังสือบางฉบับ
ระบุเนื้อหาไม่ชัดเจน ทำให้ไม่
สามารถตีความได้ว่าหนังสือมี
วัตถุประสงค์อะไร 

 

 
 

 

 

 

 

๒.๒ แบบฟอร์ม ของหนังสือ
ราชการ ยั งไม่ถูกต้อง ตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

2.๑.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานอ่านราย
เอี ย ด ข้ า ง ใน ว่ าห นั ง สื อ มี
วัตถุประสงค์ใด หรือต้องการ
ข้อมูลใด 

2 .1 .2  ตรวจสอบ เอกสาร
ประกอบหนังสือด้วยเพ่ือจะได้
ทราบวัตถุประสงค์ของหนังสือ
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

2.1.3 ดำเนินการโทรศัพท์ไป
สอบ ถาม ยั งต้ น เรื่ อ ง  เพ่ื อ
ด ำ เนิ น ก า ร ให้ แ ล้ ว เส ร็ จ
ทันท่วงท ี

 

๒ .2 .1  ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบเบื้ องต้นแล้วเมื่อ
ห นั งสื อ ข อ งห น่ ว ย ง าน มี



๑๔๗ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526  การสะกดคำ ยังมีการ
พิม พ์ผิ ด  การใช้ภ าษาที่ ไม่
ถูกต้อง สืบเนื่องมาจากการ
ร่ า งห นั งสื อ และการ เขี ยน
หนังสือราชการยังไม่มีคุณภาพ
ดีพอ/หนังสือไม่ผ่านตามสาย
ง า น ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี  ที่
รับผิดชอบ /การใช้ลายเซ็น
สแกนของหัวหน้าหน่วยงาน 
ในบันทึกข้อความ /การขึ้นหัว
เรื่องคำสั่ง ไม่ถูกต้อง /คำสั่ง
เข้าร่วมโครงการหรืออบรม ไม่
แนบโครงการที่ได้รับอนุมัติ/
คำสั่งไปราชการ ไม่แนบต้น
เรื่องตามคำสั่ง /การเดินทาง
โดยเครื่องบิน ไม่ขออนุญาต
ขึ้นเครื่องกรณีเร่งด่วน 

 

ข้อผิดพลาดจะศึกษาข้อมูล
เพ่ิมเติมและประสาน ชี้แจง 
ให้คำแนะนำ แก่ เจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงาน ดำเนินการ
แก้ไขตามจุดที่ผิดพลาด โดยให้
คำแนะนำและให้ ข้ อมู ลที่
ถูกต้องร่วมด้วย 

1.2 .2  ประสานเจ้ าหน้ าที่
ประจำหน่วยงานให้นำเอกสาร
ประกอบหนังสือให้ครบถ้วน
และส่งมาให้กองกลาง ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 

 

3. หน่วยงานดำเนินการ
แก้ไขและจัดส่งคืน
มหาวิทยาลัย 

๓.๑ ไม่สามารถติดต่อไปหา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานได้ 

 

 

 

 

๓ .๒  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ติ ด ต่ อ
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน
เพ่ือทำการแก้ไขแล้วแต่ยังคง
ไม่แก้ไข 

3.1.1 ประสานงาน หรือฝาก
ข้อความทิ้งไว้กรณีไม่ใช่เรื่อง
เร่งด่วน 

3.1.2 ประสานฝากเรื่องไว้กับ
หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ท่าน
อ่ืนเพ่ือฝากเรื่องไว้ให้เจ้าหน้าที่
ประจำหน่วยงาน 

3.2 .1  ประสานเจ้ าหน้ าที่
หน่วยงานเป็นระยะ ๆเพ่ือให้
ค ำแน ะน ำ  ห รื อ แจ้ งจุ ดที่
ผิดพลาด 



๑๔๘ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

3.2.2 แจ้งหัวหน้างานเพ่ือหา
ข้อแก้ไข 

4. แยกประเภท 
  4.1 บันทึกข้อความเสนอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.2 หนังสือสั่งการ/คำสั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 .1.1  ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน เลื อ ก
ประเภท วัตถุประสงค์ ของ
หนังสือผิดพลาดเช่นหนังสือมี
ประเภท วัตถุประสงค์คือเสนอ
เพ่ือทราบแต่ผู้ปฏิบัติงานเลือก
เป็นเพื่อโปรดพิจารณา 

4 .1 .2  ผู้ ป ฏิ บั ติ งานยั ง ไม่
แ ม่ น ย ำ เ รื่ อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง
หน่วยงานจึงเกษียนหนังสือไป
ไม่ถูกต้อง 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 .1  ผู้ ปฏิบั ติ งานยังขาด
ความรู้ความเข้าเรื่องหนังสือ
สั่งการ (คำสั่ง) 

 

 

 

4.1.1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานอ่าน
รายเอียดและเอกสารประกอบ
อย่ างถ้ วนถี่ ว่ า เป็ นหนั งสื อ
ป ร ะ เภ ท ใ ด  ห นั ง สื อ มี
วัตถุประสงค์ใด หรือต้องการ
ข้อมูลใด 

