คำนำ
การจัดทาคู่มือในการปฏิบตั ิงานธุรการและสารบรรณและการจัดระบบเอกสารนี้ ศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิในการปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานของศูนย์
ภาษาเป็ นระบบเดียวกันและอ้างอิงได้ เพื่ออานวยในการปฏิบตั ิงานเป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ ว
ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทาให้มีการปฏิบตั ิงานเกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการภาระงาน และงาน
บริ หารสานักงานมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
ศูนย์ภาษาหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ในการดาเนิ นภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ต่อไป
ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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บทที่ 1
บทนำ
การจัดทาคู่มือในการปฏิบตั ิงาน ( Work Manual ) เป็ นเครื่ องมือบริ หารที่ช่วยให้หน่วยงานราชการ
มีการจัดกระบวนการปฏิ บตั ิงาน การให้บริ การอย่างเป็ นระบบและต่อเนื่ อง โดยสามารถนาเสนอเป็ นคู่มือ
ปฏิ บตั ิงานที่ ได้มาตรฐานและมีหากจะถามว่า ท่านเคยประสบเหตุการณ์ ดงั ต่อไปนี้ ในงานที่ ทาหรื อไม่ ?
ทางานไม่ ถู ก ไม่ รู้ทาอย่า งไร ไม่ รู้ข้ นั ตอน เนื่ องมาจากเพื่ อนลางาน ไม่มี ใ ครสามารถทางานนี้ ไ ด้เพื่ อน
ร่ วมงานหวงวิชารู ้วธิ ี การทางานอยูค่ นเดียว คนทางานหน้าที่เดียวกันแต่กลับมีกระบวนการทางานที่ แตกต่าง
กับคนที่ เคยทางานนี้ ยา้ ยออกไปแล้ว หัวหน้าเคยสอนงานแล้วแต่จาไม่ได้จะไปถามอีกก็เกรงใจหรื อไม่กล้า
ขั้นตอนหรื อกระบวนการทางานไม่ตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนเป็ นเจ้าหน้าที่
ใหม่เพิ่งย้ายเข้ามาแต่ยงั ไม่มีใครสอนงานไม่รู้จะเรี ยนรู ้งานจากไหนวิธีการที่ จะทาไห้ผบู ้ งั คับบัญชาเหนื่ อย
น้อยลง ใช้เวลาน้อยลง ได้งานที่มีคุณภาพเป็ นมาตรฐานเดียวกันและคนทางานไม่สับสนรู ้วา่ จะต้องทาอะไร
ก่อนหรื อหลัง รวมทั้งสามารถนาไปศึกษาเรี ยนรู ้ ได้ดว้ ยตนเอง ก็คือ การจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงาน ( Work
Manual ) ซึ่ งจะช่วยให้คนทางาน “รู้งาน” ผูบ้ งั คับบัญชา “ได้งานมาตรฐานเดียวกัน”
องค์การ “มีประสิ ทธิภาพ”
ผูร้ ับบริ การ “พึงพอใจ”
1. วัตถุประสงค์ ชองกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
1.1 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในกระบวนงานที่ได้นามาจัดทาเป็ นคู่มือในทุกสานักงานเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน
1.2 เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานในเรื่ องดังกล่าวทราบและเข้าใจว่า ควรทาอะไรก่อนและหลัง รวมทั้งทราบ
ว่าควรปฏิบตั ิงานอย่างไร เมื่อใด กับใคร
1.3 เพื่อให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความมัน่ ใจว่า ได้ปฏิบตั ิถูกต้องตามข้อกาหนด ระเบียบหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับงานที่ปฏิบตั ิตามที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องกับนโยบายและวตถุ
ประสงค์ขององค์กร
1.4 เพื่อให้การปฏิบตั ิงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ และเป้ าหมายขององค์กร
1.5 เพื่อให้ผบู ้ ริ หารติดตามได้ในทุกขั้นตอน
1.6 เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการฝึ กอบรม
1.7 เพื่อเป็ นเอกสารอ้างอิงในการทางาน
1.8 เพื่อเป็ นสื่ อในการประสานงาน
โดยสรุ ปความจาเป็ นที่ จะต้องมีคู่มือการปฏิบตั ิงาน ( Work manual ) ก็เพื่อช่วยให้การทางาน
เป็ นไปอย่างมีระบบ ลดข้อพิพาทจากการที่ “ไม่รู้งาน” และลดเวลาในการทางาน ช่วยให้ทานได้
ถูกต้อง รวดเร็ ว รวมถึงช่วยให้การทางานมีมาตรฐานเดียวกัน
คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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2. ประโยชน์ ของกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำน
2.1 ผูป้ ฏิบตั ิงานทราบรายละเอียดของกระบวนงานทุกขั้นตอน และทางานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ทราบถึงตาแหน่งงานที่รับผิดชอบ กับทราบถึงเทคนิควิธีการทางงานที่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผงให้
หน่วยงานที่มีคุณภาพที่กาหนด
2.2 ผูป้ ฏิบตั ิงานไม่เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิงานและความรับผิดชอบ
2.3 แต่ละหน่วยงานรู ้งานซึ่ งกันและกัน
2.4 บุคลากรหรื อเจ้าหน้าที่สามารถทางานแทนกันได้
2.5 สามารถปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และต่อเนื่องเมื่อมีการโยกย้ายตาแหน่งงาน
2.6 ลดขั้นตอนการทางานที่ซบั ซ้อน
2.7 ลดข้อผิดพลาดจากการทางานที่ไม่เป็ นระบบ
2.8 เสริ มสร้างความมัน่ ใจในการทางาน
2.9 สามารถแก้ไขปั ญหาในการปฏิบตั ิงานได้อย่างรวดเร็ ว และตรงประเด็น
2.10 ลดความขัดแย้งที่ อาจเกิดขึ้นในการทางาน
2.11 ลดการตอบคาถาม
2.12 ลดเวลาในการสอนงาน
2.13 ก่อให้เกิดการทางานอย่างมืออาชีพ
2.14 ช่วยในการออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่3
กำรบริหำรงำนเอกสำร (งำนสำรบรรณ , ธุรกำร)
การปฏิบตั ิงานในสานักงานของบุคลากรระดับปฏิบตั ิการนั้น เป็ นการปฏิบตั ิงานที่ตอ้ งเกี่ยวข้องกับ
บุคคลและเอกสาร จึงต้องอาศัยความอดทน ความขยัน และความจาส่ วนตัวพอสมควร เป็ นหลักสาคัญใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ เพราะการทางานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสื อราชการ ทั้งที่เป็ นหนังสื อ
ราชการภายในและหนังสื อราชการภายนอก ซึ้ งมีหลายรู ปแบบที่ตอ้ งดาเนิ นการ เช่น การโต้ตอบหนังสื อ
ราชการ การร่ างหนังสื อขอความอนุเคราะห์ ขอความร่ วมมือการร่ างหนังสื อเชิญประชุ มและวาระการ
ประชุม การนาเสนอ การจัดเก็บเอกสารเป็ นหมวกหมู่ท้ งั ที่เป็ นกระดาษและเป็ นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์
ฯลฯ จึงต้องมีการจัดระบบงานเอกสารที่ดีจึงจะประสบความสาเร็ จในการบริ หารงานเอกสารและเป็ นการ
ช่วยจาได้อีกด้วย
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ควำมสำคัญและขอบข่ ำยของงำนธุรกำร
1. ขอบข่ ำยของงำนธุรกำร
1.1 รับ-ส่ ง หนังสื อ

1.2 ร่ างหนังสื อ

1.3 พิมพ์หนังสื อ

1.4 ผลิตสาเนาเอกสาร

1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟ้ มเสนอ

1.6 บันทึกเสนอหนังสื อ

1.7 ตรวจทานหนังสื อ

1.8 การทาลายหนังสื อ

2. ควำมสำคัญของงำนธุรกำร
2.1 เป็ นด่านหน้าของหน่วยงาน
2.2 เป็ นหน่วยสนับสนุน
2.3 เป็ นหน่วยบริ การ
3. บทบำทของเจ้ ำหน้ ำทีธ่ ุรกำร
3.1 ต้องรู ้ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

3.2 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์

3.3 ต้องมีน้ าใจ เกื้อกูล

3.4 ต้องมีความรอบคอบ

3.5 ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
4. ควรมีควำมรู้ เกีย่ วกับงำนสำรบรรณ ได้ แก่
4.1 ความรู ้เรื่ องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526,2548
4.2 ความรู้เรื่ องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่าง ๆ
4.3 ความรู้เรื่ องธรรมชาติของหนังสื อราชการคือระบบการนาเสนอหนังสื อ
4.4 ความรู ้เรื่ องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสื อเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้อง

คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

7

บทที่ 2
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยงำนสำรบรรณ
2.1 ระเบียบที่เกีย่ วข้ อง
ปั จจุบนั งานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ระเบี ย บส านักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่ งเป็ นการ
เพิ่มเติมคานิยามเกี่ยวกับเอกสาร “ อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
2.2 ควำมหมำยของงำนสำรบรรณ
ตามระเบียบสานักรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 6 ให้ความหมาย ของคาว่า “งาน
สารบรรณ” ไว้วา่ หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานเอกสารเริ่ มตัง่ แต่การจัดทา การรับ การส่ ง การ
เก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่ งเป็ นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้อง
กับเรื่ องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบตั ิการบริ หารงานเอกสารทังปวง จะเริ่ มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่ าง เขียน แต่ง
พิมพ์ จด จา ทาสาเนา ส่ งหรื อสื่ อข้อความ รับ บันทึกจดรายงานการประชุมสรุ ป ย่อเรื่ อง เสนอ สัง่ การ ตอบ
ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา คิดตามและทาลายทั้งนี้ตอ้ งทาเป็ นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ ว ถูกต้องและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. 2548 มีการประกาศระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณโดยเพิ่มคานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณดังนี้
“อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วธิ ี การทางอิเล็กตรอนไฟฟ้ า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อวิธีอื่น
ใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ ี ต่างๆ เช่นว่านั้น และ “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่ งข้อมูลข่าวสารหรื อหนังสื อผ่านระบบสื่ อสาร “ด้วยวิธการทาง
อิเล็กทรอนิกส์”
2.3 ควำมหมำยของหนังสื อรำชกำร
หนังสื อราชการ คือ เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1) หนังสื อทีมีไปมาระหว่างส่ วนราชการ
2) หนังสื อที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรื อบุคคลภายนอก
3) หนังสื อที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ วนราชการ
4) หนังสื อที่หน่วยงานจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นหลักฐานฝนราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎ ระเบียบ หรื อ ข้อบังคับ
6) ข้อมูลข่าวสารหรื อหนังสื อที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยงานสารบรรณ๗ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้คานิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์ ” และคาว่า “ระบบสารบรรณ
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อิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามว่า “หนังสื อ” และส่ วนราชการ ในข้อ 6 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 “อิเล็กทรอนิกส์” การประยุกต์ใช้วธิ ีการทางอิเล็กตรอนไฟฟ้ า คลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้ า หรื อวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วธิ ี การทางแสง
วิธีการทางแม่เหล็ก หรื ออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วธิ ี ต่างๆ เช่นว่านั้น “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่ งข้อมูลข่าวสารหรื อหนังสื อผ่านระบบสื่ อสารด้วยวิธีสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.4 ชนิดของหนังสื อหนังสื อรำชกำร
1) หนังสื อภำยนอก คือหนังสื อติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุ ฑ
-ใช้ติดต่อระหว่างส่ วนราชการ
-ส่ วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่ งมิใช่ส่วนราชการ หรื อที่มีถึงบุคคลภายนอก
2) หนังสื อภำยใน คือ หนังสื อติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีนอ้ ยกว่าภายนอก
-ใช้ติดต่อภายในกระทรวงทบวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกับ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ข้ อแตกต่ ำง หนังสื อภำยใน กับ หนังสื อภำยนอก

หนังสื อภำยนอก
1.
2.
3.
4.
5.

ไป-มา เป็ นทางราชการ
ติดต่อระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง
ใช้กระดาษตราครุ ฑ
สภาพหนังสื อผูกมัดถาวรตลอดไป
รู ปแบบหนังสื อเป็ นหนังสื อลงนามเต็มฉบับ และแบบ
ประทับตรา
6. คาขึ้นต้น ประกอบด้วย เรื่ อง เรี ยน อ้างถึง สิ่ งที่ส่งมา
7. ห้ามใช้อกั ษรย่อ ต้องใช้คาเต็มทั้งชื่อส่ วนราชการ วัน
เดือน ปี
8. คาลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรื ออื่นๆ แล้วแต่
กรณี

หนังสื อภำยใน
1.
2.
3.
4.
5.

ไป-มา ในเรื่ องราชการ
ติดต่อกับบุคคลผูด้ ารงตาแหน่ง
ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
ไม่ผกู มัดเปลี่ยนแปลงได้
ใช้บนั ทึกแทน

6.คาขึ้นต้นใช้เรี ยน อ้างถึงหนังสื อใส่ ใน
ข้อความ
7. ใช้คาย่อของตาแหน่งหรื อราชการ วัน
เดือน ปี ได้
8. ไม่มีคาลงท้าย
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3) หนังสื อประทับตรำแทนกำรลงชื่อ คือหนังสื อที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่ วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกอง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่ วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป เป็ นผูร้ ับชอบลงชื่ อย่อกากับตรา ใช้กระดาษครุ ฑ ใช้ได้ท้ งั ระหว่างส่ วนราชการ กับ
ส่ วนราชการ และระหว่างส่ วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณี ที่ไม่ใช่เรื่ องสาคัญได้แก่
-การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
-การส่ งสาเนาหนังสื อ สิ่ งของ เอกสาร หรื อบรรณสาร
-การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญหรื อการเงิน
-การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
-การเตือนเรื่ องที่คา้ ง
-เรื่ องซึ่ งหัวหน้าส่ วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาคาสั่งให้ใช้หนังสื อ
ประทับตรา
4) หนังสื อสั่ งกำร ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่มีกฎหมายกาหมดแบบไว้
โดยเฉพาะมี 3 ชนิด
4.1 คำสั่ ง คือ บรรดาข้อความที่ผบู ้ งั คับบัญชาสั่งการให้ปฏิบตั ิโดยชอบด้วยกฎหมายใช้
กระดาษตราครุ ฑ
4.2 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผมู้ ีอานาจหน้าที่ได้วางใจ โดยจะอาศัยอานาจของ
กฎหมายหรื อไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิงานปั นการประจา ใช้กระดาษครุ ฑ
4.3 ข้ อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผมู ้ ีอานาจกาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษครุ ฑ
5) หนังสื อประชำสั มพันธ์ ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนด
แบบไว้โดยเฉพาะมี 3 ชนิ ด ได้แก่
5.1 ประกำศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรื อแจ้งให้ทราบ หรื อแนะ
แนวทางปฏิบตั ิใช้กระดาษครุ ฑ ในกรณี ที่กาหมายกาหนดให้ทาเป็ นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคาว่าประกาศเป็ น
แจ้งความ
5.2 แถลงกำรณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของ
ราชการ หรื อเหตุการณ์ หรื อกรณี ใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทัว่ กัน ใช้กระดาษครุ ฑ
5.3 ข่ ำว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ ให้ทราบ
6) หนังสื อทีเ่ จ้ ำหน้ ำที่ทำขึน้ หรือรับไว้เป็ นหนังฐำนในรำชกำร คือหนังสื อที่ราชการจัดทาขึ้น
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว หรื อหน่วยงานอื่นใดมิใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่ วนราชการ
และส่ วนราชการรับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่
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6.1 หนังสื อรับรอง คือ หนังสื อที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรอง แก่ บุคคล นิ ติบุคคล หรื อ
หน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทัว่ ไป ไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุ ฑ
โดยลงชื่อคาขึ้นต้นว่า “ หนังสื อรับรองฉบับนี้ไว้เพื่อรับรองว่า..........”
6.2 รำยงำนกำรประชุ ม คือการบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมปละ
มติที่ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
6.3 บันทึก คือข้อความที่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อ ผูบ้ งั คับบัญชาสั่ง
การแก่ใต้บงั คับบัญชา หรื อข้อความที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานระดับกว่าต่ากว่าส่ วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบตั ิราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
6.4 หนังสื ออืน่ คือ เอกสารที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็ น
หลักฐานรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ ล์ม แถบบันทึกเสี ยง/ภาพ หรื อหนังสื อของบุคคลภายนอกที่ยนื่ ต่อเจ้าหน้าที่โดย
ลงรับเข้าทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตาม
กฎหมายเฉพาะเรื่ อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสื บสวน/สอบสวน และคาร้อง
เป็ นต้น
6.5 หนังสื อเวียน คือหนังที่มรถึงผูร้ ับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่ม
พยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนส่ ง เริ่ มตั้งแต่เลข 1 เรี ยงเป็ นลาดับไปถึงปี ปฏิทิน
ชั้นควำมเร็วของหนังสื อ
1) ด่ วนทีส่ ุ ด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิทนั ทีที่ได้รับหนังสื อนั้น
2) ด่ วนมำก เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิโดยเร็ ว
3) ด่ วน เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิเร็ วกว่าปกติ เทท่าที่จะทาได้
หนังสื อที่จดั ทาขึ้นโดยปกติให้มี สาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ตน้ เรื่ อง ๑ ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บ
ไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ
สาเนาคู่ฉบับ ให้ผลู ้ งชื่อ ลงลายมือชื่อหรื อ ลายมือชื่ อย่อ และให้ผรู ้ ่ าง ผูพ้ ิมพ์ ผูต้ รวจลง
ลายมือชื่อหรื อลายมือชื่อย่อไว้ที่ขอบล่างด้านขวามือของหนังสื อ
ถ้าเป็ นเรื่ องไม่สาคัญมากนักการส่ งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่ตอ้ งเป็ นเอกสารการยืนยันตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ขอ้ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณที่ให้ยกเลิกความ
ในข้อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้ แทน
“ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนิ นการโดยหนังสื อที่เป็ นเอกสารสามารถดาเนินการ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณี ที่ติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผสู ้ ่ ง
ตรวจสอบผลการส่ งทุกครั้งและให้ผรู ้ ับแจ้งตอบรับ เพื่อยืนยันว่าหนังสื อได้จดั ส่ งไปยังผูร้ ับเรี ยบร้อยแล้ว
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และส่ วนราชการผูส้ ่ งไม่ตอ้ งจัดส่ งหนังสื อเป็ นเอกสาร เว้นแต่กรณี เป็ นเรื่ องสาคัญจาเป็ นต้องยืนยันเป็ น
เอกสาร ให้ทาเอกสาร ยืนยันตามไปทันที
การส่ งข้อความทางเครื่ องมือสื่ อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุ
สื่ อสาร วิทยุกระจายเสี ยง หรื อ วิทยุโทรทัศน์ เป็ นต้น ให้ผรู ้ ับปฏิบตั ิเช่นเดียวได้รับหนังสื อในกรณี ที่
จาเป็ นต้องยืนยันเป็ นหนังสื อให้ทาหนังสื อยืนยันไปทันที
ชั้นของหนังสื อลับ
1) ลับทีส่ ุ ด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรื อบุคคลซึ่ งหากความลับ
ดังกล่าวทั้งหมดหรื อเพียงบางส่ วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไ้ ม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อ
เป็ นภยันตรายต่อความมัน่ คง คงความปลอดภัย หรื อความสงบเรี ยบร้อยของประเทศหรื อพันธมิตรอย่าง
ร้ายแรง
2) ลับมำก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรื อบุคคล ซึ่ งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวหรื อเพียงบางส่ วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่หน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสี ยหายหรื อเป็ น
ภยันตรายต่อความมัน่ คง คงความปลอดภัยของประเทศชาติหรื อพันมิตรหรื อความเรี ยบร้อยภายใน
ราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง
3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรื อบุคคล ซึ่ งถ้าหากความลับ
ดังกล่าวหรื อเพียงบางส่ วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่หน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อทางราชการ
หรื อเกียรติภูมิของประเทศชาติหรื อพันมิตรได้
4) ปกปิ ด ได้แก่ ความลับซึ่ งไม่พึงเปิ ดเผยให้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคล
ที่มีหน้าต้องทราบเพื่อประโยชน์ ในการปฏิบตั ิราชการเท่านั้น
กำรรับ – ส่ งหนังสื อ
หนังสื อรับ รับเข้ ำมำจำกภำยนอก
1. การรับหนังสื อ จากไปรษณี ย ์ และหน่วยงานภายนอก ทั้งหนังสื อทางราชการ และหนังสื ออื่นๆ
2. จัดลาดับความสาคัญและความเร่ งด่วนของหนังสื อเพื่อดาเนินการก่อนหลังและให้ผเู ้ ปิ ดซอง
ตรวจเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อราชการเจ้าของเรื่ อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วจึง
ดาเนินการต่อ
3. ประทับตราหนังสื อ ที่มุมบนด้านขวา กรอกรายละเอียด เลขที่รับ วันที่ เวลา
4. ลงทะเบียนรับหนังสื อในทะเบียนรับหนังสื อ
5. จัดแยกหนังสื อที่ลงทะเบียนรับแล้วและลงชื่อรับเอกสาร
6. เสนอผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาทราบและสั่งการ
คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรกำรรับหนังสือ
แผนกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ (Flow Chart )
งำนรับหนังสือ
ผูร้ ับผิดชอบ
งานสารบรรณ

