๓

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๑. งานดานการบริหารทั่วไป
๑.๑ งานรับ - สงหนังสือราชการและเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. จําแนกประเภทหนังสือเขาสํานักกฎหมาย
๒. ลงทะเบียนรับหนังสือพรอมทั้งตรวจสอบสิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
๓. จัดทําบันทึกเสนอผูอํานวยการกลุมงานฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองกอนนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักกฎหมายเพื่อพิจารณา กรณีหนังสือประเภทคดีแพง อาญา ตรวจรางสัญญา
เสนอความเห็นสงใหหนาหองผูอํานวยการเพื่อมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ
๔. จัดสงหนังสือใหกลุมงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
๕. จัดทําบันทึกโตตอบกับหนวยงานตาง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวของกับสํานักฯ
๖. แจงเวียนใหขาราชการทราบ และติดประกาศ
๗. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องเพื่อความสะดวกในการคนหา
เชน เรื่องการอบรมสัมมนา หนังสือเวียน คําสั่ง ประกาศ โดยเรียงตามปปฏิทิน
๘. การดําเนินการสงหนังสือ กรณีหนังสือประเภทคดีแพง อาญา ตรวจรางสัญญา
เสนอความเห็น ตองดําเนินการดังนี้
- นําแฟมเรื่องที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเสร็จแลวเสนอผูอํานวยการสํานักฯ
- ลงทะเบียนหนังสือสง กอนสงใหหนวยงานเจาของเรื่อง
- สําเนาหนังสือสงทีม่ กี ารลงชือ่ ผูร บั จากหนวยงานเจาของเรือ่ งใหผรู บั ผิดชอบเก็บไว
๑ ชุด และกลุมงานบริหารทั่วไปเก็บไว ๑ ชุด
๑.๒ งานพัสดุ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. สํารวจพัสดุทมี่ อี ยู เพือ่ อํานวยความสะดวกใหกบั เจาหนาทีเ่ พือ่ ใชในการปฏิบตั ริ าชการ
๒. จัดทําใบเบิกพัสดุเรียงตามลําดับรหัสพัสดุ รายการขอเบิก สมุด ดินสอ ไมบรรทัด
ทั้งจํานวนความตองการลงในใบเบิกสิ่งของ
๓. นําเสนอหนังสือใบเบิกสิง่ ของพรอมบัญชีรายการสิง่ ของทีข่ อเบิกตอผูบ งั คับบัญชาตาม
ลําดับชัน้ ถึงสํานักการคลังและงบประมาณ

๔
๔. กรณีสํานักการคลังและงบประมาณไมมีพัสดุใหเบิกตามความตองการจะดําเนินการ
จัดซื้อใหทันที หรือใหสาํ นักฯ ดําเนินการสัง่ ซือ้ แลวนําใบเสร็จรับเงินไปขอรับเงินพรอมคําอนุมตั ใิ ห
จัดซือ้ ไดจากผูบ งั คับบัญชา
๕. รับพัสดุทตี่ อ งการในวันอังคารของสัปดาห โดยเจาหนาทีพ่ สั ดุจะนัดเวลารับพัสดุทเี่ บิก
๖. ตรวจสอบความถูกตองกอนเซ็นตชื่อรับสิ่งของ
๗. นําพัสดุที่ขอเบิกมาเก็บรักษาไวในตูและแยกประเภทของพัสดุแตละรายการเพื่อ
สะดวกใหเบิกจาย
๘. การจายพัสดุภายในสํานัก
- กําหนดการเบิกจายพัสดุอาทิตยละ ๒ วัน คือ วันจันทรและวันอังคาร
- ตรวจสอบตามรายการที่ขอเบิก ลงลายมือชื่อผูขอเบิกและวันเดือนปที่ขอเบิก
๑.๓ งานครุภัณฑ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ครุภณ
ั ฑมลี กั ษณะคงทนถาวร การไดมาตองขอตัง้ งบประมาณซือ้ จากเงินงบประมาณ
รายจายประจําปลวงหนา
๒. เมื่อ ไดรับ จัด สรรครุภัณ ฑ สํานักการคลังและงบประมาณจะดําเนินการจัดซื้อ
โดยตั้ง กรรมการจัดซื้อเพื่อจัดสรรใหสํานักฯ
๓. การเบิกครุภัณฑจะเซ็นชื่อรับใบเบิกสิ่งของที่เจาหนาที่สํานักการคลังงบประมาณ
เขียนมาให มีรายการซื้อครุภัณฑที่ไดรับกี่เครื่องราคาตอหนวย
๔. ลงทะเบียนครุภณ
ั ฑในสมุดคุม ใสรหัส หมายเลขครุภณ
ั ฑ หมายเลขเครือ่ ง ยีห่ อ รุน
ใหครบ พรอมกับเก็บทะเบียนคุมไวเปนหลักฐานการรับของ
๕. ลงรหัสครุภัณฑประจําเครื่อง ซึ่งสํานักการคลังฯ จะเปนผูออกรหัสให
๖. หากครุภัณฑรายการใดชํารุด ไมสามารถใชการไดอีกตอไป ใหทําเรื่องขอสงคืน
สํานักการคลังและงบประมาณ โดยทําบันทึกผานผูอํานวยการสํานักลงนาม กําหนดเวลาสงคืน
คือ เดือนกุมภาพันธ และสิงหาคมของทุกป
๗. ประสานงานกับเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายแตละกลุมงานเพื่อสํารวจครุภัณฑ
เดือนละ ๑ ครั้ง
๘. สํานักการคลังและงบประมาณแจงรายงานการครอบครองครุภัณฑทั้งหมดของ
สํานักฯ พรอมแจงรายชื่อขาราชการสํารวจครุภัณฑประจําปทุกสิ้นปงบประมาณ
๙. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน

๕
๑.๔ งานการเบิกจายคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. จัดทําบันทึกคําขออนุมตั ใิ นหลักการใหขา ราชการของสํานักกฎหมายอยูป ฏิ บั ติ ง าน
นอกเวลาราชการในวันราชการและวันหยุดราชการ นําเสนอผูอ าํ นวยการกลุม งานเพือ่ พิจารณากลั่นกรอง
เสนอผูอ าํ นวยการสํานัก เพือ่ พิจารณาลงนามขออนุมตั ติ อ รองเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร เลขาธิการ
สภาผูแทนราษฎร เมื่อเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอนุมัติใ นหลักการฯ แลว เจาหนาที่ผูป ฏิบัติ
เก็บคําขออนุมัติในหลักการฯ เพื่อใชประกอบการขอเบิกคาตอบแทนตอไป
๒. จัดพิมพรายชือ่ ขาราชการของสํานักกฎหมายโดยแยกเปนแตละกลุม งานเรียงลําดับที่
ตามแบบฟอรมที่สํานักการคลังและงบประมาณกําหนด
๓. ตรวจสอบความถู ก ต อ งของข า ราชการในแต ล ะกลุ ม งานที่ ล งลายมื อ ชื่ อ เวลา
ปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการในแตละวันทําการ และนําเสนอผูอ าํ นวยการกลุม งานเพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง
การอยูป ฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการกอนผูอ าํ นวยการสํานักจะลงนามรับรอง
๔. ผูอํานวยการสํานักลงนามรับรองขาราชการที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชอง
ผูควบคุมการปฏิบัติงาน
๕. รวบรวมรายชือ่ ขาราชการแตละกลุม งานทีผ่ อู าํ นวยการสํานักฯ ลงนามรับรองในชอง
ผูค วบคุมการปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการแลวไวทกุ สิน้ เดือน เพือ่ รอการจัดทําบัญชีขอเบิกคาตอบแทน
ประจําเดือนตอไป
๖. นํรา ายชื่อขาราชการที่รวบรวมไวทุกสิ้นเดือนมาจัดทําบัญชีและบันทึกประกอบ
การขอเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการประจําเดือน
๗. นําเสนอผูอํานวยการกลุมงานฯ เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบในการเบิกจาย
คาตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการใหถูกตองตามระเบียบของกระทรวงการคลังกอนนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานัก
๘. นําเสนอผูอ าํ นวยการสํานัก เพือ่ พิจารณาลงนามขอเบิกคาตอบแทนในบันทึกและบัญชี
คาตอบแทนในชองผูควบคุมการปฏิบัติงาน
๙. นําเสนอรองเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร เพือ่ พิจารณาลงนามในการกํากับดูแลเพื่อ
เบิกคาตอบแทนในการปฏิบตั ิงานนอกเวลาราชการ
๑๐. สํานั ก การคลั ง และงบประมาณอนุ มั ติ เ บิ ก ค า ตอบแทนแล ว เจ า หน า ที่ผูป ฏิ บัติ
รับคาตอบแทนดังกลาวมาจายใหผูมีสิทธิไดรับตอไป
๑๑. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน

๖
๑.๕ งานการจัดทําสถิติวันลาทุกประเภท
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับสมุดลงชื่อเวลามาทํางานของขาราชการในแตละวันจากสํานักบริหารงานกลาง
๒. ตรวจสอบพรอมทัง้ ลงสถิตใิ นแฟมของสํานักฯ ในแตละวัน เพือ่ จะไดทาํ การตรวจสอบ
สถิติการลาของขาราชการกับสํานักบริหารงานกลาง ๑ ครั้งตอเดือน
๓. เจาหนาที่ผูรับ ผิด ชอบตรวจสอบความถูกตอ งการลาทุก ประเภทกอนนําเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาต
๔. จัด เตรีย มแบบฟอรม ใบลาพรอ มทั้ง รวบรวมใบลาทุก ประเภทของขา ราชการ
สํานัก กฎหมายประจําเดือน เพื่อจัดสงสํานักบริหารงานกลางดําเนินการตอไป
๑.๖ งานการจัดทําแผนงาน โครงการ และคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กลุมงานนโยบายและแผนขอความรวมมือใหสํานักดําเนินการจัดทํารายละเอียด
คําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําป
๒. สํารวจความตองการครุภัณฑเพิ่มเติมจากกลุมงานตาง ๆ
๓. รวบรวมความตองการใชครุภัณฑและโครงการ (ถามี) จากกลุมงานตาง ๆ
๔. วิเคราะหความจําเปนของการใชครุภัณฑเพื่อเปนขอมูลเสนอผูอํานวยการสํานักฯ
๕. เสนอใหมกี ารประชุมผูอ าํ นวยการกลุม งานเพือ่ รวมกันพิจารณาความตองการใชครุภณ
ั ฑ
และโครงการนําผลการประชุมสรุป
๖. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดคําขอตัง้ งบประมาณรายจายประจําปในแบบฟอรมทีก่ าํ หนด
๗. นําคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักกฎหมายเสนอตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๘. จัดสงคําขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปของสํานักกฎหมายที่เสร็จเรียบรอยแลว
ใหกลุมงานนโยบายและแผนเพื่อดําเนินการตอไป
๙. เมื่ อ ได รับ แจง จากกลุม งานนโยบายและแผนวา ไดรับ การจัด สรรครุภัณ ฑแ ลว
เสนอใหผูอํานวยการสํานักฯ เพื่อทราบตอไป
๑๐. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน

๗
๑.๗ งานจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนงานและงบประมาณ การประสานงานดาน
แผนการปฏิบตั งิ าน การใชจายงบประมาณและสถิติของสํานักฯ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กอนสิ้นปงบประมาณปจจุบัน กลุมงานนโยบายและแผนขอใหสํานักฯ จัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนการใชจายงบประมาณของปงบประมาณถัดไป
๒. แจงเวียนใหแตละกลุมงานกําหนดเปาหมายการปฏิบัติง านเปนรายไตรมาส
๓. ดําเนินการจัด ทํารายละเอีย ดแผนปฏิบัติก ารตามที่แ ตละกลุม งานระบุเปาหมาย
โดยนําแผนปฏบัติการในปปจจุบัน มาประกอบการทําแผนปฏิบัติก ารในปถัดไปดวย
๔. นําเสนอแผนปฏิบัติการของสํานักฯ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๕. จัดสงแผนปฏิบตั กิ ารของสํานักฯ ใหกลุม งานนโยบายและแผนเพือ่ ดําเนินการตอไป
๖. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน
๑.๘ การรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. กลุม งานนโยบายและแผน แจงเวียนขอใหสาํ นักฯ จัดทําผลการดําเนินงานรายไตรมาส
๒. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดผลการปฏิบัติง านรายไตรมาส โดยใชขอมูลจาก
การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําเดือนของสํานักฯ
๓. นําเสนอรายงานผลรายไตรมาสของสํานักฯ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๔. จั ด ส ง รายงานผลรายไตรมาสของสํานั ก ฯ ให ก ลุ ม งานนโยบายและแผน
เพื่อดําเนินการตอไป
๕. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน
๑.๙ งานสรุปผลงานประจําเดือนของสํานักกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รวบรวมแบบขอใชบริการภายในสํานักทุกกลุมงานและแบบขอใชบริการของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ๑ ครั้งตอเดือน
๒. แยกแบบขอใชบริการตามประเภทที่มาขอใชบริการโดยเรียงตามวันที่
๓. รวบรวมและตรวจสอบความถูกตอง สรุปผลการปฏิบัติงานแตละประเภท
โดยแยกเปนดานกฎหมายและดานวิชาการ งานดานสัญญาและคดีตาง ๆ
๔. นําเสนอผลการปฏิบัติงานของสํานักฯ ตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๕. ดําเนินการเก็บเขาแฟมเพื่อสะดวกในการสืบคนโดยเรียงตามปปฏิทิน

๘
๑.๑๐ งานเลขานุการและงานประชุมภายในสํานักกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ติดตอประสานงานจองหองประชุมเพื่อใชในการประชุม
๒. จัดทําหนังสือเชิญประชุม
๓. จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ สําหรับใชในการประชุม
๔. จดรายงานการประชุม/จัดทํารายงานการประชุม
๕. แจงเวียนรายงานการประชุมใหกับขาราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติตามมติของ
ที่ประชุมตอไป
๖. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน
๑.๑๑ งานการจัดทําและเผยแพรเอกสาร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับหนังสือจากกลุมงานในสํานักกฎหมายที่จะเผยแพรเอกสาร
๒. นับจํานวนเอกสารใหครบตามหนวยงาน/บุคคล/องคกรที่จะรับเอกสารเผยแพร
๓. วางแผนการแจกเอกสารเผยแพรวาแตละแหงที่รับเอกสารจะใชการจัดสงดวยวิธีใด
๔. ดําเนินการจัดสง
๕. จัดทําสถิติการเผยแพรพรอมรายงานผลการดําเนินงาน

๒. งานธุรการทั่วไป
๒.๑ งานการรับงานพิมพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับงานจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร นิติกร วิทยากร และบุคคลอื่น ๆ ที่มาขอใช
บริการ
๒. ลงทะเบียนรับในสมุดคุมการรับงานเพื่อใหสามารถสืบคนได โดยมีรายละเอียด
การลงรับ ดังนี้
๒.๑ ลําดับที่
๒.๒ วันที่
๒.๓ ชื่อ - สกุล ผูมาใชบริการ
๒.๔ ชื่อเรื่องที่พิมพ
๒.๕ ชื่อผูพิมพ

๙
๒.๖ ชื่อผูราง (ในกรณีที่เปนเจาหนาที่ในสํานักฯ ใหใสชื่อผูราง ถาเปนสมาชิก
สภาผูแ ทนราษฎรใหใสตาํ แหนงวาเปนสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒสิ ภาหรือบุคคลอืน่ ๆ)
๒.๗ ลงเวลารับงานพิมพ
๓. สงงานพิมพใหเจาหนาที่บันทึกขอมูลพรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
๔. ลงชือ่ ไฟลและแผนงานทีบ่ นั ทึกขอมูลในทะเบียนรับพรอมลงเวลาเสร็จสิน้ งานพิมพ
๕. จัดทําแบบขอใชบริการพรอมทัง้ ลงเวลาสงงานพิมพและสงงานพิมพใหแกสมาชิก
สภาผูแทนราษฎรหรือผูที่มาขอใชบริการ
๒.๒ งานศพขาราชการ บิดา/มารดา คูสมรส บุตร ของขาราชการภายในสํานักกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. ติดตอประสานงานกับเจาภาพเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของขาราชการ
บิดา/มารดา คูสมรส บุตร ของขาราชการภายในสํานักฯ และกําหนดวันเปนเจาภาพสวดฯ
๒. จัดทําบันทึกเรียนเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อโปรดทราบและสั่งการตอไป
๓. รวมเปนเจาภาพ รวมทําบุญ ๓,๐๐๐ บาท กรณีเปนขาราชการสํานักกฎหมาย
๕,๐๐๐ บาท คาพวงหรีด ๕๐๐ บาท
๔. สั่งพวงหรีดในนาม "สํานักกฎหมาย" ไปรวมเคารพศพ
๕. ดําเนินการติดตอประสานงานกับกลุมงานยานพาหนะเพื่อขอรถรับ - สง สําหรับ
ผูไปรวมงาน
๖. อํานวยความสะดวกแกขาราชการที่ไปรวมงานศพ
กรณี งานศพของขาราชการ บิดา/มารดา ของขาราชการภายนอกสํานักกฎหมาย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับหนังสือเรื่องงานศพจากสํานักบริหารงานกลาง
๒. จัดทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อทราบ
๓. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมทําบุญ รายละ ๓๐๐ บาท
๔. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน

๑๐
๒.๓ งานหนังสือพิมพ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. จัดทําบันทึกคําขออนุมตั จิ ดั ซือ้ หนังสือพิมพรายวันและรายสัปดาห เพือ่ ใหขา ราชการ
ของสํานักฯ ไดรับทราบขอมูลขาวสารประกอบการใหบริการแกสมาชิกสภาผูแทนราษฎรและ
บุคคลในวงงานรัฐสภาที่ขอใชบริการในงานของสํานักฯ
๒. นําเสนอผูอ าํ นวยการกลุม งานฯ เพือ่ กลัน่ กรองบันทึกคําขออนุมตั จิ ดั ซือ้ หนังสือพิมพ
กอนเสนอผูอํานวยการสํานักฯ เพื่อพิจารณาลงนามในบันทึกคําขออนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพฯ
๓. นําเสนอรองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรเพื่อพิจารณาลงนามในบันทึกคําขออนุมัติ
จัดซื้อหนังสือพิมพฯ
๔. นําเสนอเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎรโปรดพิจารณาการขออนุมตั จิ ดั ซือ้ หนังสือพิมพฯ
เมื่อเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรอนุมัติซื้อหนังสือพิมพแลว กลับไปที่เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
๕. ทําบันทึกประกอบการไดรบั อนุมตั จิ ดั ซือ้ หนังสือพิมพ (พรอมแนบใบทีไ่ ดรบั อนุมตั ิ
จัดซือ้ ) ดังกลาว นําเสนอผูอ าํ นวยการกลุม งานฯ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรองและนําเสนอผูอ าํ นวยการ
สํานักฯ เพื่อพิจารณาลงนาม
๖. นําเสนอผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๗. ตรวจนับหนังสือพิมพที่รา นสงมาใหครบตามจํานวน จัดแบงหนังสือพิมพ ณ
หองหนวยเฉพาะกิจสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร และสํานักกฎหมาย อาคารทิปโก
๘. สํานั ก การคลั ง และงบประมาณมี ห นั ง สื อ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
(หนังสือพิมพ) ประจําเดือน คณะกรรมการลงนามตรวจรับพัสดุถูก ตองแลว สงเรื่องกลับสํานัก
การคลังและงบประมาณดําเนินการตอไป
๒.๔ งานใบสงตัวตนสังกัด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. นําแบบฟอรมใบสงตัวเขารักษาพยาบาลตามแบบ ๗๑๐๐ สํานักการคลังและ
งบประมาณใหเจาของเรื่อง
๒. เจาของเรื่องกรอกรายละเอียดในแบบฟอรม ๗๑๐๐ แลว เจาหนาที่ผูป ฏิบัติ
ตรวจดูตามถูกตองตามแบบ
๓. นําเสนอผูอํานวยการสํานักฯ เพื่อพิจารณาลงนามรับรองขาราชการของสํานัก
มีสทิ ธิไดรับคารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาการเงินสวัสดิการตามสิทธิ
๔. นําเสนอผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณพิจารณา เพื่อออกหนังสือ
รับรองการมีสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลไปที่เจาของเรื่อง
๕. สงเรื่องคืนเจาของเรื่อง

๑๑
๒.๕ งานการตรวจสอบใชโทรศัพททางไกลติดตอราชการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. จัดทําสมุดทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกลประจําเดือนเปนชองตารางตาม
แบบฟอรมกําหนดไวคูกับโทรศัพทในหองผูอํานวยการสํานักและมีขาราชการหนาหองดูแลการใช
โทรศัพทติด ตอ ราชการ โดยใหผูใ ชลงบัน ทึก ครั้ง ที่ วัน เดือนป หมายเลขโทรศัพทป ลายทาง
ระยะเวลา รวมเวลาที่ เรื่อง ชื่อผูใชโทรศัพทพรอมตําแหนง
๒. รับเรือ่ งตรวจสอบการใชโทรศัพทจากสํานักการคลังและงบประมาณ แลวจัดพิมพ
หมายเลขโทรศัพทตามใบแจงชําระหนี้ลงในแบบฟอรม ที่กําหนด
๓. ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพทตามใบแจงชําระหนี้กับหมายเลขโทรศัพทที่ผูใช
บันทึกการใชไวในสมุดทะเบียนคุมการใชโทรศัพททางไกล
๔. จั ด ทําบั น ทึ กและตารางรายงานสรุปผลการใชโทรศัพททางไกลติดตอราชการ
ประจําเดือน
๕. นําเสนอผูอ าํ นวยการกลุม งานฯ เพือ่ กลัน่ กรองและตรวจสอบการใชโทรศัพททางไกล
กอนเสนอผูอํานวยการสํานักเพื่อ พิจ ารณาลงนาม และรับรองขาราชการใชโทรศัพทท างไกล
ติดตอ ราชการ
๖. เสนอผูอํานวยการสํานักการคลังและงบประมาณตอไป
๗. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน
๒.๖ งานสวัสดิการของสํานักฯ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. เก็บเงินจากขาราชการในสํานักฯ โดยแตละกลุมงานจะจัดสงเงินคาสวัสดิการ
ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน
๒. ดูแลและควบคุมการใชจา ยทีจ่ าํ เปนของสํานักฯ เชน คาน้าํ คากระเชาเยีย่ ม ทําบุญ อืน่ ๆ
๓. สรุปคาใชจาย รายรับและรายจายประจําเดือน เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
๔. ติดประกาศสรุปคาใชจายตาง ๆ ใหขาราชการสํานักฯ ทราบ
๕. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน
๒.๗ งานการรับราชกิจจานุเบกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับหนังสือราชกิจจานุเบกษาจากสํานักบริหารงานกลาง
๒. ตรวจสอบใหครบตามจํานวน
๓. ลงทะเบียนรับตามปปฏิทิน
๔. ดําเนินการสงใหกลุม งานกฎหมาย ๒, ๓ และกลุม งานพัฒนากฎหมาย

๑๒
๒.๘ งานการรับระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุม กําหนดการประชุม
คณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ สภาผูแทนราษฎร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับระเบียบวาระการประชุม บันทึกการประชุมของสภาผูแ ทนราษฎร และวุฒสิ ภา
กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการฯ คณะอนุกรรมาธิการฯ
๒. จัดเขาแฟมสวนกลาง (อาคารทิปโก)
๓. จัดเขาแฟมผูอ าํ นวยการกลุม งานกฎหมาย ๓ และผูอ าํ นวยการกลุม งานพัฒนากฎหมาย
๔. จัดเขาแฟมหองหนวยเฉพาะกิจ ตามแฟมที่จัด แยกประเภทไวในการสะดวกใช
และคนหาตอไป
๒.๙ งานคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- จัดการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการแตละคณะ ดังนี้
๑. จัดเตรียมเอกสารเพือ่ ใชประกอบการประชุมและ/หรือการพิจารณาของทีป่ ระชุม
๒. จัดทําหนังสือเชิญประชุม
๓. การจองหองประชุม
๔. ติดตอเจาหนาที่ชวเลขเพื่อจดรายงานการประชุม
๕. จดบันทึกการประชุม
๖. ประสานสํานักการคลังและงบประมาณในการเบิกจายคาเบี้ยประชุม
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในแตละคณะ
๗. อํานวยความสะดวกในการประชุม, ประสานงานเตรียมเครื่องดื่ม
- รางหนังสือติดตอสวนราชการทีเ่ กีย่ วของกับคณะกรรมการและอนุกรรมการแตละคณะ
- ติดตามการดําเนินงานโครงการ ดังตอไปนี้
๑. ติดตอประสานกับหนวยงานเกี่ยวของ
๒. ออกปฏิบัติงานในโครงการตามจังหวัดตาง ๆ
๓. รวบรวมและจัดสงเอกสารรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินงานโครงการ
ทุกเขตเลือกตั้งที่เขารวมโครงการฯ ใหแกสํานักการคลังและงบประมาณ
- สรุปผลการดําเนินงานโครงการฯ เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

๑๓

๓. งานดานการรางหนังสือติดตอสวนราชการใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๑. รับงานจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรพรอมสอบถามความตองการและวัตถุประสงค
ของสมาชิกสภาผูแ ทนราษฎร
๒. ตรวจสอบขอมูลที่สมาชิกนํามาประกอบการรางวาเพียงพอหรือไม ถาไมเพียงพอ
สามารถสืบคนได ดังนี้
๒.๑ ประสานงานกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อขอขอมูลประกอบการราง
๒.๒ คนควาหาขอมูล ที่เ กี่ย วขอ งจากสื่อ ตา ง ๆ เพิ่ม เติม เชน หนังสือ พิม พ
อินเตอรเน็ต หองสมุด
๒.๓ กรณีเรือ่ งทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรตองการมีความยุง ยากซับซอนใหปรึกษา
ผูอํานวยการกลุมงานบริหารทั่วไปเพื่อขอคําแนะนํา
๓. ดําเนินการรางหนังสือใหตรงประเด็นและสอดคลองกับจุดประสงคที่ส มาชิก
สภาผูแทนราษฎรตองการ
๔. นําหนังสือที่รางสงเจาหนาที่บันทึกขอมูลพิมพ
๕. ตรวจทานความถูกตองตามหลักไวยากรณและความถูกตองตามความนิยม
๖. สงมอบงานใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
๗. จัดเก็บเอกสารตาง ๆ เขาแฟมตามประเภทหัวขอเรื่องโดยเรียงตามปปฏิทิน

