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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ของ  นายอาทิตย์  พลตร ี

หลักการและเหตุผล 
 หนังสือราชการเป็นเอกสารที่เป็นหลกัฐานในราชการ โดยทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับเป็นส าคัญ หนังสือราชการ ได้แก่ 
 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 4. เอกสารราชการที่จัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ 
 5. เอกสารที่ราชการที่จัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
 6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

 หนังสือราชการเป็นเอกสารส าคัญของทางราชการที่ข้าราชการทุกระดับตอ้งให้ความส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดท าหนังสือราชการ ดังนั้น ในการเสนอหนังสือราชการและกลั่นกรองหนังสือราชการต้อง
ตระหนัก ถึงความส าคัญในการจัดท าหนังสือให้ถูกต้องตามระเบียบ และต้องถือปฏิบัติตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2548การจัดท าหนังสือ
ราชการและการกลั่นกรองหนังสือราชการที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบันนั้น มักจะจัดท าโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 สาเหตุเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท าหนังสือไม่
ตระหนักในการจัดท าหนังสือเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ ท าให้งานบริหารทั่วไปต้องท าการกลั่นกรองหนังสือ
จากส่วนราชการที่น าเสนอมาให้ผู้บริหารวินิจฉัยและพิจารณาสั่งการลงนามด้วยความละเอียด รอบคอบ และ
อย่างถี่ถ้วน ซึ่งการปฏิบัติงานกลั่นกรองความถูกต้องของหนังสือดังกล่าวนั้น ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ
ค่อนข้างนาน และหากพบข้อผิดพลาด ผู้กลั่นกรองต้องส่งหนังสือคืนเจ้าของเรื่องเพื่อกลับไปแก้ไขใหม่ให้
ถูกต้อง จึงจ าเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการทุกระดับ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เช่น หัวหน้าฝุาย
หัวหน้างาน และงานบริหารทั่วไปของทุกหน่วยงาน ส านัก/กองเข้าใจในการจัดท าหนังสือราชการที่ถูกต้อง 
เพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกันอันจะท าให้สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ กลั่นกรองลง และท าให้หนังสือราชการที่จัดท าขึ้น มีความถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริหารในการตัดสินใจและวินิจฉัยพิจารณาสั่ง
การหรือลงนาม 

 

บทวิเคราะห์/แนวความคิด/ข้อเสนอ 
1. บทวิเคราะห์ 

หนังสือราชการหากได้รับการจัดท าอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ก าหนดไว้ และหากหน่วยงานที่ท าหน้าที่เสนอหนังสือได้ท าการตรวจทานจากเจ้าหน้าที่



 

ผู้รับผิดชอบตามสายงานการบังคับบัญชาแล้ว การเสนอหนังสือราชการให้ผู้บริหารวินิจฉัยพิจารณาสั่งการและ
ลงนามก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็ว แต่จากการปฏิบัติงานพบว่าส่วนใหญ่ยังปฏิบัติไม่
ถูกต้อง ท าให้งานบริหารทั่วไปจะต้องใช้เทคนิค และวิธีการปฏิบัติงานอย่างละเอียดรอบคอบในการตรวจสอบ 
เพื่อให้หนังสือราชการที่ถูกน าเสนอมาจาก ฝุาย/งานต่างๆ เป็นหนังสือที่ถูกต้องท าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ด าเนินการตรวจสอบนาน และมีการส่งคืนหนังสือราชการกลับไปให้หน่วยงานที่ท าหน้าที่เสนอหนังสือดังกล่าว
เพื่อให้กลับไปแก้ไขจัดท าหนังสือราชการใหม่ให้ถูกต้องอยู่บ่อยครั้ง ท าให้การปฏิบัติงานโดยรวมขององค์กรเกิด
ความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
แนวความคิด 

การปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการทุกแห่ง จ าเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารในรูปของหนังสือหรือ
เอกสารต่างๆ ปัญหาในการจัดท าหนังสือราชการที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดขึ้นได้จากสาเหตุต่างๆ กันหลายประการ 
เช่น การเขียนหนังสือราชการ เพื่อการสื่อสารถึงผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร บ่อยครั้งพบว่า 
เมื่อมีการน าเสนอหนังสือราชการไปแล้วผู้ที่ได้รับสารเกิดความสับสน ไม่เข้าใจเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
เนื้อหาในหนังสือราชการนั้นๆ บางครั้งพบว่าการเขียนหนังสือราชการไม่ได้เขียนให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอน
ของรูปแบบ และโครงสร้างหนังสือราชการเฉพาะเรื่องนั้นๆ ที่ได้ก าหนดไว้เป็นต้นการเขียนหนังสือราชการที่ดี 
ต้องมีขั้นตอนการเขียนซึ่งควรจะต้องยึดถือตามรูปแบบ และโครงสร้างของหนังสือราชการที่ได้ก าหนดรูปแบบ
และโครงสร้างไว้ต่างๆ กันออกไป ตามเจตนา และวัตถุประสงค์ของหนังสือราชการนั้นๆ และผู้เขียนควรมี
เทคนิคการเขียนที่ถูกต้อง ซึ่งผู้เขียนจ าเป็นต้องฝึกปฏิบัติเทคนิคในการเขียนหนังสือราชการจนเกิดทักษะ เพื่อ
สามารถเลือกใช้ประเภท รูปแบบ และโครงสร้างของหนังสือราชการที่เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของหนังสือ
ราชการนั้นๆ ตลอดจนการฝึกการใช้ส านวนภาษาที่เหมาะสม ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสารจึงควรได้เรียนรู้
หลักการที่ถูกต้อง และน ามาฝึกฝนจนเกิดความช านาญ สามารถเลือกใช้ประเภท รูปแบบและโครงสร้างของ
หนังสือราชการที่เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของหนังสือและสามารถใช้ส านวนภาษาได้อย่างถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์และความเหมาะสมซึ่งจากประสบการณ์ที่ผู้ขอรับการประเมินได้ปฏิบัติงานในด้านการร่างหนังสือ
ราชการและตรวจสอบวิเคราะห์กลั่นกรองหนังสือราชการ และได้พบปัญหาและขอเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
ดังนี้ 

2.  ปัญหาด้านผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการ 
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการแต่ละท่านจะมีรูปแบบและโครงสร้างในการเขียน

แตกต่างกัน หนังสือราชการประเภทเดียวกัน อาจเขียนโดยใช้รูปแบบและโครงสร้างที่ต่างกัน ทั้งในแง่ของการ
จัดล าดับการน าเสนอ แนวความคิด การใช้ถอ้ยค าภาษา ตลอดจนวิธีการน าเสนอ แม้ผู้รา่งจะสื่อความหมาย
ชัดเจน ก็อาจจะไม่ตรงกับรูปแบบ และโครงสร้างการเขียนตามแนวทางที่ผู้บังคับบัญชาต้องการ เช่น
ผู้บังคับบัญชา บางท่านชอบให้เขียนยาวๆ ต้องการค าอธิบายอย่างละเอียด แต่บางท่านชอบให้น าเสนอแบบ
สั้นๆ กระชับ ท าให้ต้องแก้หนังสือราชการนั้นหลายครั้ง ท าให้งานลา่ช้า ส าหรับผู้บังคบับัญชาบางท่านไม่ได้
ตรวจสอบหรือส่งกลับให้แก้ไขเลยจึงมีหนังสือที่ผิดพลาดออกไปสู่ผู้รับอยู่ไม่น้อย                                                                                                              

แนวทางแก้ปัญหา 
๑. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการ ควรก าหนดรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือแต่ละ

ประเภท ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้นๆ มีการก าหนดรูปแบบ ขั้นตอนของการน าเสนอ ตามล าดับ 
เพื่อให้การร่างหนังสือราชการเป็นไปในทางเดียวกัน 



 

๒. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการ ควรอ่านเอกสารอย่างรอบคอบ โดยยึดถือรูปแบบ
และโครงสร้างเอกสารที่ก าหนดไว้ และ ในการส่งหนังสือราชการกลับไปเพื่อแก้ไข ควรระบุข้อที่ต้องแก้ไข
แนวทางที่ควรแก้ไขเพื่อให้สามารถน ากลับไปแก้ไขครั้งเดียวให้เสร็จ เพื่อประหยัดเวลา 

๓. ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการ ควรจัดอบรมหรือระดมสมอง เพื่อให้ผู้ร่างและ
ผู้บังคับบัญชามีความเข้าใจตรงกัน เพื่อให้การร่างหรือการจัดท าหนังสือราชการ เป็นไปตามรูปแบบ และ
โครงสร้างที่ก าหนดไว้ และเพื่อปรับปรุงรูปแบบและโครงสร้างหนังสือราชการแต่ละประเภทให้เหมาะสม 

 

3. ปัญหาด้านผู้ร่าง 
ผู้ร่างอาจยังขาดประสบการณ์ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