กิจกรรม
รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เอกสารทัว่ ไป
เอกสารลับจากไปรษณีย์ และอื่นๆ

ชั้นความเร็ ว

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือและสิ่งพิมพ์

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ชั้นความลับ

A

B

ลงทะเบียนออกเลขรับเอกสารด้ วย

ไม่ต้องลงทะเบียน ช่น เอกสาร

ตรวจสอบแล้ วไม่ถกู ต้ องเช่น

ระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ จดหมายส่วนบุคคลเป็ นต้ น

ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผ้ ลู งนาม

จัดส่งไปให้ ฝ่ายที่เกี่ยวข้ องเพื่อ

เสนอผู้เกี่ยวข้ องโดยตรง

ดาเนินการส่งคืน

ดาเนินการต่อไป

เสนอผู้อานวยการศูนย์ภาษาสัง่ การ

เสร็จสิ ้น

หนังสื อส่ ง ส่ งออกไปภำยนอก
1. ให้เจ้าของเรื่ องตรวจสอบความเรี ยบร้อยของหนังสื อ รวมทั้งสิ่ งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่ ง
เรื่ องให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่ งออก
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่ องแล้วลงทะเบียนหนีงสื อส่ ง เรี ยงลาดับ
ติดต่อกันไปตลอดปี ปฏิทิน ก่อนบรรจุซอง ตรวจความเรี ยบร้อยของหนังสื อ / ส่ งที่ส่งมาด้วยให้ครบถ้วน
แล้วปิ ดผนึก ส่ งได้ 2 วิธี คือ โดยทางไปรษณี ย ์ หรื อส่ งโดยสมุดส่ งหนังสื อ / ใบรับ ถ้าเป็ นใบรับให้นามา
ผนึกติดกับสาเนาคู่ฉบับ
คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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Flow Chart แสดงขั้นตอนงำนธุรกำรและงำนสำรบรรณ

งำนส่ งหนังสื อ

หนังสือที่หวั หน้ าส่วนราชการลงนามแล้ ว

ออกเลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
ประทับตราผู้ลงนาม

ตรวจสอบความเรี่ยบร้ อยของหนังสือ
สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ลับ

ปกปิ ด

EMS

ธรรมดา
จัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานต่างๆ

บรรจุซอง จ่าหน้ าซอง-ปิ ดซอง ส่งมอบให้
เจ้ าหน้ าทีที่สง่ ไปรษณีย์ และส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

นาส่งไปรษณีย์

รวบรวมสาเนาคืนเจ้ าของเรื่อง
ตรวจสอบใบแจ้ งหนี ้รายเดือน
นาส่งการเงินเบิกจ่าย เก็บสาเนา
ใบนาส่งเข้ าแฟ้ม

คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

14

กำรเก็บ และทำลำย หนังสื อรำชกำร
กำรเก็บหนังสื อรำชกำร
การเก็บหนังสื อราชการ แบ่งออกเป็ นการเก็บระหว่างปฏิบตั ิ การเก็บเมื่อปฏิบตั ิเสร็ จแล้ว
และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
กำรเก็บระหว่ำงปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสื อที่ปฏิบตั ิยงั มาเสร็ จให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่ อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบตั ิงานของการปฏิบตั ิงาน
ประการสาคัญจะต้องจัดแฟ้ มสาหรับเก็บไว้ให้เพียงพอ อาจมีแฟ้ มดังนี้
1. แฟ้ มกาลังดาเนินการ บรรจุเรื่ องที่อยูร่ ะหว่างปฏิบตั ิงาน หรื อยังจัดทาไม่เสร็ จตามภาระหน้า
( ใช้แฟ้ มเดียวก็พอ )
2. แฟ้ มรอตอบ เรื่ องในแฟ้ มนี้ ระบายมาจากแฟ้ มกาลังจัดทาเป็ นเรื่ องที่ปฏิบตั ิเสร็ จในภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ ขั้นตอนหนึ่งแล้ว แต่เรื่ องยังปฏิบตั ิยงั ไม่จบต้องรอการตอบจากส่ วนราชการอื่นอยู่
3. แฟ้ มรอเก็บ เรื่ องในแฟ้ มนี้เป็ นเรื่ องต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิจดั ทาเสร็ จแล้วเพื่อรอส่ งเก็บตาม
ระเบียบต่อไป ควรจัดหาแฟ้ มรอเก็บไว้ให้มากพอกับจานวนหนังสื อเรื่ องต่างๆ และจัดทา
สารบัญเรื่ องไว้ที่หน้าปกหน้าด้านในด้วย
4. แฟ้ มระเบียบปฏิบตั ิ เรื่ องในแฟ้ มนี้เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับระเบียบราชการต่างๆ หากจัดแบ่งเป็ น 2
ประเภท คือ ระเบียบทัว่ ไปและระเบียบเกี่ยวกับการเงิน โดยแยกแฟ้ มเก็บแล้วทาสารบัญเรื่ อง
ประจาแฟ้ มไว้ที่ปกหน้าด้านในด้วย จะสะดวกต่อการค้นหา
กำรเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสื อที่ปฏิบตั ิเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบตั ิต่อไปอีก โดยนาเรื่ องจากแฟ้ มรอเก็บในระหว่างปฏิบตั ิไปดาเนิ นการจัดเก็บต่อไป ซึ่ งต้อง
จัดทาบัญชี หนังสื อส่ งเก็บ ทะเบียนหนังสื อเก็บ
กำรเก็บหนังสื อเพีอ่ ใช้ ในกำรตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสื อที่ปฏิบตั ิเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว แต่
จาเป็ นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็ นประจา ไม่สะดวกในการส่ งไปเก็บยังหน่วยเก็บ ให้เจ้าของเรื่ องเก็บได้
เมื่อหมดความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จดั ส่ งหนังสื อนั้นไปฝ่ ายเก็บต่อไปนี้
การเก็บหนังสื อราชการ เจ้าหน้าที่ตอ้ งระมัดระวังหนังสื อให้อยูใ่ นสภาพใช้ราชการได้ทุก
โอกาส หากชารุ ดเสี ยหายเสี ยหายต้องรี บซ่อมให้ใช้ราชการได้เหมือนเดิม หากสู ญหายต้องนาสาเนามาแทน
ถ้าชารุ ดเสี ยหายจนไม่สามารถซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมได้ให้รายงานผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
ทราบและให้หมายเหตุไว้ในทะเบียนเก็บ

คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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กำรทำลำย
ภายใน 60 วันหลังสิ้ นปี ปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการเก็บหนังสื อ สารวจหนังสื อ
ที่ครบอายุการเก็บในปี นั้น จัดทาบัญชีหนังสื อขอทาลายเสนอผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา

Flow Chart แสดงขั้นตอนกำรทำลำยหนังสือ
สำรวจและจัดทำบัญชีหนังสื อขอทำลำย

แต่ งตั้งคณะกรรมกำรทำลำยหนังสื อจำก
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ
คณะกรรมกำรทำลำยหนังสื อ
พิจำรณำหนังสื อตำมบัญชีหนังสื อขอทำลำย