4.1.๒.๑ ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา 
ค้นคว้าทำความเข้าใจ และ
วิ เค ราะห์ จุ ดป ระส งค์ ขอ ง
หนังสืออย่างละเอียด 

4.1.2.๒ ศึกษาและทำความ
เข้าใจโครงสร้าง ภาระหน้าที่
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยให้มากยิ่งข้ึน  

4.1.2.3 สอบถามข้อมูลจาก
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้องว่าประสานงาน
กับหน่วยงานใดไว้ก่อนหน้า 
 

 

4.2.1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เรื่อง 
งานธุรการและงานสารบรรณ
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 

4.2.1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา 
ค้นคว้า ทำความเข้าใจระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย



๑๔๙ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   4.3 ประกาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 .1  ผู้ ปฏิบั ติ งานยังขาด
ความรู้ความเข้าเรื่องหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ (ประกาศ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
ที่แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 ) 
พ .ศ . 2 5 4 8  แ ล ะ  (ฉ บั บ
ป รั บ ป รุ ง )  พ .ศ .2 5 5 4 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 
3 ) พ.ศ.2560เพ่ิมเติมอยู่
อย่างสม่ำเสมอ 

 

4.3.1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เรื่อง 
งานธุรการและงานสารบรรณ
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 

4.3.1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา 
ค้นคว้า ทำความเข้าใจระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 และ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บ รรณ  (ฉ บั บ ที่  3  ) พ .ศ .
2 5 6 0 เพ่ิ ม เติ ม อ ยู่ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ 

 

 

 

 



๑๕๐ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

  4.4 หนังสือออก,หนังสือ
รับรอง,หนังสือมอบอำนาจ 
 

4.๔ .1 ผู้ ปฏิบั ติ งานยังขาด
ความรู้ความเข้าเรื่องหนังสือ
รับรอง หนังสือมอบอำนาจ 
หนังสือภายนอก และหนังสือ
ที่ใช้เป็นหลักฐานทางราชการ  

 

 

4.๔.1.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เรื่อง 
งานธุรการและงานสารบรรณ
เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการปฏิบัติงานเพิ่มยิ่งขึ้น 

 

4.๔.1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา 
ค้นคว้า ทำความเข้าใจระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2548 และ (ฉบับปรับปรุง)
พ.ศ. 2554 ระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บ รรณ  (ฉ บั บ ที่  3  ) พ .ศ .
2 5 6 0 เพ่ิ ม เติ ม อ ยู่ อ ย่ า ง
สม่ำเสมอ 

 

5. ชั้นของหนังสือราชการ 
5.1 หนังสือชั้นความเร็ว 
- ผู้ปฏิบัติงานจะปฏิบัติ
โดยเร็ว/ทันทีตามข้ันตอนการ
ลงรับหนังสือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

๕.๑.๑ หน่วยงานไม่ประทับ 
ตราหนังสือท่ีเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

๕.1.1.1 สอบถามเจ้าหน้าที่
ส่งหนังสือว่าหนังสือมีความ
เร่งด่วนหรือไม่ หากเร่งด่วน
แ จ้ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ป ร ะ จ ำ
หน่วยงานให้ประทับตรา 

๕ .1 .1 .2  เมื่ อผู้ ปฏิบั ติ งาน
พิจารณาและสอบถามแล้วว่า
หนั งสือมีความเร่งด่ วน  จะ
ประทับตรา และเสนอแฟ้ม
ด่วนให้หน่วยงาน 

 



๑๕๑ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

5.2 ชั้นความลับ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
๕.3 ธรรมดา  

- ปฏิบัติตามข้ันตอนปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๕.๑.๒ หน่วยงานไม่ประทับ 
ตราหนังสือลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1 ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ขั้ นตอนปกติ แต่ เจ้ าหน้ าที่
ประจำหน่วยงานยังทวงถาม
หนังสือ 

 

 

 

 

๕.1.2.1 สอบถามเจ้าหน้าที่
ส่งหนังสือว่าหนังสือลับหรือไม่ 
ห า ก เป็ น ห นั ง สื อ ลั บ แ จ้ ง
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยงานให้
ประทับตราจะจัดใส่ซองปอด
มิดชิดโดยประทับตราลับด้าน
นอกซองอีกครั้งหนึ่ง 

๕ .1 .2 .2  เมื่ อผู้ ปฏิบั ติ งาน
พิจารณาและสอบถามแล้วว่า
เจ้าหน้าที่ประชำหน่วยงาน
แล้วแจ้งว่าหนังสือในซองนั้นมี
ความลับ จะประทับตราลับ 
และเสนอผ่านนายทะเบียนรับ
ห นั งสื อ ลั บ เพ่ื อ ป ฏิ บั ติ ใน
ขั้นตอนต่อไป 
 

 

 

 

5.2.1.1 สอบถามเจ้าหน้าที่
ส่งหนังสืออีกครั้งว่าหนังสือมี
ความเร่ งด่ วนหรือ ไม่  ห าก
เร่งด่วนแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำ
หน่วยงานให้ประทับตราเสนอ
เรื่องเรื่องด่วนทันท ี