เมื่อให้รับมอบหมายให้ร่างหนังสือราชการไม่ว่าจะเป็นหนังสือภายในหรือภายนอก ผู้ร่างมักจะไม่เข้าใจเจตนา
หรือวัตถุประสงค์ของหนังสือที่ร่าง และอาจไม่เข้าใจรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือประเภทที่ได้รับ
มอบหมายให้ร่าง ผู้ร่างจึงมักจะเขียนไปด้วยความคิด และใช้ถ้อยค าภาษาของตัวเอง และเมื่อน าเสนอหนังสือ
นั้นออกไป โดยไม่มีการตรวจสอบ หรือไม่มีการตรวจทานที่ถูกต้อง อาจท าให้ผู้รับไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของ
หนังสือราชการน้ัน 
 

แนวทางแก้ปญัหา 
ผู้ร่างต้องอ่านและท าความเข้าใจระเบียบงานสารบรรณให้ถูกต้องแม่นย า ผู้ร่างต้องรับฟังค าสั่งให้

ครบถ้วน และท าความเข้าใจในค าสั่งหรือวัตถุประสงค์ของหนังสือนั้นๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ และใช้ดุลย
พินิจ ผู้ร่างต้องเลือกใช้รูปแบบและโครงสร้างของหนังสือตามวัตถุประสงค์ของหนังสือที่จะร่างเลือกใช้ภาษาที่
ถูกต้อง ควรสังเกตตัวอย่าง โครงสร้างที่ใช้แนวทางการเขียน การเลือกใช้ภาษา และวิเคราะห์การเขียนของผู้มี
ประสบการณ์ และน าไปฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาจนเกิดความเชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบ่งบอกถึง
ศักยภาพของผู้ร่างหนังสืออีกด้วย และการร่างหนังสืออาจขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน
นอกจากนี้ในการส่งหนังสือราชการแต่ละครั้ง ผู้ส่งสารที่ดีควรค านึงถึงกฎขั้นพื้นฐานด้วย คือความเป็นจริงของ
หนังสือมีประโยชน์เป็นที่พ่ึงประสงค์ และมีความเหมาะสม (เวลา โอกาส สถานที่ บุคคล) 

 

4. ปญัหาด้านผู้พิมพ ์
ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้มามีบทบาทต่อการพิมพ์หนังสือราชการเป็นอย่างมาก การพิมพ์ด้วยเครื่อง

คอมพิวเตอร์จะได้ต้นฉบับของหนังสือราชการที่สวยงาม สามารถจัดรูปแบบสีสันได้ตามต้องการโดยไม่ต้อง 
เปลืองกระดาษ นอกจากนี้ยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ ท าให้สะดวกในการแก้ไขและสิ้นเปลืองเวลาน้อยลงหาก
จะต้องพิมพ์งานนั้นใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการพิมพ์ได้ส่งผลกระทบต่อ
การใช้ภาษาไทยในเรื่องของวรรคตอน การตัดค าของภาษาไทย การแยกค าที่ผิดหลักภาษา เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์สามารถจัดรูปแบบการพิมพ์ที่สวยงามแต่ไม่สามารถทราบขอบเขตของค าไทยได ้

 
แนวทางแก้ปัญหา 
ผู้พิมพ์ควรต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา ทางด้านการจัดวรรคตอน การจัดย่อหน้า และผู้พิมพ์

ต้องตรวจดูทุกบรรทัดด้วยว่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ตัดค าถูกต้องหรือไม่ ผู้พิมพ์ต้องจัดรูปแบบเอกสารเช่น 
การจัดย่อหน้า การขั้นหน้ากระดาษ การจัดขอบกระดาษให้ถูกต้อง เป็นต้น 

 
 
 



 

5. ปัญหาด้านหน่วยงาน 

หน่วยงานมักไม่เห็นความส าคัญของการจัดหลักสูตรฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ โดยใช้ตัวอย่างเดิมใน
การอ้างอิงอยู่แล้ว จึงปล่อยให้ถือปฏิบัติตามแบบเอกสารอย่างเดิมๆตามๆ กันมา บางแห่งไม่ได้จัดงบประมาณ
ในการการจัดอบรม บางแห่งจัดอบรมหรือส่งเจ้าหน้าที่ไปเพียงบางคนซึ่งอาจไม่ทั่วถึง 
 

แนวทางแก้ปญัหา 
หน่วยงานควรจัดงบประมาณส าหรับการฝึกอบรม จัดการฝึกอบรมและ/หรือส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ

ความรู้ในด้านการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องอย่างทั่วถึง ตลอดจนให้มีการทดสอบความเข้าใจในการจัดท า
หนังสือราชการอยู่เนื่องๆ หน่วยงานควรก าหนดรูปแบบและโครงสร้างการเขียนหนังสือราชการ แต่ละประเภท
ให้เป็นมาตรฐาน และท าความเข้าใจในระหว่าง ผู้ร่าง ผู้ตรวจ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจ ในรูปแบบ
และโครงสร้างหนังสือราชการแต่ละประเภทอย่างตรงกัน เพื่อลดความขัดแย้ง ความล่าช้าและ/หรือความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการจัดท าหนังสือราชการ 