- หนังสื อทีไ่ ม่ ควร

ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ

- หนังสื อทีค่ วรทำลำย

ทำลำยส่ งไปเก็บ

พิจำรณำหนังสื อตำมรำยงำนของคณะ

ทำลำยโดย

เข้ ำแฟ้มห้ ำมทำลำย

กรรมกำรทำงำยหนังสื อ

คณะกรรมกำร
- รำยงำนผลกำร

กองจดหมำยเหตุแห่ งชำติพจิ ำรณำ

ทำลำยต่ อผู้อำนวยกำร

ให้ ควำมเห็นตำมรำยงำนของ

สถำบันวิจัยและ

หัวหน้ ำส่ วนระดับกรม

พัฒนำ

คู่มอื ปฏิบัตงิ ำน ศูนย์ ภำษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต
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ภายในกาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วนั ที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่ องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่ งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบ และให้ส่วนราชการทาลายหนังสื อได้
2. ถ้าเห็นว่าหนังสื อฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้อย่างใดหรื อให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้ง
สถาบันวิจยั และพัฒนาเพี่อดาเนินการเก็บต่อไป
กำรใช้ ตรำครุ ฑ
ตราครุ ฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด
- ตัวครุ ฑสู ง 3 เซนติเมตร
- ตัวครุ ฑสู ง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่ อส่ วนราชการที่ใช้เป็ นหนังสื อประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก
4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร
กำรควบคุมและเร่ งรัดงำนสำรบรรณ
การควบคุมและเร่ งรัดงานสารบรรณ คือ การควบคุมให้งานสารบรรณ ดาเนินไปโดย
เรี ยบร้อย ถูกต้องตามระเบียบ รวดเร็ ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพื่อให้การปฏิบตั ิงานในเรื่ องนั้นๆ ได้เสร็ จ
สิ้ นโดยเร็ ว
การควบคุมและเร่ งรัดงานสารบรรณ จะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยูก่ บั การเอาใจใส่
ควบคุมของผูอ้ านวยการสถาบันวิจยั และพัฒนาตามลาดับขั้น และเพื่อให้งานสารบรรณดาเนินไปด้วยความ
รวดเร็ วและเรี ยบร้อย ผูบ้ งั คับบัญชาต้องปฏิบตั ิงานสารบรรณให้เป็ นตัวอย่างอันดีแก่ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา
1. การเร่ งรัดงานด้านสารบรรณทัว่ ไป ให้ดาเนิ นการดังนี้
1.1 เพื่อให้งานราชการดาเนินไปด้วยความรวดเร็ ว หนังสื อราการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา ควร
จะต้องรี บดาเนินการให้เสร็ จเรี ยบร้องไปโดยเร็ ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผถู ้ าม
ทราบโดยเร็ วตามระยะเวลาที่กาหนด
1.2 หนังสื อราชการทั้งปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลนั้นต้องพิจารณาเสนอความ
คิดเห็นให้ทนั ที ให้เสร็ จในวันนั้น หรื ออย่างช้าในวันรุ่ งขึ้น
1.3 งานที่ประทับตราคาว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบดาเนินการให้เสร็ จโดยทันที
สาหรับงานที่มีกาหนดเวลา ให้เร่ งดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนด
1.4 สาหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็ นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่ องที่ถามทราบถึงปั ญหา
ชั้นหนึ่งก่อน
2. การตรวจสอบเพื่อเร่ งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพื่อดาเนินการเร่ งรัดเป็ นงวดๆ
โดยแบ่งออกเป็ น 3 งวด คือ ประจาสัปดาห์ ประจาเดือน และประจาปี
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2.1 การเร่ งรัดประจาสัปดาห์ จะต้องพิจารณาว่า งานที่ผา่ นมาในสัปดาห์หนึ่ง งานเสร็ จ
เรี ยบร้อยเพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้ มเรี ยบร้อยตามระเบียบหรื อไม่ งานที่คงั่ ค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยูท่ ี่ใด
แล้วเร่ งรัดให้มีการปฏิบตั ิโดยรวดเร็ วด้วยวาจาหรื อหนังสื อ
2.2 การเร่ งรัดประจาเดือน ให้พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าระบบเรี ยบร้อยตามระเบียบหรื อไม่ งานที่คงั่ ค้างติดอยูท่ ี่ใด และได้ดาเนินการไปแล้ว
เพียงไร แล้วเร่ งรัดให้มีการปฏิบตั ิโดยเร็ ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็ นหนังสื อ
2.3 การเร่ งรัดประจาปี ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับการเร่ งรัดประจาเดือน แต่ให้พิจารณาว่า หนังสื อที่เก็บ
ไว้น้ นั จะต้องได้รับการทาลายตามระเบียบที่กาหนดไว้หรื อไม่อีกด้วย
2.4 งานที่เป็ นเรื่ องเร่ งด่วนเป็ นกรณี พิเศษ ให้มีการเตือนเร่ งรัดเป็ นพิเศษ ไม่ตอ้ งคานึงถึงเวลาที่
กาหนดไว้
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บทที่ 3
หลักกำรเขียนหนังสื อติดต่ อรำชกำร
ส่ วนประกอบของหนังสื อรำชกำร
หนังสื อราชการมีโครงสร้างสาคัญ 4 ส่ วนดังนี้
1.
2.
3.
4.

ส่ วนหัวหนังสื อ
ส่ วนเหตุที่มีหนังสื อไป
ส่ วนจุดประสงค์ที่มีหนังสื อไป
ส่ วนท้ายของหนังสื อ

ส่ วนหัวของหนังสื อ ประกอบด้วย ชื่อเรื่ อง และคาขึ้นต้น ซึ่ งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตาม
ฐานะของผูร้ ับหนังสื อ
ส่ วนเหตุที่มีหนังสื อไป ต้องเขียนเริ่ มต้นด้วยคาเหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสื อไป ใช้สรรพ
นามให้เหมาะสม
ส่ วนจุดประสงค์ที่มีหนังสื อไป ต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่ องและจุดมุ่งหมายที่มี
หนังสื อไป
ส่ วนท้ายหนังสื อ ต้องเขียนคาลงท้ายในหนังสื อภายนอก ภายใน ให้ถูก และเขียนรายการ
อื่น ๆ ในหนังสื อทุกชนิดให้ถูกต้อง
1. กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนหัวหนังสื อ
ส่ วนหัวของหนังสื อมีสิ่งสาคัญที่ตอ้ งเขียนอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ “ เรื่ อง “ และ “คาขึ้นต้น”
1) “ เรื่อง ” คือ ให้สรุ ปใจความสาคัญของหนังสื อให้ส้ นั ที่สุด แล้วนามากาหนดเป็ นชื่อเรื่ อง ชื่ อ
เรื่ องจึงต้องสอดคล้องกับข้อความของหนังสื อถ้าเคยมีหนังสื อติดต่อกันมาก่อนแล้ว ให้ใช้ชื่อเรื่ องเดิม
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณกาหนดวา กรณี ที่เป็ นหนังสื อต่อเนื่ อง ปกติ
ให้ลงชื่อเรื่ องของหนังสื อฉบับเดิม เพื่อเก็บคนอ้างอิงได้ง่าย แต่ถา้ หนังสื อฉบับเดิม เขียนชื่อเรื่ องไม่ดี ไม่ถูก
จะปรับปรุ งถ้อยคาให้ดี ถูกต้องก็ได้ กรณี หนังสื อฉบับเดิมอาจเป็ นขออนุมตั ิ ขออนุ ญาต ขอผ่อนผัน ขอความ
อนุเคราะห์ หรื อขอเงิน หรื อสิ่ งของใด ๆ เช่น หนังสื อฉบับเดิม อาจใช้ชื่อเรื่ องว่า “ขออนุมตั ิ.....” ถ้าหนังสื อ
ที่ตอบใช้ชื่อเรื่ องเดิม เสมือนผูต้ อบกลับเป็ นผูข้ อไปยังผูข้ ออีก ควรปรับปรุ งชื่ อเรื่ องที่ตอบไป โดยเติมคาว่า
“การ” ลงไปข้างหน้าเป็ น “การอนุมตั ิ....”
ในกรณี ปฏิเสธ ไม่ควรใช้ชื่อเรื่ องในลักษณะปฏิเสธว่า “ไม่อนุมตั ิ....” “ไม่อนุ เคราะห์” ให้ใช้คาว่า
“การ” นาหน้า
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2) “คำขึน้ ต้ น” ใช้ท้ งั ในหนังสื อภายนอก หนังสื อภายใน และหนังสื อประทับตราตามกาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ
2. กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนเหตุทมี่ ีหนังสื อไป
เหตุที่มีหนังสื อไป คือ ข้อความที่ผมู่ ีหนังสื อไปแจ้งไปยังผูร้ ัยหนังสื อเป็ นการบอกกล่าวว่า
เหตุใดจึงต้องมีหนังสื อไป ซึ่ งเขียนย่อหน้าต่อจากคาขึ้นต้น อาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสื อไปเพียงตอนเดียว
แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ หรื อกล่าวถึงเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนี้ และเรื่ องสื บเนื่ องต่อกันมาตอนหนึ่ง
แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ หรื อกล่าวถึงเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหนึ่ง เรื่ องสื บเนื่ องต่อมาอีกตอนหนึ่ง และ
ผลสื บเนื่องต่อไป หรื อเรื่ องเกี่ยวข้องอีกตอนหนึ่ง แล้วก็แจ้งจุดประสงค์ แล้วแต่กรณี
คาเริ่ มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสื อไป จะเริ่ มต้นด้วยคาใดคาหนึ่ งใน 5 คานี้ คือ
ด้ วย ใช้ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องใหม่ ซึ่ งไม่เคยติดต่อหรื อรับรู ้กนั มาก่อน ระหว่างผูม้ ีหนังสื อไป
กับผูร้ ับหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องนั้น โดยเกริ่ นขึ้นมาลอย ๆ
เนื่องจำก ใช้ในกรณี ที่เป็ นเรื่ องใหม่ ซึ่ งไม่เคยติดต่อหรื อรับรู ้กนั มาก่อน ระหว่างผูม้ ี
หนังสื อไปกับผูร้ ับหนังสื อเกี่ยวกับเรื่ องนั้น และต้องการอ้างเป็ นเหตุอนั หนักแน่นที่จาเป็ นต้องมีหนังสื อไป
เพื่อให้ผรู ้ ับดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตำมที่ อนุสนธิ ใช้ในกรณี ที่เคยมีเรื่ องติดต่อหรื อรับรู ้กนั มาก่อน ระหว่างผูม้ ีหนังสื อไปกับ
ผูร้ ับหนังสื อ ซึ่ งจะอ้างเรื่ องที่เคยติดต่อหรื อรับรู ้กนั มาก่อนดังกล่าวนั้น โดยจะต้องมีคาว่า “นั้น” อยูท่ า้ ยตอน
แรก และจะต้องมีขอ้ ความซึ่ งเป็ นเหตุที่มีหนังสื อไปอีกตอนหนึ่งเป็ นอย่างน้อยเสมอ จะเขียนแจ้งเหตุที่มี
หนังสื อไปตอนเดียวแล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสื อไป ( ที่เริ่ มด้วยคาว่า “จึง” ) ไม่ได้
การเขียนเหตุที่มีหนังสื อไป อาจมีที่มาจากหลายทาง เช่น จากผูม้ ีหนังสื อไป เหตุจาก
บุคคลภายนอก เหตุจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผูร้ ับหนังสื อ
ตัวอย่ำง
ด้วยสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา จะได้สิ่งของบริ จาค เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
สาธารณสุ ข ที่ประสบภัยจากเหตุร้ายในภาคใต้
จึงเรี ยนขอความร่ วมมือมาเพื่อโปรดรับบริ จาคสิ่ งของจากผูม้ ีจิตศรัทธา แล้วส่ งให้
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลาด้วย จะขอบคุณมาก
ตามที่มีข่าวในหนังสื อพิมพ์บางฉบับว่า การให้ความร่ วมมือช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อนจากโรค
ระบาดที่อาเภอเทพา ล่าช้า นั้น
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา ขอกาชับให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ รี บให้ความ
ช่วยเหลือโดยเร็ วที่สุดแล้ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
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ด้วยท่านเป็ นผูส้ อบแข่งขันได้ในการสอบแข่นขันเพื่อเข้ารับราชการ ในโรงพยาบาลจะนะ
และถึงลาดับที่ที่จะบรรจุเข้ารับราชการแล้ว
จึงขอให้ทราบไปรายงานตัว ณ สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา ภายในวันที่
................................หากท่านมิได้ไปรายงานตัวภายในกาหนดนี้ ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในบรรจุเข้ารับราชการ
3. กำรเขียนข้ อควำมในส่ วนจุดประสงค์ ทมี่ ีหนังสื อไป
ลักษณะของจุดประสงค์ที่มีหนังสื อไป จุดประสงค์ที่มีหนังสื อไป อาจมีลกั ษณะและความ
มุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
ลักษณะ ควำมมุ่งหมำย
ลักษณะ
คาแจ้ง
คาขอ
คาซักซ้อม
คาชี้แจง
คายืนยัน
คาสั่ง
คาเตือน
คากาชับ
คาถาม
คาหารื อ