๑๔

ผังขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณและธุรการทั่วไป
๑. งานดานการบริหารทั่วไป
๑.๑ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ - สงหนังสือราชการและเอกสาร
รับหนังสือ

กรณีไมชดั เจนปรึกษาผูอ าํ นวยการกลุม งานฯ

ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
สงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
การอบรมสัมมนาทุนการศึกษาดูงาน

ลงทะเบียนหนังสือรับ
(แยกประเภท)

ลงทะเบียนแยกประเภทงานคดีแพง,
คดีอาญา, คดีปกครอง, เสนอความเห็น,

บันทึก

แนะนํา, ตอบขอหารือ

ผูอํานวยการกลุมงานบริหาร

สงหนาหอง ผอ. สํานักฯ
เพื่อสงกลุมงานที่รับผิดชอบดําเนินการ

สรุปบันทึกเสนอ
ผูอํานวยการกลุมงานบริหาร
ผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการสํานัก
แจงเวียนใหผูอํานวยการกลุมงาน
และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของทราบ
ตอบหนังสือไปยังหนวยงาน
เจาของเรื่อง
ลงทะเบียนสงภายใน
หนวยงานเจาของเรื่อง
จัดเก็บสําเนา

แจงเวียนใหขาราชการทราบ
และติดประกาศ

จัดเก็บเขาแฟม
โดยเรียงตามปปฏิทิน

นําเรื่องที่ผูรับผิดชอบดําเนินการเสร็จ
เสนอผูอํานวยการสํานัก
เสนอแฟมตามลําดับชั้น
(ใสหมายเหตุในการเสนอไวดวย)
ลงทะเบียนสงหนังสือ
ใหหนวยงานเจาของเรื่อง
สําเนาหนังสือ ๒ ชุด สงใหกับกลุมงาน
เจาของเรื่องและกลุมงานบริหารจัดเก็บ

๑๕
๑.๒ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานพัสดุ

เจาหนาที่

สํารวจพัสดุ

เบิก / สั่งซื้อ

จัดทํา /
สรุปผลงานประจําเดือน

ผูอํานวยการกลุม

ผูอํานวยการสํานัก

สํานักการคลังฯ

รับพัสดุพรอมตรวจสอบ

จัดเก็บ/แยกประเภทพัสดุตาง ๆ

จายพัสดุภายในสํานักฯ
อาทิตยละ ๒ วัน

สํานักพิมพ
กรณีรับกระดาษ A๔

๑๖
๑.๓ ผังแสดงการปฏิบัติงานครุภัณฑ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

ควบคุมและตรวจสอบ
ครุภัณฑประจําเดือน/ประจําป

ขอตั้งงบประมาณ
รายจายประจําป

กรณีครุภัณฑสงซอม

ประสานงาน
กับเจาหนาที่แตละกลุมงาน

เมื่อไดรับเอกสาร
สํานักการคลังฯ
ดําเนินการซื้อให

กลุมงานตาง ๆ แจงอาการและ
กรอกแบบขอใชบริการซอมฯ

สํารวจครุภัณฑ

เบิกครุภัณฑจากเจาหนาที่
สํานักการคลังฯ

ประสานงานกับสํานักการคลังฯ /
สํานักสารสนเทศ

เก็บเขาแฟมเพื่อเปน
ขอมูลในการตรวจสอบ

ลงทะเบียนคุมครุภัณฑ

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบ

กรณีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สามารถดําเนินการแกไข/
ซอมแซมได จะดําเนินการ
แกไข/ซอมแซม

กรณีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ไมสามารถดําเนินการได
ประสานกับสํานักการคลังฯ
เพื่อดําเนินการ

สิ้นปงบประมาณประสานงาน
กับคณะเจาหนาที่ตรวจสอบ

สงรายงานครุภัณฑประจําป
ใหหัวหนาคณะเจาหนาที่ฯ

ไดรับเครื่องที่ซอมแลว
เก็บเอกสารการซอม
เพื่อเปนเอกสารอางอิง
สํานักการคลังฯ
ตั้งคณะกรรมการตรวจรับฯ

๑๗
๑.๔ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานคาตอบแทนในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
การขออนุมัติในหลักการฯ

จัดทําคําขออนุมัติ
ในหลักการฯ

ไดรับอนุมัติในหลักการฯ แลว
จัดพิมพรายชื่อฯ

นําเงินคาตอบแทน
มาจายใหผูมีสิทธิไดรับตอไป

ตรวจสอบการลงชื่อ
ปฏิบัติงานนอกเวลา

ผูอํานวยการกลุมงานฯ

เสนอผูอํานวยการสํานักฯ
ลงนามรับรองฯ

ผูอํานวยการสํานักฯ

รวบรวม/จัดทําบัญชี

รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักการคลังและงบประมาณ
เบิกจายคาตอบแทน
จัดเก็บเขาแฟม
โดยเรียงตามปปฏิทิน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

๑๘
๑.๕ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําสถิติวันลาทุกประเภท
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

รับสมุดลงชื่อเวลามาทํางาน

ตรวจสอบพรอมทั้งลงสถิติในแฟมของสํานักฯ

ตรวจสอบวันลาทุกประเภทพรอมลงสถิติการลาแลวแตกรณี

เสนอผูอํานวยการกลุมงานแตละกลุม

เสนอผูอํานวยการสํานักฯ

รวบรวมใบลาทุกประเภท ๑ ครั้งตอเดือน

ตรวจสอบกับสํานักบริหารงานกลาง
เพื่อตรวจสอบความถูกตอง

๑๙
๑.๖ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําแผนงาน โครงการ และคําขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําป
๑.๗ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดทําแผนงานและงบประมาณ
การประสานงานดานแผนการปฏิบัติงาน การใชจายงบประมาณและสถิติของสํานักฯ
๑.๘ ผังแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านการรายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส
ผูปฏิบัติงาน
จัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําป พ.ศ. ....
แจงเวียนแตละกลุมงาน
กําหนดเปาหมายการปฏิบัติ
งานเปนรายไตรมาส
ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
โดยนําแผนฯ ปจจุบัน
ประกอบการทําแผนฯ
ปถัดไป

จัดทําแผนคําขอตั้งงบประมาณ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติ
รายไตรมาส ๔ ไตรมาส/ป

แจงเวียนแตละกลุมงานฯ
รวบรวมความตองการจากกลุมงานตาง ๆ
ดําเนินการจัดทํารายละเอียด
โครงการ / วิเคราะห / สรุป
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จัดสงกลุมงานแผนและนโยบาย
จัดเก็บเขาแฟมโดยเรียงตามปปฏิทนิ

จัดทํารายละเอียด
โดยใชขอมูลจากรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน
ประจําเดือนของสํานัก

๒๐
๑.๙ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสรุปผลงานประจําเดือนของสํานักกฎหมาย

ผูปฏิบัติ
รวบรวมแบบขอใชบริการ
แยกตามประเภท
สรุปผลงาน
สงพิมพ / ตรวจทาน
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
จัดเก็บเขาแฟมโดยเรียงตามปปฏิทนิ

๒๑
๑.๑๐ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการและงานประชุมภายในสํานักกฎหมาย

ผูปฏิบัติ
จองหองประชุม
จัดทําหนังสือเชิญประชุม
จัดเตรียมเอกสารตาง ๆ /เครื่องบันทึกเสียง/จัดเตรียมหองประชุม
จดรายงานการประชุม
จัดทํารายงานการประชุม
แจงเวียนรายงานการประชุมใหขาราชการทราบ/ถือปฏิบัติ

๒๒
๑.๑๑ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดทําและเผยแพรเอกสาร

เจาหนาที่ปฏิบัติ
ประสานงานกับกลุมงาน
ในสํานักกฎหมายที่จะเผยแพรเอกสาร
- นับจํานวนเอกสาร
- เจาะจงกลุมเปาหมายที่จะเผยแพร
แจกจายใหกับกลุมเปาหมาย
จัดทําสถิติการเผยแพร
รายงานเปนผลงานของสํานักกฎหมาย

๒๓

๒. งานธุรการทั่วไป
๒.๑ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับงานพิมพ
สมาชิกฯและบุคคลอื่น ๆ
ที่มาขอใชบริการ
หองหนวยเฉพาะกิจ

ขาราชการสํานักฯ
ใชบริการที่อาคารทิปโก

เจาหนาที่ธุรการ
ลงทะเบียนรับ

ลงทะเบียนรับ

ลงเวลารับงานพิมพ

สงงานพิมพ

ตรวจทาน/แกไขงานพิมพ

ลงชื่อ แผนพรอม File
ในทะเบียนรับงาน

งานที่สามารถคนหาไดจาก
๑. แผนสวนกลาง
๒. แผนผูขอใชบริการ
๓. แผนหรือเครื่องคอมพิวเตอร
ของเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ลงเวลาสงงานพิมพ
จัดทําแบบขอใชบริการพรอมสงงานให
เจาของเรื่อง/ผูใชบริการ