 

6. ปัญหาด้านตัวผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานมักมองข้ามความส าคัญของการจัดท าหนังสือราชการให้ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติงานไม่ให้

ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง ผู้ปฏิบัติงานบางคนคิดเพียงว่าแม้จะไม่ให้ความส าคัญกับเรื่องการจัดท า
หนังสือราชการให้ถูกต้อง ตนเองก็ยังสามารถเติบโตและก้าวหน้าได้เหมือน ๆ กับคนทั่วไป โดยอาจลืมคิดไปว่า
หากตนเองมีการพัฒนาตนเองอย่างจริงจังมากกว่านี้ ตนเองอาจจะก้าวหน้าและประสบความส าเร็จมากกว่าที่
เป็นอยู่นี้ก็ได้ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานท างานด้วยความเฉื่อยชา ไม่รอบคอบ ท าให้งานเกิดความล่าช้าหรือมี
ข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขอยู่เลื่อยๆ บางครั้งผู้ปฏิบัติงานขาดผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าที่ดีที่ถูกต้อง ส าหรับการ
ท างานบางประเภทที่ต้องการความช่วยเหลือ 

 

แนวทางการแก้ปัญหา 
ผู้ปฏิบัติงานจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังและขอค าเสนอแนะจากผู้มีประสบการณ์ ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ 
มาปรับปรุงการท างานอยู่เสมอ ทั้งความรู้ในหน้าที่หลักซึ่งได้แก่ ความรู้ในเรื่องงานที่รับผิดชอบและความรู้
อื่นๆที่สามารถสนับสนุนต่อการท างาน ซึ่งมีวิธีการและแหล่งเรียนรู้มากมายที่สามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วย
ตนเอง อย่างไรก็ตามการพัฒนาตนเองนี้เป็นเรื่องที่บุคคลแต่ละคนจะต้องกระท าด้วยตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
โดยอาจขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากบุคคลอื่นได้ตามความเหมาะสมการเขียนหนังสือราชการนั้น ถ้าผู้ร่าง
มีหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมีการวิเคราะห์และใช้ดุลยพินิจ ก็สามารถที่จะร่างหนังสือได้ดีโดยไม่
ยากอย่างที่คิด แต่ต้องมีการฝึกฝนบ่อย ๆ พร้อมทั้งศึกษาเรื่องต่าง ๆ โดยใช้ทั้งตา ปาก หูหัวใจ และมือ ทุก
ท่านก็สามารถที่จะร่างหนังสือได้เสร็จอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงศักยภาพของผู้ร่าง
หนังสืออีกด้วย และการร่างหนังสืออาจขึ้นอยู่กับแนวทางการปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน 
 

7. ข้อบกพร่องที่พบบ่อยๆ ในการเขียนหนังสือราชการ 
1. แบบฟอร์มไม่ถูกต้อง เช่น การเว้นช่วงบรรทัด การเว้นซ้ายขวา การย่อหน้า การเว้นวรรค เป็นต้น 

จะต้องแม่นย าและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
2. ชื่อเรื่อง ไม่ตรงกับจุดประสงค์ หรือยาวเกินไป ควรใช้ช่ือเรื่องให้ถูกต้อง กะทัดรัด 



 

3. โครงสร้างในการเขียน การเขียนไม่ตรงประเด็น/วกวน ควรก าหนดโครงสร้างของหนังสือจัดเรียบ
เรียงความคิด หรือเขียนประเด็นเป็นข้อ ๆ ตามล าดับการน าเสนอ 

4. ด่วนสรุป โดยใช้ข้อมูลหรือมีเหตุผลไม่เพียงพอ ควรค้นคว้าข้อมูลมายืนยันให้เชื่อถือได ้
5. ไม่อ้างอิงที่มา หรืออ้างอิงไม่ครบถ้วน ควรตรวจสอบข้อมูลที่อ้างอิงให้รอบคอบ 

  6. ไม่เลือกสรรข้อมูล เนื้อความยาว ใช้ค าฟุุมเฟือย ควรสรุปให้กระชับ 
 7. ขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เขียนตามตัวอย่าง หรือแนวทางเดิมๆ โดยไม่แก้ไข ควรคิดใหม่ปรับ

แนวทางการเขียนใหม่ให้เหมาะสม 
8. แต่ละย่อหน้า มีประโยคยาว ซับซ้อน เข้าใจยาก ควรตัดตอนเป็นประโยคสั้นๆที่เข้าใจง่ายหรือ

จัดแยกเป็นหัวข้อ แยกเป็นเรื่องๆ เป็นกลุ่มๆ ไป ตามล าดับ 1..2..3.. เป็นต้น 
9. ใช้ค าซ้ าๆบ่อยๆ เช่น ว่า จึง แล้ว จึง อีก ในข้อความใกล้ ๆ กัน ควรตรวจสอบและแก้ไข 
10. การใช้ค าลงท้ายที่ไม่เหมาะสม เช่น ขอบคุณแล้ว ยังใช้ค าลงท้ายว่า จึงเรียนมาเพื่อทราบ ซ้ าอีก 

เมื่อขอบคุณแล้วควรจบข้อความได ้
         11. ค าลงท้าย ขอแสดงความนับถือ หากต้องยกไปไว้หน้าต่อไป ต้องยกข้อความอย่างน้อย 2 บรรทัด 
สุดท้ายไปอยู่ในหน้าใหม่ด้วย 

12. ใช้ไปยาลน้อยผิด เช่น ใช้ไปยาลน้อยหลังช่ือคน การใช้ไปยาลน้อยใช้แทนนามสกุลไม่ได้ควรใช้ให้
ถูกต้อง 

13. ในกรณีที่มีข้อความยาว มีหัวข้อมาก ใช้ตัวเลขหัวข้อมาก ใช้ตัวเลขหัวข้อไม่เป็นไปตามล าดับ 
ควรวางระบบให้เป็นมาตรฐาน 

14. การใช้ตัวเลข ใชเ้ลขอารบิก และเลขไทยในหนังสือฉบับเดียวกัน ควรตรวจสอบอย่างรอบคอบ 
1๕. ใช้ค าบางค าผิด เช่น ไป – มา ต้องใช้ให้ถูก ให้ถือตัวผู้รับหนังสือเป็นส าคัญ 
16. พิมพ์ผิด พิมพ์ตกข้อความ ต้องตรวจสอบให้ถูกต้องและอย่างรอบคอบอย่างน้อย 2 รอบเสมอ 
17. สะกดการันต์ผิด ต้องถามจากผู้รู้หรือสอบทานกับพจนานุกรม และจ าการเขียนที่ถูกต้องเอาไว้

และใช้ตาม 
การเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง เป็นปัญหาของหลายหน่วยงาน ปัญหานั้นส่วนหนึ่งเกิดจาก

กระบวนการเรียนรู้ การหล่อหลอม และกระบวนการในการสั่งสมประสบการณ์ของตัวผู้เขียนเอง อันถือเป็น
ปัญหาภายใน กับส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นเรื่องของรูปแบบ วิธีการการใช้ถ้อยค า การใช้ภาษา
ของหนังสือราชการ ซึ่งผู้เขียนจะต้องศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การเขียนหนังสือราชการของผู้เขียนนั้น
สามารถด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ด้วยความมั่นใจ มีความถูกต้องทั้งรูปแบบและเนื้อหาจนเป็นที่ยอมรับได้อย่าง
แท้จริง 

ข้อเสนอ 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดท าหนังสือราชการให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการปฏิบัติงานผู้ขอรับการประเมินมี
ข้อเสนอดังนี ้
 

1. จัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ
และผู้ที่เกี่ยวขอ้งแต่ละหน่วยงาน ท าการซักซ้อมความเข้าใจในทางปฏิบัติเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่าง
ถูกตอ้ง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และรวดเร็วลดระยะเวลาใน



 

การปฏิบัติงาน โดยท าการศกึษาข้อมูลสภาพ ปัญหาสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าวอย่างถ่องแท้ เพื่อเป็น
ข้อมูลเบื้องต้น ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานที่พบเจอปัญหาและ
ข้อผิดพลาดให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขร่วมกัน โดยการประสานงานด้วยหลักมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2. จัดให้มีการสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ และการเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดท าเอกสารและ
หนังสือราชการให้ถูกต้องตามแบบแผนก่อนน าเสนอผู้บริหาร 

3. จัดท าแบบมาตรฐาน (Template) ของหนังสือราชการที่มักใช้เป็นประจ าในหน่วยงานเชน่รายงาน
ประจ าวันของผู้ควบคุมงาน รายงานประจ าสัปดาห์ของผู้ควบคุมงาน รายงานความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง 
รายงานผลตรวจรับมอบงาน หนังสือรับรองผลงาน เป็นต้น 

 