ควำมมุ่งหมำย
เพื่อทราบ เพื่อให้พิจารณา เพื่ออนุมตั ิ เพื่อให้
ดาเนินการ เพื่อให้ความร่ วมมือ เพื่อถือปฏิบตั ิ
เพื่อพิจารณา เพื่อให้ช่วยเหลือ เพื่อให้ความร่ วมมือ
เพื่อให้ดาเนินการ
เพื่อให้เข้าใจ
เพื่อให้เข้าใจ
เพื่อให้แน่ใจ
เพื่อให้ปฏิบตั ิ
เพื่อไม่ลืมให้ปฏิบตั ิ
เพื่อให้ปฏิบตั ิตาม เพื่อให้สังวรระมัดระวัง
เพื่อขอทราบ
เพื่อขอความเห็น
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ตัวอย่ำง
คาแจ้ง
คาขอ

คาซักซ้อม
คาชี้แจง
คายืนยัน
คาสั่ง
คาเตือน

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
จึงขอแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า
จึงเรี ยนมาเพื่อขอได้โปรดพิจารณาอนุมตั ิให้ดว้ ย
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาต่อด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อขอได้โปรดให้ความร่ วมมือในการนี้ ตามสมควรด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาอนุมตั ิในข้อ..................
จึงเรี ยนมาเพื่อกรุ ณาพิจารณา หากเห็นสมควรกรุ ณาอนุมตั ิในข้อ....
จึงขอเรี ยนซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนชี้ แจงมาเพื่อทราบ
จึงเรี ยนชี้ แจงมาเพื่อโปรดเข้าใจตามนี้ดว้ ย
จึงขอเรี ยนยืนยันมาเพื่อทราบ
จึงขอเรี ยนยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่น้ ี
จึงเรี ยนมาเพื่อถือเป็ นหลักปฏิบตั ิต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อดาเนิ นการต่อไป
จึงขอเรี ยนเตือนมาเพื่อโปรดดาเนินการเรื่ องนี้ให้เสร็ จโดยด่วนด้วย

บัดนี้ล่วงเลยมานานแล้ว ยังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับเรื่ องนี้แต่ประการใด จึงขอเรี ยนเตือน
มา บัดนี้ถึงกาหนดชาระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงขอได้โปรดนาเงินจานวน............... บาท ไปชาระภายในวันที่
...............................................
คากาชับ
จึงเรี ยนมาเพื่อจัดได้ปฏิบตั ิตามมติคณะรัฐมนตรี ดงั กล่าวโดยเคร่ งครัด ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดกาชับเจ้าหน้าที่ ให้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณี เช่นนี้ข้ ึนอีก
คาถาม

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบว่า...........................................