๒๔
๒.๒ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานศพ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

กรณีบุคคลภายนอกสํานักกฎหมาย

กรณีบุคคลภายในสํานักกฎหมาย

รับหนังสือจาก
สํานักบริหารงานกลาง

ติดตอประสานงาน
กับเจาภาพ

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อทราบ
และแจงเวียนใหขาราชการทราบ

จัดทําบันทึกเสนอเลขาธิการ
เพื่อสั่งการตอไป

ทําบันทึกเสนอผูบังคับบัญชา
ลงนามเพื่อรวมทําบุญ

สํานักฯ เปนเจาภาพ/
แจงเวียนขาราชการรวมงาน

ประสานงานกับหนวยงาน
เพื่อรวมทําบุญ

ประสานงานกับ
กลุมงานยานพาหนะ

จัดเก็บเขาแฟมโดยเรียงตามปฏิทิน

๒๕
๒.๓ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานหนังสือพิมพ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
การขออนุมัติจัดซื้อฯ

ไดรับอนุมัติจัดซื้อฯ แลว

ทําบันทึกประกอบ
การไดรับอนุมัติจัดซื้อหนังสือพิมพ

จัดทําคําขออนุมัติ
จัดซื้อหนังสือพิมพ
ผูอํานวยการกลุมงานฯ
ผูอํานวยการสํานักฯ
รองเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

สํานักการคลังและงบประมาณ

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

ตรวจนับหนังสือพิมพ
ที่รานสงมาใหครบตามจํานวน

จัดแบงหนังสือพิมพไวที่
หองหนวยเฉพาะกิจและที่สํานักกฎหมาย
กรรมการตรวจรับหนังสือพิมพ

๒๖
๒.๔ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานใบสงตัวตนสังกัด

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

เสนอผูอํานวยการสํานักฯ
ลงนามรับรอง

สํานักการคลัง
และงบประมาณ

สงคืนเจาของเรื่อง

เจาของเรื่องกรอกแบบฟอรม
ใบสงตัวตนสังกัด

๒๗
๒.๕ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบใชโทรศัพททางไกลติดตอราชการ

เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

จัดทําทะเบียนควบคุมการใชโทรศัพท
รับเรื่องตรวจสอบการใชโทรศัพท

ตรวจสอบการใชโทรศัพท
จากสมุดโทรศัพทที่ไดลงบันทึกไว
ทําเปนบันทึกรายงาน
สรุปผลการตรวจสอบ
ผูอํานวยการกลุมงานฯ
ผูอํานวยการสํานักฯ
สํานักการคลังและงบประมาณ
จัดเก็บเขาแฟมโดยเรียงตามปปฏิทนิ

๒๘
๒.๖ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานสวัสดิการสํานักฯ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ

เก็บเงินสวัสดิการสํานักฯ
ควบคุม/ดูแลการใชจาย
ที่จําเปนของสํานักฯ
สรุปรายรับ/จายในสํานักฯ
เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ติดประกาศใหขาราชการทราบ
จัดเก็บเขาแฟมโดยเรียงตามปปฏิทนิ

๒๙
๒.๗ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับราชกิจจานุเบกษา

ผูปฏิบัติงาน
รับราชกิจจาฯ งานสารบรรณ
ลงทะเบียนรับ

กลุมงานกฎหมาย ๒
(๑ เลม)

กลุมงานกฎหมาย ๓
(๑ เลม)

กลุมงานพัฒนากฎหมาย
(๒ เลม)

๓๐
๒.๘ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับระเบียบวาระการประชุม

ผูปฏิบัติงาน
4
3
2

รับระเบียบวาระฯ

1

จัดเขาแฟม

หองหนวยเฉพาะกิจ

สํานักกฎหมาย (อาคารทิปโก)

4
3
2

สวนกลาง
(กลุมงานบริหารทั่วไป)

ผอ. กลุมงานกฎหมาย ๓ /
ผอ. กลุมงานพัฒนากฎหมาย

1
1
4
3
2
1

หมายเหตุ

แฟมที่ ๑ หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมของสผ.
(วันพุธและวันพฤหัสบดี)
แฟมที่ ๒ หมายถึง ระเบียบวาระการประชุมของสว.
แฟมที่ ๓ หมายถึง บันทึกการประชุม
แฟมที่ ๔ หมายถึง กําหนดการประชุมคณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ
สภาผูแทนราษฎร

๓๑
๒.๙ ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานคณะกรรมการและอนุกรรมการ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ
ปฏิบัติงานดานธุรการ
ประจําคณะกรรมการ

-

ติดตอประสานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ออกปฏิบัติงานในโครงการ
ตามจังหวัดตาง ๆ
รวบรวมรายงานผลการดําเนิน
การเบิกจายสงสํานักคลังฯ

- สรุปผลการดําเนินงานโครงการ

การติดตาม
การดําเนินการโครงการ

การดําเนินงาน
คณะกรรมการ

รางหนังสือติดตอ
ราชการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
ประธานคณะกรรมการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ / เก็บเขาแฟม

-

จัดการประชุม
จัดเตรียมเอกสาร
จัดทําหนังสือเชิญประชุม
จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ
ในการประชุม

- ติดตอเจาหนาที่ชวเลข
เพื่อจดบันทึกการประชุม

- ประสานสํานักการคลังฯ
เบิกจายคาเบี้ยประชุม

๓๒

๓. งานการรางหนังสือติดตอสวนราชการใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
ผังแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การรางหนังสือติดตอสวนราชการใหกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

ผูปฏิบัติ
รับงาน/สอบถามความตองการของสมาชิกฯ
ปรึกษาผอ. กลุมงานและ
ประสานสวนราชการ
เพื่อขอคําแนะนํา

คนควา/ตรวจสอบขอมูล
รางหนังสือ
สงพิมพ
ผูอํานวยการกลุมงานฯ
พิจารณากลั่นกรอง
ตรวจทานความถูกตอง
สงใหกับสมาชิกฯ
จัดเก็บเขาแฟม
โดยเรียงตามปปฏิทิน

๓๓

ขั้นตอนการจัดเก็บงานพิมพ
¾ การจัดเก็บงานพิมพที่สํานักกฎหมาย อาคารทิปโก
ในการจัดเก็บงานพิมพ เพือ่ ใหการจัดเก็บงานพิมพมปี ระสิทธิภาพ สะดวกแกการสืบคน
งายตอการแกไข และปองกันงานพิมพไมใหสูญ หายอันเกิดจากการถูกลบไฟลโดยเจตนาหรือ
ไมเจตนาจากผูใชเครื่องคอมพิวเตอร ควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอน
๑. ทําการสรางโฟลเดอรเพื่อจัดเก็บงานใหเปนระบบ โดยคลิกปุม Start เลือก Programs
เลือก Windows Explorer ดังรูป

๒. เมือ่ เขาสูโ ปรแกรม Windows Explorer ใหเลือกไดรฟ (C:) คลิกขวา เลือก New
เลือก Floder ดังรูป

๓๔
๓. เมื่อทําตามขอ ๒ จะไดโฟลเดอรใหม ใหทําการเปลี่ยนชื่อโฟลเดอรโดยคลิกขวา
เลือก Rename แลวพิมพชอื่ โฟลเดอรเปนชือ่ ผูพ มิ พงาน เชน ชรินทรภรณ ดังรูป

๔. ใหดบั เบิล้ คลิกทีโ่ ฟลเดอร “ชรินทรภรณ” เพือ่ ทําการสรางโฟลเดอร “ป ๒๕๔๘”
โดยคลิกขวา เลือก New เลือก Floder และตัง้ ชือ่ โฟลเดอร ๒๕๔๘ จะไดดงั รูป

๓๕
๕. ใหสรางโฟลเดอรเดือนใหครบ ๑๒ เดือน ขัน้ ตอนจะเหมือนกับการสรางโฟลเดอรป
ในขอ ๔ ซึง่ จะไดตามรูปดังนี้