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
1. หนังสือราชการที่หน่วยงานภายใน สพป.ขอนแก่น เขต4 จัดท าขึ้น มคีวามถูกต้องตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง สามารถน าไปปฏิบัตใินแนวทางเดียวกัน 
3. สร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจ ให้กับผู้บริหารในการพิจารณาสั่งการ และลงนาม 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. หนังสือราชการมีความถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
2. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พิจารณาสั่งการ และ 

ลงนามหนังสือราชการด้วยความเช่ือมั่นและพึงพอใจ 
 

วัตถปุระสงค์ของการด าเนนิงาน 
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ 
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่สามารถปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง 
๓. เพื่อให้ผู้ปฏบิัติงานด้านสารบรรณมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
 
การปฏิบตังิานธุรการกลุ่มนเิทศ ตดิตามและประเมนิผลการจัดการศึกษา 

 

๑. รับ-ส่งหนังสือ ราชการจากสารบรรณกลาง ผ่านระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส ์
๒. เสนอหนังสือรับผ่าน ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
๓. ลงทะเบียนหนังสือรับ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส ์my office กลุ่มนิเทศ หรอืลงทะเบียนรับผ่าน

สมุดลงรับ – สง่ หนังสือราชการส านักงาน 
๔. น าส่งศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องเป็นรายบุคคล 

วิธีด าเนนิการ 
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือนับตั้งแต่การคิด ร่าง เขียน พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา รับ ส่ง 

บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท าลาย 
 
 



 

ความส าคัญของงานสารบรรณ 
๑. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่น ๆ ของหน่วยงาน 
๒. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง 
๓. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ 

  4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า 
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 
 

๒. สาระส าคัญของงานสารบรรณ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ , ฉบบัที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบบัที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสาระส าคญั ดังนี ้

๒.1  ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่ 
๑. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ 
๒. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก 
๓. หน่วยงานอ่ืนถึงส่วนราชการ 
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๕.. เอกสารทีท่างราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ 
๒.๒ ชนิดของหนังสือราชการ 

หนังสือราชการ มี ๖ ประเภท ได้แก ่
หนังสือภายนอก 
หนังสือภายใน 
หนังสือประทับตรา 
หนังสือสั่งการ 
หนังสือประชาสัมพันธ ์
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
1. หนังสือภายนอก คือ หนงัสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ

ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึงบุคคลภายนอก 
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสอืติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสอื

ติดต่อภายในกระทรวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรม

ขึ้นไป โดยให้หวัหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้รับมอบหมาย เป็นผู้รบัผิดชอบลงชื่อย่อก ากับ ใช้ในกรณี ที่
ไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก ่การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่ไม่
เกี่ยวกับ ราชการส าคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว 

4. หนังสือสั่งการ ใหใ้ช้ตามแบบที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมกีฎหมายก าหนดแบบ ไว้
โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี ๓ ชนดิ 

๑. ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโตยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตรา
ครุฑ 

๒. ระเบียบ คอื บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของ กฎหมายหรือไม่ก็
ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 



 

๓. ข้อบังคับ คอื บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจ ของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

 
๕. หนังสือประชาสัมพนัธ์ให้ใชต้ามแบบทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะม ี

กฎหมาย ก าหนดแบบไว้โตยเฉพาะ หนังสอืประชาสัมพนัธ์มี ๓ ชนดิ 
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบหรือแนะ แนวทางปฏิบัติ ใช้

กระดาษตราครุฑ 
๒. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการ ของทางราชการ 

หรือเหตุการณ ์หรือการณ์ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 
๓. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 
๖. หนังสือทีเ่จ้าหน้าทีท่ าขึน้หรือรับไว้เปน็หลกัฐานในราชการ คือ หนังสือทีท่างราชการท าขึ้น

นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างตน้ หรือหนังสอืทีห่น่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่สว่นราชการหรอืบคุคลภายนอกมี
มาถึงส่วนราชการ รับไว้เปน็หลกัฐานของทางราชการ มี ๔ ชนดิ คือ 

๑. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคลนิติบุคคล หรือหน่วยงานเพือ่
วัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเฉพาะเจาะจง ใช้กระดาษตราครฑุ 

๒. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 

๓. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการ 
ระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกตใิห้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

๕. หนังสืออ่ืน คือ หนังสือ หรือ เอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อ
เป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย หรือ 
หนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้วมีรูปแบบ ตามที่กระทรวง หรือกรมจะก าหนดขึ้นใช้ ตามความเหมาะสม เวน้แต่มี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ท าตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สญัญา หลักฐาน
การสืบสวนและสอบสวน และค าร้อง เป็นต้น 

๒.๓ ชั้นความเร็วของหนังสือรากชาร หนังสือทีต่้องปฏิบตัใิห้เร็วกวา่ปกติ เปน็หนังสือที่ต้องจดัส่ง 
และด าเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเปน็พิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ 