คาหารื อ

จึงขอเรี ยนหารื อมาว่า.....................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาวินิจฉัย แล้วแจ้งผลให้ทราบด้วยจะขอบคุณมาก
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กำรร่ ำงหนังสื อ
กำรร่ ำงหนังสื อ คือการเรี ยบเรี ยงข้อความขั้นต้นตามเรื่ องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผูร้ ับ
หรื อผูท้ ี่ตอ้ งการทราบหนังสื อนั้น ก่อนที่จะใช้จดั ทาเป็ นต้นฉบับ
เหตุทตี่ ้ องร่ ำงหนังสื อ เพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผน
เสี ยก่อน เว้นแต่หนังสื อที่เป็ นงานประจาปกติอาจไม่ตอ้ งเสนอตรวจแก้ไขก็ได้
หลักกำรร่ ำงหนังสื อ คือ ผูร้ ่ างจะต้องรู ้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็ นเหตุผลและ
ความมุ่งหมายที่จะทาหนังสื อนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่ องที่จะร่ างว่า อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร ทาไม
อย่างไร เป็ นข้อ ๆ ไว้ การร่ างให้ข้ ึนต้นเริ่ มใจความที่เป็ นเหตุก่อน
ต่อไปจึงเป็ นข้อความที่เป็ นความประสงค์และข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็ นข้อ ๆ เพื่อให้ชดั เจนและ
เข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรื อเรื่ องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้
ชัดเจน พอที่ฝ่ายผูร้ ับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก การร่ างควรใช้ถอ้ ยคาสั้นแต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คฎ
ธรรมดาที่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็ นสานวนหนังสื อ ไม่ควรใช้ ควร
ระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสาคัญต้องระลึกถึงผูท้ ี่จะรับหนังสื อว่าเข้าใจ
ถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสื อไป
กำรร่ ำงหนังสื อโต้ ตอบ จะต้องร่ างโดยมีหวั ข้อตามแบบที่กาหนดไว้ผรู ้ ่ างจะต้องพิจารณา
ด้วยว่า หนังสื อนั้นควรจะถึงใครบ้าง หรื อควรจะทาสาเนาให้ใครทราบบ้าง เป็ นการประสานงาน แล้วบันทึก
ไว้ในร่ างด้วย การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า เรื่ องที่จะร่ างนี้ผรู ้ ับหนังสื อทราบมาก่อนหรื อไม่ ถ้าเคยทราบ
มาก่อนแล้วความตอนใดที่เหตุให้ยอ่ ลงได้ หรื อถ้าเป็ นการตอบหนังสื อที่ผรู ้ ับมา ข้อความเป็ นตุเพียงแต่อา้ ง
ชื่อเรื่ องก็พอ การร่ างหนังสื อไม่วา่ จะร่ างถึงผูใ้ ดก็ตาม ให้ใช้ถอ้ ยคาสภาพ และสมกับฐานะของผูร้ บ ถ้าเป็ น
การปฎิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ตอ้ งปฏิบตั ิคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้ผขู้ อเข้าใจ
กำรร่ ำงหนังสื อทีม่ ีลกั ษณะเป็ นการสั่งการ ไม่วา่ จะเป็ นหนังสื อการตามระเบียบหรื อว่าร่ าง
เป็ นหนังสื อราชการประเภทอื่น ต้องมีขอ้ ตกลงอันเป็ นเหตุเป็ นผลเช่นเดียวกัน ใช้คาต้องให้รัดกุมอย่าเปิ ด
ช่องให้ตีความได้หลายนัย ซึ่ งอาจทาให้เข้าใจผิด และควรใช้ถอ้ ยที่ผรู ้ ับคาสั่งสามารถปฏิบตั ิได้เพื่อให้คาสั่ง
นั้นได้ผลสมความมุ่งหมาย ข้อความที่เป็ นเหตุให้คาสั่งจะมีประโยชน์ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ยองการ
สั่งให้ชดั เพื่อสะดวกในการตีความเอจาเป็ น และทาให้ผปู ้ ฏิบตั ิรู้ความหมายชัดช่วยให้ปฏิบตั ิได้ถูกต้องและ
อาจพิจารณาแก้ไขปั ญหาได้เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่ างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อานาจัว่ การได้แล้ว
ประการใด คาสั่งต้องไม่ขดั กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้าขัดกับคาสั่งเก่าต้องยกเลิกคาสั่งเก่าเสี ยก่อน
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การร่ างหนังสื อประชำสั มพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว จะต้องร่ างตามแบบที่กาหนดไว้ ส่ วน
ข้อความต้องสมเหตุสมผล เพื่อให้ผอู ้ ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ตอ้ งการ อย่าให้มีขอ้ ขัดแย้งกันในฉบับนั้น
หรื อขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็ นการแถลงแก้ ทั้งนี้ควรใช้ถอ้ ยคาสุ ภาพ
ดังนั้น เพื่อนความสะดวกในการเขียนร่ าง ผูบ้ งั คับบัญชาอาจกาหนดตัวอย่างให้ถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิได้ แต่เพื่อการประหยัด กระดาษร่ างจะใช้กระดาษที่มีอยู่ แม้แต้วกระดาษพิมพ์แล้วหน้าหนึ่งหรื อใช้
อาจใช้อีกหน้าหนึ่งเป็ นกระดาษร่ างหนังสื อก็ได้ไม่จาเป็ นต้องใช้แบบกระดาษร่ างโดยเฉพาะ
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บทที่ 4
กำรเสนอหนังสื อและเลขทีห่ นังสื อ
1. กำรเสนอหนังสื อ
1. กำรเสนอหนังสื อ คือการนาหนังสื อราชการที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการเสร็ จแล้วเสนอต่อ
ผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อพิจารณาตรวจแก้ไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรื อลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ราชการนั้น
ๆ ดาเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็ จสิ้ น
2. วิธีเสนอหนังสื อ เมื่อเจ้าหน้าที่ผรู้ วบรวมเรื่ องเสนอ ซึ่ งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่สาร
บรรณ ควรแนะนาให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสื อที่จะเสนอออกเป็ นประเภท ๆ เพื่อให้สามารถจัดลาดับ
ความสาคัญของหนังสื อที่ตอ้ งการดาเนิ นการ เช่น เรื่ องด่วน เรื่ องเพื่อทราบ เรื่ องสัง่ การ เรื่ องพิจารณา ถ้า
สามารถทาได้ควรให้แยกแฟ้ มเสนอตามประเภทเรื่ องดังกล่าว โดยเฉพาะเรื่ องด่วน ควรแยกและเขียน
ตัวอักษรด่วนปิ ดหน้าปกแฟ้ มเสนอให้เห็นชัดเจน
3. กำรตรวจเอกสำรทีจ่ ะนำเสนอก่อนลงนำม ก่อนลงนามไม่วา่ จะเป็ นหนังสื อจากฝ่ ายใดก็
ตาม ควรตรวจสอบเอกสารที่นามาเสนอทุกฉบับ ดังนี้
3.1 ความสะอาด เรี ยนร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทางบ
ราชการ เช่น ถ้าเป็ นหนังสื อราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสื อราชการภายนอกวางรู ปแบบอย่างไร ใช้
คาย่อหรื อคาเต็ม ถ้าเป็ นคาสั่งดูแบบรู ปแบบคาสั่งให้ถูกต้อง เป็ นต้น ตรวจสอบความถูกต้องตามพจนานุกรม
วรรคตอน ย่อหน้าให้ถูกต้อง เหมาะสม
3.2 เจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารนั้นครบถ้วนหรื อยัง
3.3 ถ้าเอกสารนั้นอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้แนบหลักฐานนั้น ๆ เสนอมา
ด้วย
3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใด ๆ จะเป็ นตัวหนังสื อหรื อตัวเลขก็ตาม ให้ตรวจสอบให้
ตรงกันทั้งสองฉบับ
4. วิธีกำรจัดเข้ ำแฟ้มเสนอ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสื อ ควรให้แยกแฟ้ มเสนอ
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ มีหลักง่าย ๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้ ม ดังนี้
4.1 เรื่ องไม่ยงุ่ ยาก ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใด ๆ เช่นเพียงลงชื่อเท่านั้น ควรเรี ยงไว้จา้ ง
หน้า
4.2 เรื่ องที่มีปัญหายุง่ ยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้ไจ หรื อมีการตัดสิ นใจต้องเอาไว้ที่
หลัง หรื อแยกแฟ้ มเสนอ เพราะต้องใช้วธิ ี พิจารณาตกลงใจหรื อแก้ไข เพื่อให้สามารถสั่งงานธรรมดาได้ก่อน
4.3 แยกแฟ้ มเซ็นทราบ เช่น สาเนาคาสั่ง ประกาศ แจ้งความ อื่น ๆ ไว้ต่างหาก
4.4 กรณี เร่ งด่วนจัดเข้าแฟ้ มเสนอด่วน แล้วรี บเสนอทันทีและควรให้นาเสนอได้เสมอ
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2. เลขที่หนังสื อออก
รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่ องในช่อง “ที่...” ของหนังสื อราชการทั้ง
หนังสื อภายนอก หนังสื อภายใน และหนังสื อประทับตรา ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้วต่อด้วย
เลขประจาของเจ้าของเรื่ อง ซึ่ งมีกฎเกณฑ์ ดังนี้
1. รหัสพยัญชนะสองตัว ใช้แทนชื่อกระทรวง ทบวง หรื อส่ วนราชการที่ไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรื อจังหวัด การกาหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กาหนดไว้น้ ี ให้ปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี ซ่ ึ งเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบเป็ นผูก้ าหนดตัวพยัญชนะ สาหรับจังหวัดให้กาหนดโดยหารื อ
กับกระทรวงมหาดไทย เพื่อมิให้การกาหนดอักษรสองตัวนี้ซ้ าซ้อนกัน
1.1 รหัสตัวพยัญชนะประจากระทรวง ทบวง และส่ วนราชการที่ไม่สังกัดสานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อ ทบวง ให้กาหนดไว้ดงั นี้
1.2 รหัสตัวพยัญชนะประจาจังหวัด และกรุ งเทพมหานคร ให้กาหนดไว้ดงั นี้
2. เลขประจาของส่ วนราชการเจ้าของเรื่ อง ประกอบด้วยเลขสี่ ตวั ให้กาหนดดังนี้
2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สาหรับกระทรวงหรื อทบวง หมายถึง ส่ วนราชการระดับกรม
โดยเริ่ มจากตัวเลข 01 เรี ยงไปตามลาดับ ส่ วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม
หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยยุบส่ วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่ วนราชการที่ไม่
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวง ให้ใช้ตวั เลข 00
ในกรณี กระทรวงหรื อทบวงใด มีกรมหรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็ นกรม
ตั้งแต่ 100 ส่ วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขสามตัว โดยเริ่ มจาก 001 เรี ยงไปตามลาดับสาหรับส่ วนราชการที่ไม่
สังกัดสารักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวง ให้ใช้ตวั เลข 00
2.1.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สานัก กอง หรื อ ส่ วนราชการที่มีฐานะเทียบกองโดย
เริ่ มจากตัวเลข 01 เรี ยงไปตามลาดับส่ วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการหากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบส่ วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขนั้นว่าง หากมีการจัดตั้งส่ วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้
เรี ยงลาดับถัดไป
ในกรณี ที่มีสานัก กอง ส่ วนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรื อหน่วยงานระดับกองตั้งแต่
100 ส่ วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเริ่ มจาก 001 เรี ยงไปตามลาดับ
ถ้ามีกองหรื อหน่วยงานระดับกองที่มิได้จดั ตั้งโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการ
ให้หวั หน้าส่ วนราชการระดับกรม เป็ นผูก้ าหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใช้ตวั เลขในลาดับต่อจากกองหรื อ
หน่วยงานระดับกอง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการ
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ตัวอย่ำงเลขที่หนังสื อออกของรำชกำรส่ วนกลำง
สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
กองกลาง

นร 1201

2.2 สาหรับราชการส่ วนภูมิภาค
2.2.1 ตัวเลขสองตัวแรก หมายถึง อาเภอหรื อกิ่งอาเภอ โดยเริ่ มจากตัวเลข 01 ซึ่ งโดย
ปกติใช้สาหรับอาเภอเมืองเรี ยงไปตามลาดับตามที่กระทรวงมหาดไทยกาหนดแรกให้ใช้ตวั เลข 00
2.2.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง หน่วยงานในราชการส่ วนภูมิภาคที่สังกัด
ตัวอย่างเลขที่หนังสื อออกของราชการส่ วนภูมิภาค
จังหวัดสงขลา