5.2.1.2 แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำ
หน่วยงานให้รอรับหนังสือผ่าน
ท า ง ร ะ บ บ ส า ร บ ร ร ณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 



๑๕๒ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

6. ตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

6.๑ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความ
แม่นยำในกฎ ระเบียบและ
ข้อบั งคับต่างๆ หลักเกณฑ์   
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

6.๑.1 ให้ผู้ปฏิบัติงานศึกษา 
ทำความเข้าใจเรื่องเดิม และ
ข้อกฎหมาย ระเบี ยบหรือ
ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการ
จัดทำหนังสือราชการในเรื่อง
นั้ น ๆ  เพ่ื อ ให้ ก ารท ำงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6.1.2. ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับ
การฝึกอบรมเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบั งคับ เพ่ิมเติม เพ่ือให้มี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจสอบหนังสือราชการ 

 

7. ลงทะเบียนรับหนังสือ 
 

7.๑ ผู้ปฏิบัติงานลงทะเบียน
รับข้อมูลหนังสือไม่ครบถ้วน 

 

 

 

 

 

7 .1 .๑ ใ ห้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น
ตรวจสอบทะเบียนหนังสือให้มี
รายละเอียดครบถ้วน และ
ถูกต้องก่อนเกษียนหนั งสือ
ราชการ 

7.1.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ละเอียดรอบครอบ ตรวจทาน
การลงทะเบียนรับหนังสือทุก
ครั้ง 

 

 

 

 



๑๕๓ 
 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปัญหา แนวทางแก้ไข 

8. วิเคราะห์และเกษียน 
หนังสือราชการ 

8 .1  เนื้ อค วาม ใน ห นั งสื อ
ร า ช ก า ร ไ ม่ ก ร ะ จ่ า ง ชั ด 
คลุมเครือ ทำให้ผู้ อ่าน อ่าน
ด้วยความลำบากในการแปล
ความห มาย  ถ้ อยคำ ห รือ
ข้อความไม่ทราบวัตถุประสงค์
ของหนังสือราชการ 

 
 

 

8.2 หนังสือมีความเกี่ยวข้อง
กับข้อกฎหมาย ระเบียบหรือ
ข้อกำหนด 

8.1.1 ติดต่อประสานงานผู้ลง
นาม หรือหน่วยงานเจ้าของ
หนังสือ สอบถามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการในการเสนอหนังสือ
ราชการ 

8.1.2 ค้นคว้าเรื่องเดิมที่เคยมี
การติดต่อกันมาก่อนเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาในการ
วิเคราะห์และเกษียนหนังสือ 

8.2.1 ศึกษา ทำความเข้าใจ
เรื่องเดิม  และข้อกฎหมาย 
ระเบี ยบหรือข้ อกำหนดที่
เกี่ยวข้องในหนังสือราชการ
เรื่องนั้นๆ เพ่ือให้การทำงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

9. เสนอแฟ้มลงนามหนังสือ
ราชการ 

 

๙ .๑  เนื่ อ ง จ าก มี ป ริ ม าณ
หนังสือมากทำให้การเสนอ
แฟ้มล่าช้า 

 

๙.๑.๑ บริหารจัดการเวลาให้
กระชับยิ่งขึ้น เพ่ือให้การเสนอ
แฟ้มลงนามหนังสือราชการ
เสร็จทันตามระยะเวลากำหนด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและพัฒนางาน 

ในการปฏิบัติงานตามคู่มือการรับและตรวจหนังสือราชการ นอกจากปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑. ในการคัดแยกหนังสือ ผู้ปฏิบัติงานควรให้ความสำคัญในการคัดแยกหนังสือตามชั้น
ความเร็ว ตามระเบียบงานสารบรรณอย่างเคร่งครัด  

2. กรณีหนังสือมีความไม่ชัดเจนในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการส่งหนังสือ ผู้ปฏิบัติจะต้อง
ประสานไปยังผู้ส่งหนังสือว่ามีจุดประสงค์ หรือ มีเป้าหมายในการส่งหนังสือในเรื่องใด ทั้งนี้เพ่ือความ
ถูกต้อง ในการพิจารณาผู้รับหนังสือต่อไป 

3. ควรมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ กระบวนการพัฒนาการลงทะเบียนรับ
หนังสือให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือแลกเปลี่ยนปัญหา ข้อเสนอในการพัฒนางานต่อไป 

4. ควรจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ โดยวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถ โดยอบรมแบบเจาะลึกการปฏิบัติงานจริง  

5. ควรสร้างจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่งานธุรการและงานสารบรรณ ตระหนัก ในความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตน เพ่ือปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

อย่างไรก็ตาม การจัดทำคู่มือการรับและตรวจหนังสือราชการ อาจมีแนวทางแก้ไขปัญหา
ด้วยวิธีการอื่นๆ ที่ผู้จัดทำยังมิได้กล่าวถึง โดยผู้ใช้คู่มือสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว 
ถูกต้อง ตามวิถีของผู้ใช้งาน ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานรับและตรวจหนังสือราชการ
ต่อไป  

   