๖. เมือ่ ทําการสรางโฟลเดอรตามขอ ๒ - ขอ ๕ ก็ใหทาํ การจัดเก็บไฟลทพี่ มิ พเสร็จเรียบรอย
แลวลงในโฟลเดอรที่สรางขึ้น เพื่อใหการจัดเก็บงานพิมพเปนไปดวยความเปนระเบียบเรียบรอย
งายตอการคนหาและสะดวกในการแกไขตอไป
หมายเหตุ
นอกจากการจัดเก็บงานพิมพลงในไดรฟ (C:) เราควรจัดเก็บงานพิมพสํารองไว
ทีไ่ ดรฟ (D:) และแผนดิสก (A:) ประจําเดือนนัน้ ๆ (โดยเก็บแผนงานไวทตี่ นเองและตัง้ ชือ่ แผนเปน
ชือ่ เดือนนัน้ ๆ ) เพือ่ ปองกันการสูญหายของงานพิมพในกรณีทเี่ ครือ่ งคอมพิวเตอรเกิดชํารุดเสียหาย
และควรทําการจัดเก็บงานพิมพใหเปนปจจุบนั (Update) อยูส ม่าํ เสมอ อยางนอยอาทิตยละ ๑ ครัง้
ขั้นตอนการจัดเก็บงานพิมพจากไดรฟ (C:) ลงไดรฟ (D:) ปฏิบัติดังนี้ คือ
๑. คลิกที่ชื่อโฟลเดอรเจาหนาที่ผูปฏิบัติ เชน ชรินทรภรณ จากนั้นคลิกที่ปุมคัดลอก
(Copy) หรือคลิกขวา เลือกคัดลอก (Copy)
๒. คลิกที่ไดรฟ (D:) แลวกดปุมวาง (Paste) หรือคลิกขวา เลือกวาง (Paste) ก็จะได
โฟลเดอรงานเหมือนกับไดรฟ (C:)

๓๖
¾ การจัดเก็บงานพิมพที่หองหนวยเฉพาะกิจ
- แผนดิสกที่ใชในการจัดเก็บขอมูล ณ หองหนวยเฉพาะกิจ จะเขียนชื่อเจาหนาที่
บันทึกขอมูลและเดือนที่พิมพลงบนแผนดิสก
- การตัง้ ชือ่ ไฟลในการบันทึกขอมูล มีดงั นี้
๑. กรณีงานทีส่ มาชิกสภาผูแ ทนราษฎรราง จะตั้งชื่อไฟลโดยใชอักษรยอ ๔ ตัว
โดย ๒ ตัวแรกจะเปนคําวา สส สวน ๒ ตัวหลังจะเปนชื่อยอและนามสกุลยอของเจาหนาที่
บันทึกขอมูลแลวตามดวยวันที่พิมพงาน เชน สสชส ๑ พ.ย. เปนตน
๒. กรณีงานที่เ จา หนาที่ผูป ฏิบัติง านรา ง จะตั้ง ชื่อ ไฟลโดยใชอัก ษรยอ ๔ ตัว
โดย ๒ ตัวแรกจะเปนชื่อยอและนามสกุลยอของเจาหนาที่ผูป ฏิบัติง านราง สวน ๒ ตัวหลัง
จะเป น ชื่ อ ย อ และนามสกุ ล ย อ ของเจ า หน า ที่ บั น ทึ ก ข อ มู ล แลว ตามด ว ยวัน ที่ พิ ม พ ง าน เช น
ฉวชส ๑ พ.ย. เปนตน

๓๗

แบบฟอรมการใหบริการ



วันที่ ……. เดือน ……………...……..พ.ศ. ๒๕…....
ผูขอใชบริการ…………………………………………………ตําแหนง ……..………………………...
พรรค …………………………………… มีความประสงคขอใชบริการดังนี้
 รางกฎหมาย
 วิเคราะหกฎหมาย
 รางญัตติ
 คนกฎหมาย
 รางกระทูถาม
 เปรียบเทียบพระราชบัญญัติ
 รางคําแปรญัตติ
 คนขอมูล
 รางคําอภิปราย คําบรรยาย บทความ  พิมพหนังสือที่ ส.ส. รางมา
 รางหนังสือติดตอสวนราชการ
 อื่น ๆ
บันทึกรายละเอียด ……………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………….………………………………….
………………………………………………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….………………………………….
ผูขอใชบริการ ……………………………….
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ………………………
ผูราง…………………………………………
ผูพิมพ ……….………………..………….…
ผูตรวจทาน………………………………..…
ผูคน ……..………………………………..…
จํานวน ………………… เรื่อง …………..แผน
กลุมงานบริหารทั่วไป
โทร. ๐–๒๒๔๔–๑๔๗๒-๔
โทรสาร ๐–๒๒๔๔–๑๔๗๓

๓๘



วันที่ ……. เดือน ……….……..พ.ศ. ๒๕…....
ผูขอใชบริการ………………………………………………………………………………...
 ผูอํานวยการสํานัก
 กลุมงานกฎหมาย ๒
 กลุมงานบริหารทั่วไป
 กลุมงานกฎหมาย ๓
 กลุมงานกฎหมาย ๑
 กลุมงานพัฒนากฎหมาย
บันทึกรายละเอียด ………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ผูราง…………………………………………
ผูพิมพ ……….………………..………….…
ผูตรวจทาน………………………………..…

๓๙



วันที่ ……. เดือน ……………...……..พ.ศ. ๒๕…....
ผูขอใชบริการ

 กลุมงานบริหารทั่วไป
 กลุมงานกฎหมาย ๑
 กลุมงานกฎหมาย ๒

 กลุมงานกฎหมาย ๓
 กลุมงานพัฒนากฎหมาย

ครุภัณฑที่สงซอม
๑. …………………………………………หมายเลขครุภัณฑ ………………………………………...
สาเหตุที่สงซอม .……………..…………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………..
๒. …………………………………………หมายเลขครุภัณฑ ………………………………..……...
สาเหตุที่สงซอม .……………..…………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………..
๓. …………………………………………หมายเลขครุภัณฑ ………………………………………...
สาเหตุที่สงซอม .……………..…………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………..
๔. …………………………………………หมายเลขครุภัณฑ ………………………………………...
สาเหตุที่สงซอม .……………..…………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………..
๕. …………………………………………หมายเลขครุภัณฑ ………………………………………...
สาเหตุที่สงซอม .……………..…………………………………….……………………………..…….
…………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ………………………………………… ผูแจง
(………………………………………..)
……………………………………….. ตําแหนง
ลงชื่อ ………………………………………… เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(………………………………………..)
……………………………………….. ตําแหนง

๔๐



วันที่ ……. เดือน ……………...……..พ.ศ. ๒๕…....

ประเภทครุภัณฑ
๑. เครื่องคอมพิวเตอร
สภาพการใชงาน

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. เครื่อง
จํานวน ……………….…. เครื่อง
จํานวน …………….……. เครื่อง

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. เครื่อง
จํานวน ……………….…. เครื่อง
จํานวน …………….……. เครื่อง

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. ตู
จํานวน ……………….…. ตู
จํานวน …………….……. ตู

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. ตัว
จํานวน ……………….…. ตัว
จํานวน …………….……. ตัว

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. ตัว
จํานวน ……………….…. ตัว
จํานวน …………….……. ตัว

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. ตัว
จํานวน ……………….…. ตัว
จํานวน …………….……. ตัว

๗. เกาอี้ทํางานขาราชการบุผา
สภาพการใชงาน
 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. ตัว
จํานวน ……………….…. ตัว
จํานวน …………….……. ตัว

๒. เครื่องพริ้นเตอร
สภาพการใชงาน
๓. ตูใสเอกสารสูง
สภาพการใชงาน
๔. โตะทํางานขาราชการ
สภาพการใชงาน
๕. โตะคอมพิวเตอร
สภาพการใชงาน
๖. โตะพริ้นเตอร
สภาพการใชงาน

๔๑

๘. เครื่องโทรสาร
สภาพการใชงาน
๙. เครื่องโทรศัพท
สภาพการใชงาน

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. เครื่อง
จํานวน ……………….…. เครื่อง
จํานวน …………….……. เครื่อง

 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….……. เครื่อง
จํานวน ……………….…. เครื่อง
จํานวน …………….……. เครื่อง

๑๐. …………………………………………………
สภาพการใชงาน
 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….…….
จํานวน ……………….….
จํานวน …………….…….

๑๑. …………………………………………………
สภาพการใชงาน
 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….…….
จํานวน ……………….….
จํานวน …………….…….

๑๒. …………………………………………………
สภาพการใชงาน
 สมบูรณ
 ชํารุด/สงซอม

จํานวนทั้งสิ้น …………….…….
จํานวน ……………….….
จํานวน …………….…….

ลงชื่อ ………………………………………… เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(………………………………………..)
……………………………………….. ตําแหนง
ลงชื่อ ………………………………………… เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
(………………………………………..)
……………………………………….. ตําแหนง

๔๒

แบบหนังสือภายนอก
ชั้นความลับ (ถามี)
(ครุฑ)
ชั้นความเร็ว (ถามี)
ที่ ………………………..