สข

สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสงขลา

สข 0027

2.3 ให้มีการปรับปรุ งเลขประจาของเจ้าของเรื่ องให้เป็ นไปตามลาดับ ตามกฎหมายว่าด้วย
การปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่ วนราชการทุก ๆ 5 ปี โดยถือเอาปี
พุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข 5 และเลข 0 เป็ นหลัก
2.4 ในกรณี กระทรวง ทบวง ส่ วนราชการที่ไม่ส่งกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
หรื อจังหวัด ประสงค์จะให้รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นใด ที่มิได้เป็ นส่ วนราชการซึ่ งอยูใ่ นสังกัดใช้รหัส
ตัวพยัญชนะ ของกระทรวง ทบวง ส่ วนราชการที่ไม่สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรื อ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้ใช้ตวั เลขสองตัวเลขตัวแรกเริ่ มจาก 51 เรี ยงไปตามลาดับ
หากกระทรวงหรื อทบวงมีส่วนราชการระดับกรม หรื อส่ วนราชการที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นที่มี
ฐานะเป็ นกรมตั้งแต่ 100 ส่ วนราชการขึ้นไป การกาหนดเลขประจาของรัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่
มิได้เป็ นส่ วนราการตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ตวั เลขสามตัว โดยเริ่ มจาก 510 เรี ยงไปตามลาดับ
3. เลขประจาของเจ้าของเรื่ องซึ่ งส่ วนราชการใดกาหนดขึ้นเพิ่มเติมจากที่กาหนดใน 1 และ
2 ให้แจ้งให้ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ทราบด้วย
4. การกาหนดเลขที่หนังสื อออกของคณะกรรมการ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจา
ของเจ้าของเรื่ อง ในกรณี ที่คณะกรรมการประสงค์จะกาหนดตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้น ให้กาหนดได้ไม่เกินสี่ ตวั
โดยให้อยูใ่ นวงเล็บต่อจากรหัสตัวพยัญชนะของเจ้าของเรื่ อง และรหัสตัวพยัญชนะดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ ากับ
รหัสตัวพยัญชนะที่กาหนดไว้ในภาคผนวกนี้ แล้วต่อด้วยเลขประจาของเจ้าของเรื่ อง
5. สาหรับส่ วนราชการต่ากว่าระดับกรม หรื อจังหวัด หากจาเป็ นต้องออกหนังสื อราชการ
เอง หรื อเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบตั ิงานสารบรรณ ให้ส่วนราชการระดับกรมเจ้าสังกัดหรื อจังหวัดกาหนด
ตัวเลขรหัสที่กาหนดขึ้นดังกล่าว
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การให้เลขรหัสตามวรรคหนึ่ ง ถ้าสามารถจัดเรี ยงส่ วนราชการตามลาดับตัวพยัญชนะและ
สระได้ก็ให้เรี ยงตามนั้น
3. กำรจ่ ำหน้ ำซอง
การจ่าหน้าซองของจดหมายราชการให้ไว้ตามหลักการของกรมไปรษณี ยโ์ ทรเลข ที่ให้
คาแนะนาดังนี้
“ การจ่าหน้าของหนังสื อราชการที่จดั ส่ งทางไปรษณี ยธ์ รรมดาในประเทศเพื่อให้ใช้ได้กบั
เครื่ องคัดแยกจดหมาย
ใช้ พ้ื น ที่ ด้ า นหน้ า และด้ า นหลั ง ซอง ตามรายละเอี ย ดในระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
ให้ระบุ ชื่อ และที่ อยู่ของหน่ วยงานผูฝ้ ากส่ งไว้ที่มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้า บริ เวณ
ด้านข้างครุ ฑและเหนือเลขที่หนังสื อ จ่าหน้าได้ 2 แบบ คือ จ่าหน้าลงบนซองโดยตรง หรื อจ่าหน้าลงบนป้ าย
จ่าหน้า แล้วนามาผนึกในบริ เวณพื้นที่สาหรับจ่าหน้าให้เรี ยบติดกับซอง
จ่าหน้าให้เป็ นแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใช้ตวั อักษรแบบมาตรฐาน ด้วยหมึกสี ดา
หรื อน้ าเงิน
พิมพ์หรื อเขียนรหัสไปรษณี ยด์ ว้ ยเลขอาระบิกในช่ องใส่ รหัสไปรษณี ยส์ ี แดงส้ ม
ยกเว้นกรณี มีการใช้ป้ายจ่าหน้า ซึ่ งพิมพ์รหัสไปรษณี ยร์ วมไว้ในป้ ายจ่าหน้าแล้ว
ไม่ตอ้ งลงลายมือชื่อผูร้ ับผิดชอบในการฝากส่ ง ที่มุมล่างซ้ายด้านหน้าซอง
ในกรณี ที่ใช้ซองแบบเดิม ที่ไม่มีช่องใส่ รหัสไปรษณี ยส์ ี แดงส้มให้จ่าหน้า ด้วยการ
พิมพ์หรื อใช้ป้ายจ่าหน้าเท่านั้น โดยให้วางรหัสไปรษณี ยไ์ ด้ 2 ตาแหน่งคือ
1. แยกต่างหากเป็ นบรรทัดสุ ดท้ายของจ่าหน้า
2. ต่อท้ายข้อความบรรทัดสุ ดท้ายของที่อยูผ่ รู ้ ับ
ก่อนนำส่ ง
พับสิ่ งที่บรรจุในซองให้เรี ยบเสมอกัน สิ่ งที่บรรจุในซองต้องไม่แข็งหรื อใหญ่เกินควร หรื อ
มีโลหะ พลาสติก ปะปนอยู่ ปิ ดผนึ กฝาซองให้เรี ยบสนิ ทมัน่ คง ด้วยกาวหรื อเทปใสตลอดแนวฝาซอง ห้าม
ปิ ดผนึกด้วยลวดเย็บกระดาษ เย็บด้วยหมุด หรื อใช้เชือกพันตาไก่
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บทที่ 5
กำรจัดเก็บเอกสำร
ควำมรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับเอกสำร
1. ควำมหมำยและประเภทของเอกสำร
เอกสาร (Documents) ตามพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน เอกสารหมายถึง “หนังสื อ
สาคัญ” เอกสารคือข้อความที่สามารถนามาอ่าน แปล ตีความหรื อใช้เป็ นสิ่ งอ้างอิง เพื่อการปฏิบตั ิงาน ใช้เป็ น
หลักฐานในการติ ดต่ อราชการหรื อธุ รกิ จ เช่ น จดหมายเข้า จดหมายออก รายงานหรื อข้อมู ลที่ จดั ทาขึ้ น
บันทึกใบสั่งซื้ อสิ นค้า รู ปภาพ คู่มือหรื อเอกสารอื่นใด ซึ่ งจัดทาขึ้นหรื อใช้โดยหน่วยงาน เป็ นต้น เป็ นข้อมูล
หรื อข่าวสารที่จดั ทาขึ้นเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร มีความหมายปรากฏออกมาในลักษณะของตัวอักษร ตัวเลข
ภาพ หรื อเครื่ องหมายอื่นใดที่สามารถนามาใช้ประโยชน์ และเป็ นหลักฐานอ้างอิงในอนาคตได้ การติดต่อ
โดยเอกสารเป็ นการติ ดต่อที่ ถือว่าเป็ นทางการ เป็ นที่ ย อมรั บ และมี หลักฐานไว้ใ ช้อา้ งอิ งในภายหลังเพื่ อ
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิงาน
เอกสารเปรี ยบเหมือนหน่ วยความจาของหน่วยงาน ซึ่ งช่วยให้การทางานคล่องตัวและเป็ น
เครื่ องมือในการติดต่อระหว่างหน่ วยงาน ปั จจุบนั เราใช้เครื่ องมืออิเล็กทรอนิ กส์ มาพัฒนาให้เหมาะสมกับ
งานท าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เช่ น การจัด เก็ บ เอกสารด้ว ยเครื่ องจัด เก็ บ และค้น หาเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมการจัดการเอกสารด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นต้น
ประเภทของเอกสำร เอกสารที่ใช้ในการปฏิบตั ิงานโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทคือ
1.หนังสื อเข้ ำ หมายถึง เอกสารที่ได้รับ จากหน่วยงานภายนอกหรื อหน่วยงานอื่นทุกประเภทที่
ส่ งเข้า มายัง สานักงานจากที่ ต่า งๆ ไม่ ว่า จะเป็ นการส่ งทางไปรษณี ย ์หรื อโดยพนัก งานเดิ นเอกสารก็ ตาม
เอกสารเหล่านี้ ได้แก่ จดหมาย ข้อความโทรเลขหรื อโทรสาร เป็ นต้น ซึ่ งหน่ วยงานต้องให้ความสาคัญกับ
เอกสารเหล่ านี้ และต้องเก็บรั กษาไว้เพื่อใช้เป็ นหลักฐานต่อไปในอนาคต เพราะเอกสารเหล่านี้ จะมีส่วน
สาคัญในการบริ หารงานของหน่วยงาน
2.หนั ง สื อ ออก เป็ นเอกสารที่ ห น่ ว ยงานจัด ท าขึ้ น แล้ว ส่ ง ไปให้ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงาน
ภายนอก ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งทางไปรษณี ยห์ รื อโดยพนักงานเดินเอกสาร เพื่อติดต่อประสานงานเป็ นเอกสาร
ที่จดั ทาขึ้นภายในสานักงานเอง เช่ น สาเนาจดหมายออก ใบแจ้งหนี้ รายงานต่าง ๆ งบการเงิ น และสัญญา
ต่าง ๆ เป็ นต้น ซึ่ งหน่วยงานต้องให้ความสาคัญกับเอกสารเหล่านี้ และต้องเก็บรักษาไว้เพื่อใช้เป็ นหลักฐาน
ต่อไปในอนาคต เพราะเอกสารเหล่านี้จะมีส่วนสาคัญในการบริ หารงานของหน่วยงาน
3.หนังสื อติดต่ อภำยใน หมายถึง เอกสารที่ใช้ติดต่อระหว่างแผนก หรื อฝ่ าย ภายในองค์กร
นัน่ เอง โดยทัว่ ไปมักจะมีแบบฟอร์ มซึ่ งออกไว้สาหรั บกิ จการหนึ่ ง ๆ โดยเฉพาะ หนังสื อชนิ ดนี้ จดั ทาขึ้ น
เพื่อให้การทางานของหน่วยงานนั้นมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น หรื ออาจจะเป็ นเอกสารที่หน่วยงานต้องการ
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แจ้งพนักงานให้ทราบ เช่น คาสั่ง ประกาศ เป็ นต้น เอกสารต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถใช้เป็ นหลักฐานต่อไปได้
หนัง สื อติ ดต่ อภายในของราชการเป็ นหนัง สื อที่ ใ ช้ติดต่ อกัน ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อจัง หวัด
เดียวกัน โดยมีลกั ษณะเป็ นบันทึกข้อความ
นอกจากนี้ยงั มีการแบ่งประเภทเอกสารตามลักษณะความสาคัญอีก 4 ประเภทดังนี้
1.1 เอกสารสาคัญมาก
1.2 เอกสารสาคัญ
1.3 เอกสารที่มีประโยชน์
1.4 เอกสารเบ็ดเตล็ด
กำรบริหำรงำนเอกสำรหรือกำรจัดกำรเอกสำร
การบริ หารงานเอกสารหรื อการจัดการเอกสาร (Records Management) หมายถึง งานซึ่ ง
เกี่ยวกับการเก็บข้อมูล เพื่อช่ วยเพิ่มความจาในงานสานักงานและการตัดสิ นใจทุกระดับของผูบ้ ริ หารในทุก
องค์ก ร จ าเป็ นต้องมี ข ้อมู ล ประกอบเพื่ อความถู ก ต้อ งของการปฏิ บตั ิ งาน การบริ หารเอกสาร เป็ นการ
ดาเนินงานเอกสารให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามลาดับขั้นตอน คือ การวางแผน การกาหนดหน้าที่ โครงสร้าง
การจัดเก็บเอกสาร การกาหนดระบบการจัดเก็บเอกสาร การเก็บรักษา การควบคุมและการทาลายเอกสาร
การบริ หารงานเอกสารเป็ นหัวใจสาคัญยิ่งของการดาเนิ นงาน เพราะถ้าสามารถบริ หารงาน
เอกสารให้มีประสิ ทธิ ภาพแล้วก็จะสามารถลดต้นทุนในการดาเนิ นงานให้ต่ าลงได้ โดยควรมีการกาหนด
นโยบายการบริ หารงานเอกสารไว้ และมีหลักการที่ตอ้ งคานึ งถึงปั จจัยหลายอย่าง นอกจากนี้ จะต้องคานึ งถึง
ปริ มาณหนังสื อเอกสารในปั จจุ บนั แล้ว ยังต้องคานึ งถึ งระบบที่ สามารถขยายได้ในอนาคต ไม่ตอ้ งแก้ไข
เปลี่ยนแปลงบ่อยๆด้วย
การตัด สิ น ใจว่ า หน่ ว ยงานแต่ ล ะหน่ ว ยงานซึ่ งมี ว ัต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ ประเภทของการ
ประกอบการต่ างกัน ควรตัดสิ นใจใช้ระบบใดในการเก็ บเอกสาร เป็ นเรื่ องที่ ต้องพิ จารณาอย่างละเอี ย ด
รอบคอบต้องมีการศึกษาว่าระบบใด จึงจะทาให้การปฏิบตั ิงานการจัดเก็บเอกสารมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุด
ซึ่ งอาจสรุ ปได้วา่ การบริ หารงานเอกสารเป็ นศูนย์รวมของการบริ หารทั้งมวล เป็ นกิจกรรมที่กาหนดขึ้นเพื่อ
ควบคุมวงจรชีวติ ของเอกสาร ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการทาลายเอกสาร
วงจรเอกสำร (The Document Cycle)
ถ้าผูบ้ ริ หารสามารถจัดการกับงานเอกสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว ก็จะทาห้ าต้นทุนใน
การจัดเก็ บเอกสารลดลงได้ การปฏิ บตั ิ งานเกี่ ย วกับ เอกสารมี ความจาเป็ นอย่า งยิ่ง ต้องดาเนิ นการอย่างมี
ระเบียบแบแผน อันจะก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดทั้งเวลาและแรงงาน ซึ่ งนาไปสู่ ประสิ ทธิ ภาพ
และบังเกิดประสิ ทธิ ผลในการทางาน
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1) กำรผลิต (Creation) เอกสารที่เข้ามาในสานักงานจากแหล่งต่างๆ หรื อการผลิตเอกสารขึ้นมา
เอง ในการทาให้เอกสารเกิดขึ้นนี้ ถือเป็ นขั้นกาเนิ ดของเอกสารตั้งแต่ การคิด ร่ าง เขียน แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา
การอัดสาเนา ถ่ายเอกสาร เพื่อใช้งานในสานักงานในรู ปจดหมายโต้ตอบ บันทึกข้อความ และงานพิมพ์ต่างๆ
เอกสารจะถูกสร้างขึ้นมาจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร ทาให้มีเอกสารมากมายหลายประเภท
2)กำรใช้ ประโยชน์ (Utilization) เป็ นขั้นตอนที่เอกสารได้ผา่ นการดาเนิ นงานในส่ วนต่างๆ ที่
เกี่ ยวข้องภายในองค์กร การไหลผ่าน (Flow) ของเอกสารจะเป็ นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้ในแต่ละ
องค์กร โดยจะต้องดูแลประโยชน์เอกสารแต่ละประเภทซึ่ งมีความสาคัญมากน้อยแตกต่างกัน เอกสารบาง
ชิ้ น ยัง ไม่ มี ป ระโยชน์ ใ นการนาข้อมู ล มาใช้ใ นโอกาสต่ อ ไป และบางชิ้ น มี ค วามจาเป็ นต้อ งเก็ บ ไว้เ ป็ น
หลัก ฐานอ้า งอิ ง ขั้นตอนนี้ คื อการพัฒนาระบบการเดิ นทางของเอกสาร ให้มี ลกั ษณะคล่ องตัว สามารถ
เรี ยกใช้และจัดส่ งถึงที่ในเวลาที่ตอ้ งการ
3)กำรจัดเก็บ (Storage) เมื่อดาเนิ นการผลิตเอกสารขึ้นมาและดาเนิ นการที่จาเป็ นแล้วสาเนาเรื่ อง
เดิมหรื อเอกสารที่จาเป็ นต้องนาไปแยกเป็ นประเภท หรื อเป็ นกลุ่ม ตามหมวดแฟ้ มที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวม
เอกสารให้เป็ นหมวดหมู่ มีระเบียบ เอกสารต้องไม่ชารุ ดเสี ยหาย เพื่อความสะดวกในการเรี ยกใช้ภายหลัง
โดยต้องมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าให้พร้อม คานึงถึงสิ่ งต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานที่จดั เก็บ อุปกรณ์สาหรับ
การเก็บ ระบบในการจัดเก็บเอกสาร ขั้นตอนปฏิบตั ิเกี่ยวกับเอกสาร โดยจัดทาคู่มือไว้เป็ นมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงาน และจัดให้มีที่เก็บรักษาเอกสารอย่างเพียงพอ
4)กำรเรียกใช้ หรือกำรสื บค้ น (Retrieval) งานจัดเก็บเอกสารมีบทบาทในการดาเนิ นงานเป็ นอย่าง
มาก เพราะการได้ขอ้ มูลอย่างรวดเร็ วจะทาให้การตัดสิ นใจสามารถทาได้ทนั ที เอกสารต่างๆ เป็ นสิ่ งที่ มี
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปั ญหาของผูบ้ ริ หารและการวางแผนในอนาคต ข้อมูลในเอกสารจะต้องถูกนามา
พิจารณาประกอบการวางแผนและการตัดสิ นใจ ทั้งนี้ การเรี ยกใช้หรื อการสื บค้นจะต้องทาได้อย่างรวดเร็ ว
ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน มีประสิ ทธิภาพและมีประสิ ทธิผล
5)กำรกำหนดสภำพ (Disposition) การจัดเก็บเอกสารเป็ นการรั กษาเอกสารสาคัญเอาไว้ เพื่อ
ประโยชน์ในการนามาใช้ได้ทนั ทีที่ตอ้ งการ จึงต้องมีการจัดการอย่างรัดกุม มีข้ นั ตอนการกาจัดเอกสารเมื่อมี
อายุนานพอสมควร หรื อได้จ ดั เก็บไว้จนครบตามที่กฎหมายหรื อระเบียบข้อบังคับระบุไว้ เมื่อจัดเก็บไว้จน
คุณค่าหรื อประโยชน์ในการอ้างอิงมีนอ้ ย ก็จาเป็ นต้องดาเนิ นการกาจัดหรื อคัดเลือกออกไปเพื่อดาเนิ นการ
ทาลาย อาจมีการตั้งคณะกรรมการในการทาลาย เพื่อช่วยในการพิจารณาคัดกรองเอกสารเหล่านั้น
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