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ค ำน ำ 
 

 
  งานธุรการ ส านักปลัดเทศบาล ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านงานธุรการขึ้นมา 
เพื่อให้บุคลากรท่ีปฏิบัติงานและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน งานธุรการ 
เป็นงานหลักของส านักงานเปรียบเสมือนประตูส าหรับการติดต่อกันระหว่างเทศบาลกับหน่วยงาน
ภายนอกและภายในเทศบาล 

  งานธุรการ เป็นงานท่ีต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว ท้ังนี้ถ้าศึกษาโดยละเอียดเกี่ยวกับ
งานธุรการแล้วจะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลักท่ีส่งเสริมและสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ในกรณีท่ีผู้ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้รับมอบหมายหรือสามารถ
ปฏิบัติงานแทนกันได้  
 
 
 
 
 
 

 นายสุรินทร์   มุขแก้ว 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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งานธุรการ หมายถึง การด าเนินงานเกี่ยวกับงานเอกสารของส านักปลัดเทศบาล
เมืองล าพูน ดังต่อไปนี้ 
 

1.    งานสารบรรณ การรับ – ส่ง ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดส าเนา พิมพ์ตรวจทาน
หนังสือ และน าเรื่องเสนอต่อผู้บริหาร 

 2.    งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงาน
ของทุกส่วนราชการภายในเทศบาลเมืองล าพูน  

3.    งานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 

4.   งานจดบันทึกการประชุมต่าง ๆ 

5.   งานอนุมัติด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

6.   งานจัดท าฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของส านักปลัดเทศบาลเมืองล าพูน  

7.   งานจัดท าทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส านักปลัดเทศบาลล าพูน 

8.   งานควบคุมดูแลการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี้ยงรับรอง 
  การประชุม 

9.   งานรัฐพิธ ี

10.  งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 

11.  งานกิจการสภา 

12.  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. งำนสำรบรรณ กำรรับ – ส่ง ร่ำง โต้ตอบ บันทึก คัดส ำเนำ พิมพ์ตรวจทำนหนังสือ และน ำ
เร่ืองเสนอต่อผู้บริหำร 

 

  การลงรับหนังสือราชการ เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ยืนยันการรับหนังสือเข้า  
เพื่อให้งานสารบัญเป็นระบบและป้องกันปัญหาเอกสารหนังสือสูญหาย เพื่อความสะดวกและง่าย 
ต่อการสืบค้นเมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 

  การรับหนังสือ ได้แก่  การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน และส่งหนังสือ
เข้ามาจากภายนอกให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

  เมื่อรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอกส่งเรื่อง 
มายังเทศบาลเมืองล าพูน โดยงานธุรการจะต้องลงรับหนังสือและจัดเสนอตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. รับหนังสือราชการจากภายนอกและภายใน 

2. เปิดซองตรวจสอบความเรียบร้อยเอกสาร 

3. คัดแยกล าดับและความส าคัญเร่งด่วนของหนังสือ 

4. ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์

5. เสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือบันทึกความคิดเห็น 

6. เสนอต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณาส่ังการ ตามล าดับ 

7. หัวหน้าหน่วยตรวจแฟ้ม 

8. งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยสั่งการ 

9. งานธุรการด าเนินการตามค าส่ังการโดยเอกสารผ่านให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 

10. จัดเก็บหนังสือต้นฉบับเข้าแฟ้มของหน่วยงานตามประเภท หัวข้อเรื่องโดยเรียงตามปีปฏิทิน 

...................................................... 
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ขั้นตอนกำรรับหนังสือ 
 

                                                เร่ิมกำรท ำงำน 
 
รับหนังสือ/เอกสำร/ไปรษณีย์ 
โทรสำรจำกงำนสำรบรรณกลำง   งำนรับหนังสือ 
หรือจำกหน่วยงำนภำยในและนอก     ตรวจสอบหนังสือ/เอกสำร 
 

 
 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
บันทึกผ่ำนเร่ืองเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ 

 
 

ผู้บริหำร/ผู้มีอ ำนำจ 
พิจำรณำ/รับทรำบ/สั่งกำร 

 
 

งำนรับหนังสือ 
รับทรำบ/ด ำเนินกำร 

 
 

งำนรับหนังสือ 
จัดส่งผู้ที่เกี่ยวข้อง/เวียนเพื่อทรำบ 

 
 

หัวหน้ำหน่วยงำน 
รับทรำบแจ้งผู้บังคับบัญชำทรำบ 

 
 

จบกำรท ำงำน
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2.งำนเก็บหนังสือ ให้สำมำรถค้นหำได้ง่ำย สะดวก รวดเร็วและทันต่อกำรปฏิบัติงำนของทุกส่วน
รำชกำรภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
 
กำรเก็บรักษำ ยืม และท ำลำยหนังสือ 
 
กำรเก็บหนังสือ 

- เก็บระหว่างปฏิบัติ 
- เก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
- เก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบ 

 
 การประทับตราก าหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกและลงลายมือชื่อย่อ
ก ากับตรา 
 
หนังสือท่ีเก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามท าลาย ด้วย หมึกสีแดง 
หนังสือท่ีต้องเก้บโดยมีก าหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ. ..... ด้วย หมึกสีน้ าเงิน 
อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น 
 
 1.หนังสือท่ีต้อสงวนไว้เป็นความลับ 
 2.หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน 
 3.หนังสือท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐานหรือเรื่องท่ีต้อง
ใช้ส าหรับค้นคว้า 
 4.หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นและเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นได้จากท่ีอื่นเก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 5.หนังสือธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งไม่ใช่เอกสารสิทธิหากเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ท าความตกลง
กับกระทรวงการคลังเพื่อขอท าลายได้ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 25 ปี 
พร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุ แห่งชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต่ 
 
 1.หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ 
 2.หนังสือท่ีมีกฎหมายข้อบังคับ หรือระเบียบท่ีออกใช้เป็นการท่ัวไปก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
 3.หนังสือท่ีมีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ท่ีส่วนราชการนั้น 
 
การท าลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าท่ีส ารวจและจัดท าบัญชีหนังสือขอ
ท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ 
คณะกรรมการท าลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธานและกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน(ระดับ 3 ขึ้นไป) 
ตราครุฑมี  2 ขนาด 
-ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
-ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
 
ตราชื่อส่วนราชการท่ีใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 
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ข้อแตกต่ำง หนังสือภำยใน กับ หนังสือภำยนอก 
 
  หนังสือภายใน คือ หนังสือท่ีติดต่อราชการ ท่ีเป็นพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
เป็นหนังสือติดต่อภายใน กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
ลดรูปแบบลงมา เช่น ไม่ต้องลงท่ีตั้ง และค าลงท้ายขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอก  
ได้ รายละเอียดรูปแบบมีหัวข้อก าหนดให้ คล้ายกับหนังสือภายนอกแต่มีหัวข้อน้อยกว่า และใช้กระดาษ
บันทึกข้อความเท่านั้น 
 
  กรณีท่ีตามระเบียบฯวรรคท้าย ข้อ 12 ก าหนดไว้ว่า ในกรณีท่ีกระทรวง ทบวง กรม 
หรือจังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะเพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้นั้น
อาจแยกประเด็นการเขียนเป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น 

- เรื่องเดิม 
- ข้อเท็จจริง 
- ข้อกฎหมาย 
- ความเห็นเจ้าหน้าท่ี 
- ข้อพิจารณา 

 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่าการก าหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าวเป็นลักษณะการเขียนใน
ข้อความของหนังสือเท่านั้น ไม่ท าเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปลี่ยนแปลงไป 



 
-8- 

 
 

3. กำรรับเรื่องร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียน 
 
 วัตถุประสงค์  เป็นการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ส าหรับประชาชนท่ัวไปโดยผ่านช่อง

ทางการให้บริการต่าง ๆ เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหาโดยเมื่อเจ้าหน้าท่ีรับข้อร้องเรียนแล้ว
จะน าเสนอต่อผู้บริหารเพื่อมอบหมายให้กองงานท่ีรับผิดชอบด าเนินการ โดยด าเนินการภายใน 15 วัน 

 
การเปิดให้บริการร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยมีช่องทางหลายช่องทาง 
 

- ร้องเรียนด้วยตนเองหน่วยงาน ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองล าพูน 
- ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์เทศบาล www.lumphuncity.go.th 
- ร้องเรียนผ่านระบบ Line ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลเมืองล าพูน 
- ร้องเรียนผ่านระบบ FACE BOOK  ศูนย์ติดตามเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลเมืองล าพูน 
- ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ 053-511-013   
- สายด่วน HOT LINE สายด่วน 199 , 1669 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.lumphuncity.go.th/
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แผนผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ศูนย์ติดตำมเรื่องรำวร้องทุกข์  
เทศบำลเมืองล ำพูน 
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4. งำนจดบันทกึกำรประชุม 
 
กำรเขียนรำยงำนกำรประชุม 
 
  รายงานการประชุมคือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติ
ของท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐานดังนั้น เมือมีการประชุมจึงเป็นหน้าท่ีของฝ่ายเลขานุการท่ีต้องรับผิดชอบ
จัดท ารายงานการประชุม 
 

ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม 

- ไม่รู้วิธีการด าเนินการประชุมท่ีถูกต้อง 
- ไม่รู้จะจดอย่างไร 
- ไม่เข้าใจประเด็นของเรื่อง 
 
  ผู้ เ ขี ยนจะต้ องรู้ วิ ธี คิ ดก่อน เขี ยน รู้ ล าดั บความคิด  รู้ โครงสร้ างความคิด  รู้
องค์ประกอบเนื่อหาของหนังสือ รู้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการคืออะไร ย่อต่อไปคืออะไร จบอย่างไร 
จะท าให้เขียนหนังสือเข้าใจง่ายไม่สับสนวกวน 
  
กำรจดรำยงำนกำรประชุม 
   
  รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ให้หมายความว่า 
รายละเอียดหรือสาระของการประชุมท่ีจดไว้อย่างเป็นทางการ 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้หมายความว่า การ
บันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้ร่วมประชุมและมติของท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐานรายงานการ
ประชุมจัดเป็นหนังสือราชการชนิดท่ี 6 คือหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีจัดท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานใน
ราชการดังนั้น การจัดท ารายงานการประชุมต้องจัดท าให้ถูกต้องตามระเบียบ 
 
 ความส าคัญของรายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมมีความส าคัญกับองค์กรมาก หากรายงานการประชุมมีความหมาย
ผิดไปจากการอภิปราย ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
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องค์ประกอบของกำรประชุม 

 
 

ประธำนกำรประชุม 

 
 

องค์ประชุม/ผู้ร่วมประชุม 
 
 
 

เลขำนุกำรประชุม 
 
 
 

ระเบียบวำระกำรประชุม/ญัตต ิ
 
 

หนังสือเชิญประชุม  
 
 
 

 มติที่ประชุม 
 
 
  

รำยงำนกำรประชุม 
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  ในการประชุมบางเรื่องอาจมีองค์ประกอบไม่ครบก็ได้ แต่รายงานการประชุมก็ถือเป็นองค์ประกอบท่ี
ขาดไม่ได้ เพราะการประชุมนั้นมีวัตถุประสงค์จะให้ผู้มีอ านาจหน้าท่ีหรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องท่ีมีการประชุม
นั้น มาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อน าไปสู่การลงมติคือ เสียงข้างมาก และสามารถน าไปปฏิบัติได้ต่อไป รายงานการ
ประชุมจึงเป็นองค์ประกอบท่ีมีความส าคัญ เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง 
รายงานการประชุมจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน  
ยืนยันการปฏิบัติงานท่ีได้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การก าหนดนโยบาย 
ข้อเสนอแนะ และมติท่ีประชุม 

  เป็นเครื่องมือการติดตามงาน รายการประชุมท่ีมีจดมติไว้ จะเป็นหลักฐานส าคัญให้เลขานุการ 
หรือผู้ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติที่ประชุม การประชุมจะมีระเบียบวาระเรื่องท่ีเสนอให้ท่ีประชุมทราบ ซึ่งผู้
ปฏิบัติจะรายงานผลหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติท่ีประชุมครั้งก่อน ท้ังนี้จะเป็นประโยชน์แก่องค์กรให้
มีหลักฐานในการอ้างอิงได้ถือเป็นเอกสารอ้างอิงได้ตามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแยง 
ในทางปฏิบัติ 

กำรเขียนรำยงำนกำรประชุม 

1. รายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความส าคัญ ไม่จ าเป็นต้องจดทุกค าพูด หากเป็นการประชุม
ท่ีส าคัญ ต้องจดอย่างละเอียด ทุกจุดทุกญัตติ ท่ีผู้ประชุมเสนอให้พิจารณา แต่ไม่ต้องจดค าพูดท่ี
อภิปรายกันหรือความเห็นของผู้เสนอท้ังหมด 

2. ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ท่ีสามารถสื่อความหมายให้ผู้รับสารหรือข้อตกลงของท่ีประชุมเพื่อ
น าไปปฏิบัติตามมติของท่ีประชุม โดยบันทึกอย่ากะทัดรัด เฉพาะใจความส าคัญ ของเหตุและ
ผลและมติที่ประชุม 

3. การเขียนรายงานการประชุม ควรเขียนเรียงตามล าดับวาระการประชุมครั้งนั้น ๆ โดยเขียนหัว
เรื่องหรือปัญหาในแต่ละวาระพร้อมท้ังหมดมติของที่ประชุมในญัตตินั้นๆด้วย 

4. ผู้เขียนรายงานการประชุมต้องตั้งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิเพื่อเขียนรายงานการประชุมได้
ถูกต้องตามมติ และตามความเป็นจริง 

5. ควรแยกประเด็นส าคัญของผู้ท่ีประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่ายไม่สับสน 

6. ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จ านวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นล าดับชัดเจนท่ีสื่อ
ความหมายได้ง่าย ใช้ถ้อยค าส านวนแบบย่อให้ได้ใจความ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือส านวนโวหาร
เพราะจะท าให้ส่ือไปในทางอื่นไม่ตรงวัตถุประสงค์ของเรื่องท่ีประชุม 
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