(สวนราชการเจาของหนังสือ)
(วัน เดือน ป)

เรื่อง ……………………………………….
(คําขึ้นตน)
อางถึง (ถามี)
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี)
(ขอความ) …………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(คําลงทาย)
(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)
(สวนราชการเจาของเรื่อง)
โทร. …………………….
สําเนาสง (ถามี)
ชั้นความลับ (ถามี)

๔๓

แบบหนังสือภายใน
ชั้นความลับ (ถามี)
ครุฑ ชั้นความเร็ว (ถามี)
บันทึกขอความ
สวนราชการ ………………………………………………………………………………………..
ที่ ……………………….…………………….. วันที่ ………………………………………………
เรื่อง …………………………………………………………………………………………………
(คําขึ้นตน)
(ขอความ) …………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(ลงชื่อ)
(พิมพชื่อเต็ม)
(ตําแหนง)

ชั้นความลับ (ถามี)

๔๔

ระเบียบที่เกี่ยวของบางประเด็น
(จากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖)

หนังสือราชการที่ตองปฏิบัติดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ
หนังสือราชการโดยเฉพาะ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา
และบันทึกหากมีความจําเปนเรงดวนทีจ่ ะตองไดรบั การปฏิบตั ใิ หรวดเร็วเปนพิเศษ ระเบียบไดกําหนด
วิธีปฏิบัติโดยใหประทับชั้นความเร็ว คือ ดวนที่สุด ดวนมาก หรือดวน แลวแตกรณี ดวยอักษร
สีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท โดยหนังสือภายนอก และหนังสือประทับตรา
ประทับเหนือเลขที่หนังสือ สวนหนังสือภายในและบันทึก (ที่ใชกระดาษบันทึกขอความ) ประทับ
เหนือคําวาสวนราชการในระดับเดียวกับตราครุฑโดยเยื้องมาทางขวาของตัวครุฑ
ชั้นความเร็ว มี ๓ ชั้น
๑. ดวนที่สุด
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
๒. ดวนมาก
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ดวน
ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
นอกจากหนังสือที่ตองปฏิบัติดวยความรวดเร็วเปนพิเศษดังกลาวแลว ยังมีกรณีที่ผูสง
ตองการสงหนังสือนั้นใหถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด หนังสือประเภทนี้อาจไมเปนหนังสือที่ตอง
ปฏิบตั ดิ ว ยความรวดเร็วเปนพิเศษ ดังกรณีทกี่ ลาวมาขางตน เปนเพียงแตตอ งการสงใหถงึ ผูร บั ภายใน
เวลาทีก่ าํ หนดเทานัน้ หนังสือประเภทนี้ ใหระบุคาํ วา “ดวนภายใน” แลวลงวันที่ เดือน ป และเวลา
ทีต่ อ งการใหถงึ ผูร บั (ไวทซี่ องหนังสือ) เชน “ดวนภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๐ เวลา ๗.๐๐ น.”

หนังสือราชการลับ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ มิไดกําหนดเรื่อง
ชั้นความลับไวแตอยางใด คงกําหนดไวแตเพียงวา “ในกรณีที่กฎหมายหรือระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติกําหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสารบรรณไวในแบบหนังสือภายนอก
หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา วาจะตองประทับตราชั้นความลับ ไวในหนังสือบริเวณกึ่ง
กลางหนากระดาษดานบนเหนือตราครุฑ หรือเหนือขอความวา “บันทึกขอความ” แลวแตกรณี
แหงหนึ่ง และบริเวณกึ่งกลางหนากระดาษดานลางแนวเดียวกับดานบนอีกแหงหนึ่ง”
ดังนั้น ในการปฏิบัติเ กี่ย วกับหนังสือราชการลับ จึงตองปฏิบัติต ามระเบียบวาดวย
การรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ ดวย

๔๕
ชั้นความลับ มี ๔ ชั้น
๑. ลับที่สุด ไดแก ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับขาวสาร วัตถุหรือบุคคล
ซึง่ ถาหากความลับดังกลาวทัง้ หมดหรือเพียงบางสวนรัว่ ไหลไปถึงบุคคลผูไ มมหี นาทีไ่ ดทราบ จะทําให
เกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายตอความมั่นคง ความปลอดภัย หรือความสงบเรียบรอยของ
ประเทศชาติหรือพันธมิตรอยางรายแรงที่สุด
๒. ลับมาก ไดแก ความลับทีม่ คี วามสําคัญมากในทํานองเดียวกันกับลับทีส่ ดุ เพียงแต
กอใหเกิดความเสียหายหรือเปนภยันตรายอยางรายแรงเทานั้น
๓. ลับ ไดแก ความลับที่มีค วามสําคัญ เชนเดียวกับลับที่สุด เพียงแตกอใหเกิด
ความเสียหายบางเทานั้น
๔. ปกปด ไดแก ความลับซึง่ ไมพงึ เปดเผยใหผไู มมหี นาทีไ่ ดทราบโดยสงวนไวใหทราบ
เฉพาะบุคคลที่มีหนาที่ตองทราบเพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการเทานั้น

หนังสือเวียน
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่ม
รหัสตัวพยัญชนะ “ว” หนาเลขทะเบียนหนังสือสง ซึ่งจะกําหนดเปนเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะ
เริ่มตั้งแต ๑ เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน หรือจะใชเลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือ
ภายนอกก็ได

การจาหนาซอง
วิธีปฏิบัติในการจาหนาซองหนังสือราชการ อาจแยกไดเปน ๒ กรณี คือ
(๑) กรณีที่สวนราชการเปนผูจัดสงหนังสือเอง โดยใชสมุดสงหนังสือ หรือมีใบรับ
แนบติดไปกับซอง และมีพนักงานหรือเจาหนาที่สงหนังสือของสวนราชการเปนผูไปสงดวยตนเอง
ใหจาหนาซองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอที่ ๔๕
ซึ่งมีตัวอยางตามแบบที่ ๑๕ ทายระเบียบ
(๒) กรณีที่สวนราชการจัดสงหนังสือโดยทางไปรษณียที่ปฏิบัติ ดังนี้
(๒.๑) ใหสวนราชการที่จัดสงหนังสือทางไปรษณีย ระบุชื่อสวนราชการหรือ
หนวยงานและสถานที่ตั้งไวบริเวณมุมบนซายดานจาหนา ใตครุฑ และเหนือเลขที่หนังสือ
(๒.๒) ระบุชื่อหรือตําแหนงของผูรับ พรอมที่อยูหรือสังกัด และรหัสไปรษณีย
ที่บริเวณกลางของดานจาหนา

๔๖
(๒.๓) ในกรณีที่เปนการจัดสงโดยมีขอตกลงกับการสื่อสารแหงประเทศไทย
ขอชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใหมีรายละเอียดบนดานจาหนาเพิ่มขึ้น ดังนี้
(๒.๓.๑) ระบุขอ ความ “ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตที่ …/…..
ชื่อที่ทําการที่ฝากสง” ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผาแนวนอน ขนาด ๒x๔ เซนติเมตร ที่มุมบนขวาของ
ดานจาหนา
(๒.๓.๒) ให เ จ า หน า ที่ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการฝากส ง ลงลายมื อ ชื่ อ หรื อ
ประทับตราลายมือชื่อกํากับไวที่มุมลางซายดานจาหนา โดยใหพิมพชื่อเต็มและตําแหนงไวดวย
ตัวอยางการจาหนาซอง

ครุฑ (ชั้นความเร็ว)
สวนที่ราชการที่ออกหนังสือ
ที่

คําขึ้นตน ชื่อผูรับ
สถานที่
ที่ตั้ง
รหัสไปรษณีย

การเก็บเอกสาร
การเก็บเอกสารเปนขั้นตอนสําคัญขั้นตอนหนึ่งของงานสารบรรณ เพราะเอกสารหรือ
หนังสือราชการมีการจัดทําขึ้นเปนจํานวนมาก และมีความสําคัญตอการบริหารงาน เนื่องจาก
เอกสารตาง ๆ เปนเสมือนบันทึกความทรงจําของหนวยงาน เปนเอกสารอางอิงระหวางหนวยงาน
ชวยอํานวยความสะดวกในการบริหารราชการ และยังมีคุณคาอยางยิ่งในการใชการศึกษาคนควา
เพือ่ จะปรับปรุงงานในอนาคต ดังนัน้ จึงตองมีการจัดเก็บเอกสารใหดี สามารถคนหานํามาใชไดทัน
ตามความตองการในการใชงาน