๑. ด่วนที่สุต ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
๒. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
๓. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 
๒.4 หนังสือรบั คือ หนังสือทีไ่ดร้ับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง 

ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ โดยจัดล าดับความส าคัญและความเรง่ด่วนของหนังสือเพื่อด าเนินการ 
ก่อนหลัง และให้ ผู้เปิดซองตรวจเอกสารหากไม่ถูกต้อง ใหต้ดิต่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที ่
ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการ ให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

๒.๕. การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อย 
ของหนังสือ รวมทั้งสิ่ง ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 



 

๒.๖ การเกบ็รักษา การเกบ็หนังสือแบ่งออกเปน็ การเกบ็ระหว่างปฏิบตัิ การเกบ็เมื่อปฏิบัตเิสร็จ
แล้ว และการเก็บไว้เพือ่ใชใ้นการตรวจสอบ 

1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่อง โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน 

๒. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเกบ็หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ 
ไม่มีอะไร ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

๓. การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ าไม่สะวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ  

๒.๗ อายุการเกบ็หนังสือ โดยปกติใหเ้กบ็ไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี เว้นแตห่นังสือดังต่อไปนี ้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏบิัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการรักษาควาปลอดภัย

แห่งชาติ 
๒. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ หนังสืออ่ืนใดที่ได้มี

กฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ แบบแผน
ว่าด้วยการนั้น 

๓. หนังสือทีเ่กีย่วกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐานหรือเรื่อง ที่ต้องใช้
ส าหรับศึกษาคน้คว้า หรือหนังสืออ่ืนในลักษณะเดี่ยวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไปหรือตามที่ 
ชองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก าหนด 

4.หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่นให้เก็บไว้ ไม่น้อย
กว่า ๕ ปี 

๕.. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมม่ีความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ าเมือ่
ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๓ ปี ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใช่เป็นเอกสารสิทธิ  
หากเห็น ว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง ๓ ปี ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได ้

๒.๘ การยืมหนังสือ 
๑. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแลว้ ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรือ่งที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใดและ

จะต้องมอบหลักฐานการยืมใหเ้จ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและใหเ้จ้าหน้าที่เก็บ
รวบรวม หลักฐานการยืม เรียงล าตับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถามส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่
หนังสือที่ ถูกยมืไป 

2. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนญุาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ
แผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

๓. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเตียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมตอ้งเป็น 
หัวหน้าส่วน ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรอืผู้ที่ใต้รับมอบหมาย 

4. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคดัลอกหนังสือทั้งนีจ้ะต้องได้รับ
อนุญาตจาก หัวหน้าส่วนราชการระตับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน 

๒.9 การท าลาย ภายใน ๖ วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิตชอบในการเก็บหนังสือ 
ส ารวจหนังสือที่ที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่ กอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
เพื่อพิจารณาแต่งต้ัง คณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่าง น้อย 
สองคน โดยปกติให้แต่งตั้ง จากข้าราชการต้ังแต่ระตับ ๓ หรือเทียบเท่าขึ้นไป 



 

๒.๑๐ มาตรฐานตรา แบบพมิพ์ และซอง 
๑. ตราครุฑ ม ี๒ ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง ๓ เชนติเมตร และตัวครุฑสูง ๓.๕ เชนติเมตร 
๒. มาตรฐานกระดาษ ๓ ขนาด คือ ขนาดเอ ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๓๐มิลลิเมตร x ๒๔๗ 

มิลลิเมตร ขนาดเอ ๕ หมายความว่า ขนาด *๔๘ มิลลิเมตร x ๒๓๒ มิลลเิมตร ขนาดเอ ๘ หมายความว่า 
ขนาด ๕๒ มิลลเิมตร x ๗๔ มิลลิเมตร 

3. มาตรฐานชอง มี ๔ ขนาด คือ ขนาดซี ๔ หมายความว่า ขนาด ๒๒๙ มิลลเิมตร ๓๒๔ มิลลเิมตร 
ขนาดซี ๕ หมายความว่า ขนาด ๑๖๒ มิลลเิมตร x ๒๒๔ มิลลิเมตร ขนาดชี ๖ หมายความ 
ว่า ขนาด ๑๑๔ มิลลเิมตร x ๑๖๒ มิลลเิมตร ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด ๑๑๐ มิลลิเมตร x ๒๒๐ 
มิลลิเมตร 

๓. ประเภทชัน้ความสับ "สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ" หมายความว่า ข้อมูลชาวสาร บริภัณฑ์ 
ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอ่ืนใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ ชั้นความลับ 
ของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ 

1. ลับที่สุด (TOP SECRET) 
๒. ลับมาก (SECRET) 
๓. ลับ (CONFIDENTIAL) 

 
ลับที่สดุ หมายความว่า ความลับที่มีความส าคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุสถานที่ และ

ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไมม่ีหน้าทีไ่ด้ทราบจะท าให้เกิด
ความเสียหายต่อความมั่นคงประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 

ลับมาก หมายความว่า ความลับที่มีความส าคัญมากเกี่ยวกบับุคคลข้อมูลข่าวสารวัตถุสถานที่ และ 
ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับตังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไมม่ีหน้าที่ได้
ทราบ จะท าให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 

ลับ หมายความว่า ความลับที่มีความส าคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุสถานที่ และทรัพย์สินมี 
ค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับตังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบจะท า
ให้เกิด ความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ ผู้มีอ านาจก าหนดชั้นความลับ ให้ หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดชั้นความลับพร้อมทั้งให้เหตุผล ประกอบการก าหนดชั้น
ความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการนี้อาจ
มอบหมายหน้าที่ตังกล่าวไต้ตามความจ าเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ในกรณีที่
สามารถ มอบอ านาจตามกฎหมาย การส่งและรับ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานเตียวกันทุกชั้น
ความลับต้องใช้ใบปกข้อมูลชาวสารลับทับข้อมูลข่าวสารลับการส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงาน 
ต้องบรรจุซองหรือภานะทึบแสงสองชั้นอย่าง มั่นคง ซองชั้นใน ให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือน าส่งชื่อต าแหน่ง
ผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมท า เครื่องหมายแสตงชั้นความลับทั้งต้านหน้าและต้านหลัง ซองชั้นนอก ให้จ่า
หน้าของระบุข้อความเตียวกับชองในแต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ และห้ามระบุชั้นห้ามระบุชั้น
ความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือส่ง วัน เดือน ปี จ านวนหน้า และหมายเลขฉบับไว้
ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือบอกเลิกชั้นความลับ หรือท าลาย
ข้อมูลนั้นแล้ว 

 
 



 

๔. อื่น ๆ ควรรู้ ได้แก ่
1. เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น 

โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเตียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้องยืนยันเป็นหนังสือ ให้ท า 
หนังสือย่ืนไปทันท ี

2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่ง และผู้รับบันทึกข้อความ 
ไว้เป็นหลักฐาน ส าเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ 

3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือที่ส าคัญแสตงเอกสารสิทธิ์ สูญหายให้
ด าเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

๔. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันใหเ้พิ่มพยัญชนะ ว 
๕. หนังสือราชการปติท า ๓ ฉบับ มีต้นฉบับ ~ ฉบับ และให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๓ ฉบับ 

และให้มีส าเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๓ ฉบับ 
๖. การส าเนาหนังสือนี้ให้มีค ารับรองว่า ส าเนาถูกต้อง โดยให้ เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ๒ หรือเทียบเท่ 

ขึ้นไป ซึ่งเจ้าของเรื่องลงลายมือชือ่รับรองพร้อมทั้งลงช่ือตัวบรรจงและต าแหน่งทีข่อบล่างของหนังสือ 
 
๕. สาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
1. ให้เพิ่มนิยามค าว่า "อิเล็กทรอนิกส์ "และค าว่า "ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" ระหว่างนิยามค า

ว่า "หนังสือ" และ "ส่วนราชการ" ในข้อ ๖ แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 
๒๕๒๖ "อิเล็กทรอนิคส"์หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา หรือวิธี
อื่นในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีกรทางแสง วิธีการ ทางแม่เหล็ก หรือ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกติใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น"ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า การ
รับส่งข้อมูลชาวสารหรือหนังสือผ่าน ระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส"์  

2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
ได้แก่ 

๑. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
๒. หนังสือทีส่ว่นราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
๓. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมีใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
๖. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือทีไ่ด้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์
๓. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมาก ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้

ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับกรแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ส่งผ่านระบบการรักษา ความ
ปลอดภัย โตยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการสาระส าคัญของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ เพื่อระบุต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระตับต าแหน่งของ
ข้าราชการพลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับต าแหน่ง ประเภทต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง
ของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นรวมทั้ง 
 
 



 

4. ก าหนดให้พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีข่องรัฐอื่นมีหนา้ที่ท าส าเนาหนังสือ และรับรองส าเนา 
หนังสือน้ันไดด้้วยระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 

๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาตพิ.ศ. ๒๕(๕๒ 
๓. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 