๔๗

หลักทั่วไปในการเก็บ
วิธีการเก็บเอกสารโดยทั่วไปจะเก็บในสถานที่ที่กําหนด และมีระบบในการเก็บ เชน
๑. เก็บตามหัวขอเรื่อง (Subject Files)
๒. เก็บตามชื่อหนวยงานหรือบุคคล (Name Files)
๓. เก็บตามชื่อภูมิศาสตร (Geographical Files)
๔. เก็บตามเลขรหัส (Numeric Files)
๕. เก็บตามวัน เดือน ป (Chronological Files)
ความนิยมในการเก็บเอกสาร จะนิยมเก็บตามหัวขอเรือ่ ง ทัง้ นีโ้ ดยคํานึงถึงทําไดรวดเร็ว
คนหาไดงา ย เจาหนาทีผ่ เู กีย่ วของสามารถเรียนรูแ ละเขาใจไดอยางรวดเร็ว และเมือ่ นําออกมาใชแลว
สามารถเก็บเขาที่เดิมไดอยางถูกตอง โดยไมตองใหเจาหนาที่เฉพาะชวยคนหาและสามารถขยายตัว
ตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นได เอกสารโดยทั่วไปจะมีการเก็บเอกสารหัวขอใหญ ๆ ๑๐ หมวด
ดังนี้ คือ
๑. การเงิน งบประมาณ กําหนดใหจัดเก็บเอกสารอันเกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เชน
งบประมาณ เงินเดือน คาจาง เงินสะสม เงินยืม เงินชวยเหลือตาง ๆ เงินคาใชสอย และเงินคาตอบแทน
เงินบําเหน็จบํานาญ
๒. คําสั่ง ระเบียบ คูมือ มติตาง ๆ กฎหมายพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง
๓. เรื่องโตตอบโดยทั่วไป ที่ไมเกี่ยวกับหมวดตาง ๆ ที่กําหนดไว เชน ถาเปนเรื่อง
โตตอบเกี่ยวกับการแตงตั้งโอนยายบุคคลก็จัดหมูไวในหมวดบริหารงานบุคคล ดังนั้น แฟมหมวด
โตตอบนี้จะเปนเอกสารโตตอบเรื่องทั่ว ๆ ไป เชน การขอรับบริจาค การขอความรวมมือ เปนตน
๔. บริหารทัว่ ไป กําหนดใหเก็บเอกสารเกีย่ วกับการแบงสวนราชการหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
การมอบอํานาจหนาที่ เปนตน
๕. บริหารงานบุคคล กําหนดใหเก็บเอกสารประเภททะเบียนประวัติ การบรรจุ แตงตั้ง
การโอน การยาย การลาออก ไลออก วิธีการสอบ การกําหนดตําแหนง เปนตน
๖. เบ็ดเตล็ด กําหนดใหจัดเก็บเอกสารซึ่งไมสามารถจัดเขาหาหมวดใดหมวดหนึ่ง
ที่ตั้ง ไวแ ละปริม าณเอกสารยัง ไมม ากพอที่จ ะตั้ง ขึ้น เปน หมวดเอกสารใหมไ ด ก็ใ หจัด เขา ไว
ในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้
๗. ประชุม กําหนดใหจัดเก็บเรื่องเกี่ยวกับการประชุมทั่วไป แตถาเปนการประชุม
เกีย่ วกับเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ในหัวขอทีก่ าํ หนดไว ก็ใหนาํ ไปรวมไวในหัวขอนัน้ เชน การประชุมเกีย่ วกับ
งบประมาณก็ตองจัดเก็บไวในแฟมที่วาดวยเรื่องงบประมาณ
๘. การฝกอบรม บรรยาย การดูงานและทุน ใหเก็บเอกสารเกีย่ วกับเรือ่ งการฝกอบรม
สัมมนาหรือบรรยาย ขาราชการไดรับทุนไปศึกษาดูงาน หรือมีผูมาเยี่ยมชมดูงานในหนวยงาน
เปนตน

๔๘
๙. พัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ทะเบียนทรัพยสิน รวมทั้งเอกสารใน
การประกวดราคาจางเหมากอสราง การแตงตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนตน
๑๐. สถิติและรายงาน กําหนดใหจัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติตาง ๆ เชน
สถิติประชากร รายงานผลการปฏิบัติงาน แบบสอบถาม รายงานการใชอาคารสถานที่ เปนตน

การทําลายหนังสือราชการ
เอกสารตาง ๆ ทีจ่ ดั ทําขึน้ มาเพือ่ ใชงาน อาจหมดความจําเปนทีจ่ ะตองใชงาน แตโดยที่
การติดตอในราชการมีอยูต ลอดเวลา ความจําเปนในการใชงานจึงอาจเกิดมีขนึ้ ได ดวยเหตุนจี้ งึ จําเปน
ตองมีการเก็บรักษาเอกสารนี้ไวชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อใหแนใจวาเอกสารนั้น ๆ หมดคุณคาหรือ
หมดความจําเปนในการใชงานแลว นอกจากนี้ เพื่อมิใหเปนภาระในการเก็บเอกสารและลดภาระ
ความสิน้ เปลือง ทัง้ ในเรือ่ งการหาสถานทีเ่ ก็บ และงบประมาณในการจัดซือ้ ตูใ นการจัดเก็บ จึงจําเปน
ตองมีการทําลายเอกสารที่หมดคุณคาเหลานั้นออกจากระบบโดยการ “ทําลาย”
“การทําลาย” เปนขัน้ ตอนสุดทาย และมีความสําคัญขัน้ ตอนหนึง่ ในการบริหารเอกสาร
ของทางราชการ
ขั้นตอนในการทําลายหนังสือราชการ ดังตอไปนี้
๑. สํารวจหนังสือและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
ภายใน ๖๐ วัน หลังจากวันสิน้ ปปฏิทนิ ใหเจาหนาทีผ่ รู บั ผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการเก็บ หรือหนังสือที่หมดความจําเปนในการใชงานแลว
๒. จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย
บัญชีหนังสือขอทําลายใหจัดทําตามแบบ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับ
อีก ๑ ฉบับ

๔๙
แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย
บัญชีหนังสือขอทําลาย ประจําป ……..
กระทรวง/ทบวง …………………….
กรม ………………………………….
กอง ………………………………….
ลําดับที่

รหัสแฟม

ที่

ลงวันที่

วันที่ …………………………
แผนที่ …………
เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

การพิจารณา

หมายเหตุ

๓. เสนอขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
เมื่อจัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือขอทําลายเรียบรอยแลว ใหนําบัญชีเสนอตอหัวหนา
สวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
๔. การแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ใหหวั หนาสวนราชการระดับกรม แตงตัง้ คณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการ อีกอยางนอยสองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแต
ระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป
๕. คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้
๕.๑ พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายตามบัญชีหนังสือขอทําลาย
๕.๒ ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวา หนังสือเรื่องใดยังไมควรทําลาย
และควรจะขยายเวลาการเก็บไว ใหกรอกเครื่องหมายกากบาท (x) ลงในชองการพิจารณา
๕.๓ เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทัง้ บันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ
เสนอตอหัวหนาสวนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
๕.๔ ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผา
หรือวิธีอื่นใดที่จะไมใหหนังสือนั้นอานเปนเรื่องได และทําบันทึกรายงานผลการทําลายหนังสือให
ผูมีอํานาจอนุมัติทราบ โดยจะตองมีการลงนามรวมกันระหวางประธานและคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนคณะกรรมการทําลายหนังสือ

๕๐
๖. แจงกองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร พิจารณาอนุญาตถาเห็นวาหนังสือเรือ่ งใด
ควรทําลายใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรพิจารณากอน
เมื่อ พิจ ารณารายการในบัญ ชีข อทําลายแลว ใหแ จง ใหสว นราชการที่สง บัญ ชีข อทําลายทราบ
หากไมแจงใหทราบภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน นับแตวันที่สว นราชการนั้นไดสงเรื่องใหกอง
จดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรพิจารณาใหถอื วาไดใหความเห็นชอบแลว สวนราชการจึงจะทําลาย
หนังสือได
ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรจะขยายเวลา
การเก็บไวหรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสว นราชการทราบ และใหสว นราชการนัน้ ทําการแกไข
ตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากรแจงมา

การสงมอบและรับมอบเอกสาร
(ตามระเบียบรัฐสภาวาดวยการบริหารเอกสารจดหมายเหตุรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๓)
ใหหนวยงานทีม่ ฐี านะเปนกองหรือเทียบเทากองของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดทําบัญชีรายการเอกสารที่สิ้นกระแสการปฏิบัติงานตามตาราง
กําหนดอายุเอกสาร และใหสงมอบบัญชีรายการเอกสารและเอกสารนั้น ตอสวนพิพิธภัณฑและ
จดหมายเหตุภายในหกสิบวันนับจากวันที่เอกสารนั้นสิ้นกระแสการปฏิบัตงิ าน
ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับหนวยงานของสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ ทนราษฎร
และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มิไดมีฐานะเปนกองหรือเทียบเทากอง และมิไดสังกัดอยูใน
หนวยงานที่มีฐานะเปนกองหรือเทียบเทากองดวย

๕๑
ผังแสดงขั้นตอนการทําลายหนังสือ
หนวยเก็บสํารวจ และจัดทําบัญชี
หนังสือขอทําลาย

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ
จากหัวหนาสวนราชการ

คณะกรรมการทําลายหนังสือ
พิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอทําลาย

หนังสือไมควรทําลาย
สงไปเก็บไวที่
๑. หนวยเก็บ
๒. ฝากเก็บไวที่กอง
จดหมายเหตุแหงชาติ
กรมศิลปากร

หัวหนาสวนราชการระดับกรม
พิจารณาหนังสือตามรายงานของ
คณะกรรมการทําลายหนังสือ

กองจดหมายเหตุแหงชาติพิจารณา
ใหความเห็นตามรายงานของ
หัวหนาสวนราชการระดับกรม

หนังสือที่ควร
ทําลาย
ทําลายหนังสือ
โดย
คณะกรรมการ
รายงานผล
การทําลายตอ
หัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม

