
บทน ำ 
 

  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวังสะพุง มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี งานกิจการสภา ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งเทศบาลเมืองวังสะพุง ที่ 665/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 เรื่อง การก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

- งานธุรการ เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุนงานด้านสารบรรณ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง 
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานงบประมาณ งานกิจการสภา งานประกันสังคม งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานรัฐ
พิธีในหน่วยงานส านักปลัดเทศบาล อ านวยการ ดูแล ประสานงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
และหน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ผู้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ 

- งานสารบรรณ เอกสารสารบรรณเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยส่งมอบงานเอกสารหนังสือราชการและเอกสาร
ข้อมูลให้กับผู้มาใช้บริการสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา เอาใจใส่ผู้มาใช้บริการ  

ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรภำยใต้ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. 2560 
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทำงกำรปฏิบัติงำนธุรกำรในส ำนักงำน 
แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนธุรกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก 

งานธุรการ 

การปฏิบัติ 

- การจัดซื้อจัดจ้าง 
- งานงบประมาณ ส านักปลัด 
- งานกิจการสภาฯ 
- งานอ านวยความสะดวก อาคาร

สถานที่ ส านักงานเทศบาลเมือง
วังสะพุง 

- งานรับ-ส่งหนังสือราชการ 
- งานติดต่อประสานงานภายใน

องค์กร 
- งานรัฐพิธี 
- งานประชุม 

- ให้บริการ อ านวยความสะดวกการ
ใช้อาคารสถานที่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของส านักปลัด เช่น ห้อง
ประชุม 

- เข้าร่วมงานรัฐพิธีกับหน่วยงานอื่น 
- ให้บริการ จัดเตรียมการต้อนรับ 

อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
อาหารส าหรับผู้มาติดต่อราชการ 
และคณะทัศนศึกษาดูงาน 

ทุกการปฏิบัติราชการต้องได้รับการน าเสนอตามล าดับ       
สายบังคับบัญชา 

   ผู้ปฏิบัต ิ  หัวหน้างาน          หวัหน้าฝา่ย                     
        หัวหน้าส านักปลัด          ปลัดเทศบาล   
      นายกฯ เป็นผู้พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต/ สั่งการ 



กำรปฏิบัติงำนธุรกำรในส ำนกังำน 
กำจัดท ำฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ 

  การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของส านักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย 
แผนงำนงบกลำง  งานงบกลาง  ได้แก่ 

- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- เงินส ารองจ่าย 
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร 
- ค่าบ ารุงสันนิบาตเทศบาล 
- เงินสมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบ านาญ (ช.ค.บ.) 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   
งบบุคลำกร  ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า 
งบด ำเนินงำน 
 หมวดค่ำตอบแทน 

- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ประเภทค่าเบี้ยประชุม 
- ประเภทค่าเช่าบ้าน 
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

หมวดค่ำใช้สอย 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

หมวดค่ำวัสดุ 
- ประเภทวัสดุส านักงาน 
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว 
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
- ประเภทค่าไฟฟ้า 

- ประเภทค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล 

- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์ 
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์ 

งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งานเทศกิจ   
งบบุคลำกร  ฝ่ายการเมือง 
 



งบด ำเนินงำน 
 หมวดค่ำใช้สอย 

- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 

แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย   
งบบุคลำกร  ฝ่ายประจ า 
งบด ำเนินงำน22 
 หมวดค่ำตอบแทน 

- ประเภทค่าเช่าบ้าน 
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

หมวดค่ำใช้สอย 
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ 
- ประเภทค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม 

หมวดค่ำวัสดุ 
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

หมวดค่ำสำธำรณูปโภค 
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 

งบลงทุน 

หมวดค่ำครุภัณฑ์ 
ขั้นตอนในกำรด ำเนินกำร 

1. รับเอกสารประกอบฎีกาที่ผ่านขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายตามสายบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว 
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านขั้นตอนฝ่ายพัสดุ กองคลัง ด าเนินการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว 
หน่วยงานจึงสามารถจัดท าฎีกาเบิกจ่ายได้ 

2. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีการายละเอียดจ านวนเงินที่ขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง การ   
ลงนามเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้รีบด าเนินการแก้ไขแจ้งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการโดยด่วน 

3. ตรวจสอบความถูกต้อง ถ่ายส าเนาบันทึกขออนุมัติ/ตรวจรับ ใบส่งของเพ่ือเก็บไว้เป็นส าเนา
หน่วยงานทุกฎีกา ขอให้กองคลังจัดท าหน้าฎีกาผ่านระบบ E-LAAS ผ่านขั้นตอนบัญชีคุมงบประมาณรายจ่าย 
และออกเลขฎีกาบัญชีคุมฎีกา เพ่ือเสนอฎีกาหัวหน้าหน่วยงานลงนาม และส่งให้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง 
ด าเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

4. กรณีรับคืนฎีกาแก้ไข เอกสารประกอบฎีกาผิด ตรวจสอบความถูกต้องหาจุดบกพร่อง รีบ
ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และส่งคืนฎีกาแก้ไขให้งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เพ่ือ
จัดท าการเบิกจ่ายต่อไป 

5. กรณีรับคืนฎีกาแก้ไขหน้าฎีกาจากระบบผิด ให้ยกเลิกฎีกาตัวที่ผิด และจัดท าหน้าฎีกาใหม่ 
ตรวจทาน และเสนอฎีกาหัวหน้าหน่วยงานลงนาม และส่งให้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ด าเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ 



6. ตรวจสอบบัญชีคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานทุกเดือน เพ่ือให้งบประมาณเป็น
ปัจจุบัน และมีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ กรณีไม่พอจ่ายให้ด าเนินการโอน
งบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ 
ข้อระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม

ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
- กฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 

กำรน ำผลงำนไปใช้ประโยชน์/อ้ำงอิง 
1. สามารถด าเนินกาจัดท าฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารปรกอบฎีกา

ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
2. สามารถด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี 2563 ตามแผนงานที่ตั้งไว้ 
3. เพ่ือให้เทศบาลเมืองวังสะพุง ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากเกิด     

ข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงท าให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำรปฏิบัติงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่น 
 

*************************** 
 

  การประชุมสภาท้องถิ่น อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ มี
อ านาจตีความ วินิจฉัย ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น 
  กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้ก าหนดไว้ก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น เป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น น าข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอต่อนายอ าเภอทราบ เพ่ือวินิจฉัยสั่ง
การหรือใช้บังคับเฉพาะการประชุมคราวนั้น และให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ ๕ วรรคสอง) 

๑. กำรประชุมสภำครั้งแรก 
ตามระเบียบ ข้อ ๖ ให้นายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก าหนดให้สมาชิกสภามีการประชุม

สภาครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจ านวนแล้ว สิ่งที่ต้องท าในการ
ประชุมสภาครั้งแรก คือ 

1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม 
2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น 
3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น 
4. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น 
5. ก าหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และก าหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกของปีถัดไป 
๑.๑ ผู้ด ำรงต ำแหน่งช่ัวครำว 
ตามระเบียบข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก ก าหนดให้มีผู้ด ารงต าแหน่งชั่วคราว ดังนี้ 
๑) ประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว 

ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว แต่หาก
ผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) ไม่ยอมท าหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาท าหน้าที่แทน และในกรณีที่มีสมาชิกสภามีอายุ
สูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ใช้วิธีจับสลาก 

๑.๑) หน้ำที่ประธำนสภำชั่วครำว 
 (๑) น าสมาชิกกล่าวค าปฏิญาณตน 
 (๒) ด าเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น 
 (๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗ 

วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ 
๑.๒) กำรพ้นจำกต ำแหน่งประธำนสภำชั่วครำว 
 การพ้นจากต าแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น ก าหนดให้พ้นจากต าแหน่งในกรณีที่ผู้ว่า

ราชการจังหวัดมีค าสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล 
๒) เลขำนุกำรสภำท้องถิ่นชั่วครำว 

ให้ปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นในครั้งนั้น 
 ๑.๒ กำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น รองประธำนสภำท้องถิ่น และเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
  ๑) กำรเลือกประธำนสภำท้องถิ่น 



  การเลือกประธานสภาท้องถิ่น ประกอบด้วยวิธีการ การเสนอชื่อ การลงคะแนน การตรวจนับ
คะแนน การรายงานผล โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  ๑.๑) กำรเสนอชื่อ 
 ตามข้อ 8 วรรคหนึ่ง ก าหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานสภา ดังนี้ 

๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง 
๑ ชื่อ 

๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน 
๓) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้

นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ ๑๔) 
 ๑.๒ กำรลงคะแนน 
  ให้สมาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลผู้ถูกเสนอ จ านวน ๑ ชื่อ และให้สมาชิกสภา
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
ตามล าดับอักษร น าซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม 
 ๑.๓ กำรตรวจนับคะแนน 
  ประธานชั่วคราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ที่ได้รับเลือกมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด 
(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม ๑.๒) 
(๓) หากคะแนนยังเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลาก โดยวิธีการจับสลากนี้ให้เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้ 
(๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน 
(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะสลากก่อน 
(๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจ านวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด
เท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น 
“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

 ๑.๔ กำรรำยงำนผล 
  ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือก 
  ๒) กำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น 
   เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้สภาท้องถิ่นด าเนินการเลือกรองประธานสภา
และเลขานุการสภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้จะต้องเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก
   จ านวนรองประธานสภามีได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี
รองประธานสภาได้ จ านวน ๒ คน 
     ๒.๑)  กำรเสนอชื่อ 
   วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบ
ข้อบังคับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แต่กรณีท่ีมีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ ๒ ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด 
     ๒.๒)  กำรรำยงำนผล 
   ประธานชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือก 



  ๓) กำรเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น 
   วิธีการเลือกเลขานุการสภา ให้ประธานสภาใช้วิธี เดียวกันกับการเลือกรอง
ประธานสภาตามระเบียบบังคับ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ 
   การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงาน หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและเมื่อได้เลขานุการสภาแล้วให้เลขานุการชั่วคราวพ้นจากต าแหน่ง 

๔) กรณีต ำแหน่งว่ำงลง 
ตามระเบียบข้อ ๑๕ ได้ก าหนดว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา

ท้องถิ่นในต าแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 
๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

2.1 ประธำนสภำท้องถิ่น 
ตามระเบียบ ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑) ด าเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายก าหนด 
๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน

หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น 
๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก 
๖) อ านาจและหน้าที่อื่นที่ก าหนดไว้ หรือตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
๒.๒ รองประธำนสภำท้องถิ่น 
ตามระเบียบ ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ในการช่วยประธานสภา

ท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย 
๒.๓ เลขำนุกำรสภำ 
ตามระเบียบ ข้อ ๑๘ เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังนี้ 
๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามค าสั่งของประธานสภาท้องถิ่น 
๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ 

ซึ่งเก่ียวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น 
๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ 
๕) จัดท ารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น 
๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ

อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น 
๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง 
๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น 
๙) หน้าที่อื่นตามก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระท ากิจการอ่ืน ตามที่ประธานสภาท้องถิ่น

มอบหมาย 
ในการประชุมสภา ถ้าไม่มีเลขานุการสภา หรือมีแต่ไม่อยู่  หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้สภาเลือกสมาชิกสภาคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาชั่วคราว โดยใช้วิธี การเลือก ตามระเบียบข้อ 
๑๓  

 
 



๓. กำรประชุมสภำท้องถิ่น 
การประชุมสภาท้องถิ่น มี ๔ ประเภท คือ ๑) การประชุมสภาสมัยแรก ๒) การประชุม

สามัญ ๓) การประชุมวิสามัญ ๔) การเรียกประชุมกรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุม โดยจะ
ได้กล่าวในรายละเอียดต่อไป 

ในส่วนของการก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด ก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนด
กี่วัน และให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน 

เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณีไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือวันเริ่มประชุม
สามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ าปีอ่ืน หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได ้

การประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ประเภท ดังนี้ 
๓.๑ กำรประชุมสภำครั้งแรก ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วตามหัวข้อ ๑ 
๓.๒ กำรประชุมสำมัญ เทศบาล ตามมาตรา ๒๔ ได้ก าหนดให้มีจ านวนสมัยประชุมได้ปี

ละ ๔ สมัย มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้
บัญญัติให้ 

(๑) สภาเทศบาลก าหนดสมัยประชุมสามัญได้มีก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
(๒) แต่กรณีจ าเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
๓.๓ กำรประชุมวิสำมัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจ าเป็น

ของการประชุม เพ่ือประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น 
เทศบาล ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ

ปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้ 
(๑) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาจ านวนไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งสามารถยื่นค า

ร้องขอเปิดการประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ 
(๓) สมัยประชุมมีก าหนดไม่เกิน ๑๕ วัน 
(๔) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน 
๓.๔ กำรเรียกประชุมกรณีไม่มีประธำนสภำหรือประธำนสภำไม่เรียกประชุม เทศบาล 

ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน) ได้บัญญัติว่า 
กรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุม 
และเป็นผู้เปิดและปิดประชุม 

๔. กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่น 
๑) ให้ประธานสภาท าหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ใน

ที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนก าหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ยกเว้นการ
ประชุมเร่งด่วนจะแจ้งก าหนดให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนก าหนดเวลา
เปิดสมัยประชุม 

๒) บอกนัดในที่ประชุม และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ไม่ได้มาประชุมให้ทราบ
ล่วงหน้าด้วย 



๓) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้ากว่า ๓ วันได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ 
ชั่วโมงก่อนก าหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย 

๔.๑ สิ่งท่ีต้องปฏิบัติในกำรเรียกหรือนัดประชุม 
 ๑) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่ มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะเปิดประชุม 
 ๒) ประชาสัมพันธ์ก าหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชน 
 หมายเหตุ การจัดระยะเวลาวาระเป็นไปตามข้อ ๒๗ 
๔.๒ สิทธิของประชำชนในกำรเข้ำฟังกำรประชุม 

   ตามระเบียบข้อ ๒๔ วรรคสอง ก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิเข้าฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นก าหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น) 

๔.๓ สิ่งท่ีต้องด ำเนินกำรในกำรประชุมสภำ 
 ตามระเบียบข้อ ๒๕ ก าหนดให้  

๑) เมือ่ถึงก าหนดเวลานัด เลขานุการให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม 
๒) ให้ประธานตรวจดูว่าว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่ 
๓) การนับองค์ประชุม 

(๑) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม 
(๒) หากสมาชิกสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และให้ถือว่าขาด

ประชุม 
๔) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นก าหนดเวลานัด ๑ ชั่วโมง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) ให้ประธานสั่งเลื่อนการประชุม 
(๒) ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ขาดประชุม 

๕) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใช้วิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม 
๔.๔ ประธำนในที่ประชุมสภำ 

   ๑) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามล าดับเป็นประธานในที่ประชุม 
   ๒) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ 
        (๑) ให้สมาชิกอยู่สูงสุด หรือรองลงมาตามล าดับ   
        (๒) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น 
        (๓) วิธีการเลือก ให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ 
   ๓) เมื่อประธานสภา/ รองประธานสภา/ ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเลือก 
ให้ระงับการเลือก ถ้าเลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้ประธานสภา/รองประธานสภา เป็นประธานที่
ประชุมต่อไป  

๔.๕ กำรประชุมตำมระเบียบวำระ 
   ๑) ให้ด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ เว้นแต่ ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเป็น
อย่างอ่ืนในคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงล าดับก่อนหลัง ดังนี้ 
   (๑) เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
   (๒) รับรองรายงานการประชุม 
   (๓) กระทู้ถาม 
   (๔) เรื่องท่ีคระกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
   (๕) เรื่องท่ีเสนอใหม ่
   (๖) เรื่องอ่ืนๆ 



   ๒) กำรสั่งปิดประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
กรณีเกิดเหตุอลเวงตามระเบียบข้อ ๑๒๑ 
   ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในที่
ประชุมเห็นว่าให้เปิดประชุมต่อไป ให้ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระจนหมด และให้รองประธานสภาเป็น
ประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานที่
ประชุม (วิธีการตามระเบียบข้อ ๒๖) 
   ๓) วำระกำรประชุมที่ยงไม่ได้ประชุม ให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าระเบียบวาระ
การประชุมในครั้งต่อไป 

๔.๖ กำรพักประชุม 
ตามระเบียบข้อ ๓๐ จะพักการประชุมได้ต้อง 
๑) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร 
๒) สั่งการการประชุมไว้ชั่วคราวก็ได้ (ควรก าหนดเวลาให้ชัดเจน) 
๔.๗ กำรประชุมโดยเปิดเผย-ลับ 
การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่ 
๑) กฎหมายหรือระเบียบก าหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพ่ือพิจารณาความประพฤติ

ของสมาชิกสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้) 
๒) ผู้บริหาร/ สมาชิก ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมร้องขอให้ประชุมลับ โดยท าเป็น

หนังสือ/ เสนอด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบข้อ ๓๑ วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ) 
กำรประชุมลับ 
ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม จนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้ 

ตามระเบียบข้อ ๓๒ ระว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ืออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระท าการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าระท าความผิดในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูก
กล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย 

๔.๘ รำยงำนกำรประชุม 
๑) ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ 
๒) ท าส าเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อย ๒ ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลา

ประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น 
๓) การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท าโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องมาประชุม ลาประชุม และขาด
ประชุม 

๔) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว 
๕) การเปิดรายงานการประชุมลับ เป็นไปตามมติของสภา โดยให้เลขานุการสภาท้องถิ่น

ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือให้ประชาชนทั่วไปทราบ 

๖) ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์ส าคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

 
 



๕. กำรเสนอญัตติ 
ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ ๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ

การเสนอญัตตมิีระเบียบ ดังนี้ 
๑) การเสนอญัตติต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือต่อประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิก

สภาท้องถิ่นรับรองอย่างน้อย ๒ คน เว้นแต่มีสมาชิกน้อยกว่า ๘ คน ให้สมาชิกรับรอง ๑ คน 
๒) กรณีสมาชิกเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ต้องให้ผู้บริหารรับรองด้วย (ร่าง

ข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามระเบียบ ข้อ ๔๔) 
๓) การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติใด ถ้าผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอ หรือราษฎรผู้มีสิทธิ์

เลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้อมีผู้
รับรอง 

๔) ญัตติที่อาจเสนอด้วยวาจา แต่ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง ดังนี้ 
(๑) ขอให้รับรองรายงานการประชุม 
(๒) ขอให้รับรองรายงานอื่นๆ ของคณะกรรมการ 
(๓) ขอให้ปรึกษาเป็นการด่วน หรือเสนอญัตติขอให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติสามวาระ 

รวดเดียว ตามระเบียบ ข้อ ๔๕ 
(๔) ญัตติที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบข้อ 40 วรรคหนึ่ง  
(๕) ญัตติที่ประธานสภาท้องถิ่นเห็นควรอนุญาตการบรรจุญัตติที่เสนอด้วยวาจาตาม

วรรคห้า ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมคราวนั้น  
๕) วิธีการเสนอญัตติ 

(๑) ยกมือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานอนุญาตจึงกล่าวได้ ณ ที่ของตน หรือที่จัดไว้ 
(๒) การรับรอง : วิธียกมือขึ้นพ้นศีรษะ 

๖) การบรรจุญัตติ 
(๑) ประธานสภาต้องบรรจุญัตติที่เสนอมาเข้าระเบียบวาระภายในเวลาอันควร ใน

สมัยประชุมนั้น 
(๒) ญัตติที่เสนอด้วยวาจา ประธานสภาต้องบรรจุเข้าระเบียบวาระในการประชุม

คราวนั้น 
(๓) กรณีที่มีเหตุจ าเป็นให้ไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้ ให้

บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจ าเป็นนั้น
ต่อสภาท้องถิ่น ในสมัยประชุม 

๗) ห้ามมีการเสนอญัตติอ่ืน ในขณะที่สภาท้องถิ่นก าลังประชุมเพ่ือปรึกษาญัตติใดอยู่ 
ยกเว้น 

(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด ๘ แห่งระเบียบนี้ 
(๓) ขอให้ลงมติ 
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมติ 
(๕) ขอให้เปิดอภิปราย 
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป 
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา 
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อ านาจตามข้อ ๑๑๘ ข้อ ๑๒๐ หรือ ข้อ 

๑๒๑ ตามระเบียบนี้ 



(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อ านาจ
ไว้ 

(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอ่ืนขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่อง
อ่ืนขึ้นปรึกษาญัตติเดิมเป็นอันตกไป เว้นแต่ญัตตินั้นเป็นญัตติเกี่ยวด้วยกับ
ข้อบัญญัติ 

๖. ร่ำงข้อบัญญัติ 
ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย 
๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ 
๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ 

๖.๑ กำรเสนอข้อบัญญัติ 
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมา และตรวจเห็นถูกต้อง ตามระเบียบ

การประชุมนั้นแล้ว ต้องส่งส าเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนการประชุม ยกเว้น
กรณีประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องน าเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบ
วาระก่อนร่างข้อบัญญัติอ่ืน 

๖.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ 
๑) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะ

อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ 
ของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

๒) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้ 
และในการพิจารณาวาระท่ี ๒ ต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

๓) วาระการพิจารณา 
    (๑) วาระที่ ๑ เรื่อง รับหรือไม่รับหลักการ และห้ามให้มีการลงมติก่อนที่

สมาชิกสภาได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้ 
    (๒) วาระที่ ๒ ควรตั้งคระกรรมการแปรญัตติไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
ถ้ำสภำไม่รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ 

๑) ให้ประธานสภาน าปรึ กษา เ พ่ือ เลื อกสมาชิ ก เป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติ (น าวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม) 

๒) แจ้งมติว่าไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ และรายชื่อ
กรรมการหาข้อยุตติฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ 

๓) แจ้งมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ 
 ๖.๓ ร่ำงข้อบัญญัติตกไป 
  ๑) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 
  ๒) ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ 
  ผลเมื่อร่ำงข้อบัญญัติตกไป 
  ๑) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 



  ๒) ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีก 
เว้นแต่ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป 

๖.๔ กำรถอนญัตติ ค ำแปรญัตติ แก้ไขข้อควำม หรือขอถอนชื่อ 
การถอนญัตติหรือค าแปรญัตติจะกระท าเมื่อ 
๑) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ 
๒) ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้รับรองหรือผู้ร่วมเสนอญัตติจะกระท าเมื่อใดก็ได้    

เว้นแต่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะท าได้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ (ค าแปรญัตติชั้นคณะกรรมการ) 

กรณีถือว่าถอนญัตติ 
๑) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอหรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในที่

ประชุมสภาให้ถือว่าได้ถอนญัตติ/ ค าแปรญัตตินั้น 
๒) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ/ แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่

ปรึกษาฯ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องท าเป็นหนังสือ 
๗. กำรอภิปรำย 

๗.๑  กำรกล่ำวถ้อยค ำในที่ประชุมสภำ 
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยค าใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยก

มือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนเองหรือ ณ ที่ซึ่งจัด
ไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้ เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมีผู้ อ่ืนจะ
อภิปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดเมื่ออภิปรายมา ๑๐ นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ ๖๗) 

๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องท่ีก าลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้ าหรือนอกประเด็น 
๓) ห้ามใช้ถ้อยค าหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด 
๔) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจ าเป็น 
๕) ห้ามน าเอกสารมาอ่านที่ประชุมฟัง เว้นแต่จ าเป็น 
๖) ห้ามน าวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต 

๗.๒ กำรอนุญำตให้อภิปรำย และล ำดับกำรอภิปรำย 
 ๑) ให้ผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้ประธานอนุญาต 

ให้อภิปรายครั้งละ ๑ คน 
 ๒) ผู้คัดค้าน (ถ้ามี) 
 ๓) ผู้สนับสนุนผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ 
 ๔) ผู้สนับสนุนผู้คัดค้าน ให้อภิปรายสลับกัน ถ้าไม่มีอีกฝ่ายก็ให้ฝ่ายนั้นอภิปราย

ต่อเนื่องได ้
๗.๓ กำรเปิดอภิปรำย 
 การเปิดอภิปรายจะกระท าได้เมื่อ 
 ๑) ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป 
 ๒) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัย

ว่าควรปิดอภิปรายหรือไม่ เว้นแต่อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ ๗๒ ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัยห้าม
รวบรัดอภิปราย 

 ๓) เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ 
๗.๔ กำรรักษำระเบียบกำรประชุม 
 ๑) เมื่อประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบข้อ ๖๖) 



 ๒) เมื่อเห็นว่ามีผู้กระท าผิดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอาจยืนและยกมือร้องขอต่อประธานให้วินิจฉัย 

 ๓) ค าวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดและห้ามอภิปรายในเรื่องนี้อีก (ตามระเบียบข้อ ๗๐) 
 ๔) ขณะอภิปราย ถ้าประธานยืน ให้สมาชิกระงับการอภิปรายแล้วนั่งลงทันและ

สมาชิกต้องฟังประธาน 
๘. กำรลงมติสภำ 

๘.๑ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน 
๑) เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ เว้นผู้บริหาร/ สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๓ คน

เสนอให้ใช้วิธียืนขึ้น หรือเรียกชื่อตามล าดับอักษร และท่ีประชุมเห็นชอบ 
๒) ลับ 
  (๑) ในกรณีกฎหมายก าหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ 
  (๒) ในกรณีผู้บริหาร/ สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอให้ออก

เสียงลับและสภาเห็นชอบ 
  (๓) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกชื่ อ

ตามล าดับอักษรน าซองมาใส่หีบด้วยตนเองต่อหน้าประธาน 
๘.๒ กำรลงมติ 

๑) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ครบลงมติไม่ได้ 
๒) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง” 
๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากที่นั่งประธานก็ได้ 
๔) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นเกณฑ์ 
๕) กรณีประธานถามและไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนถือว่าเห็นชอบ 
๖) กรณีสมาชิกเข้ามาเม่ือเริ่มลงคะแนนแล้ว 
 (๑) กรณีเปิดเผย – มีสิทธิ์ออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้ 
 (๒) กรณีลับ – มีสิทธิ์ออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน 

๘.๓ กำรนับคะแนนและประกำศลงคะแนน 
 ๑) เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนน

ข้างมากครบตามจ านวนที่กฎหมายก าหนดไว้หรือไม่ 
 ๒) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน กรณีคะแนน

เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด และอาจบอกเหตุด้วยหรือไม่ก็ได้ 
9. กระทู้ถำม 

     9.1 ควำมหมำยและประเภทกระทู้ 
  กระทู้ถาม คือ ค าถามซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือสอบถามผู้บริหารท้องถิ่น

เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเก่ียวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ 
   ๑) กระทู้ถามท่ัวไป 
   ๒) กระทู้ถามด่วน 
      ๙.๒ หลักเกณฑ์กำรตั้งกระทูถำม 
   ๑) แต่ละกระทู้ที่ผู้ตั้งและซักถามได้เพียงคนเดียว 
   ๒) ในการประชุมครั้งหนึ่ง คนหนึ่งตั้งได้ ๑ กระทู้ ยกเว้นประธานสภาอนุญาต 
   ๓) ต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ๘ ประการ ดังนี้ 

 (๑) มีความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย 



 (๒) เคลือบคลุม หรือเข้าใจยาก 
 (๓) ในเรื่องที่ได้ตอบแล้ว หรือได้ชี้แจงแล้วว่าไม่ตอบ หรือที่ตกไป 
 (๔) เป็นเรื่องที่มีประเด็นค าถามซ้ ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน 
 (๕) เพ่ือให้ออกความเห็น 
 (๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย 
 (๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระส าคัญ 

(๘) เพ่ือทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ราชการ 
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้
ผู้บริหาร 

๔) ท าเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภาเพ่ือเสนอล่วงหน้า และให้
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมบรรจุ เข้าระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้
ผู้บริหาร 

   ๙.๓ กระทู้ถำมด่วน 
 ๑) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์ส าคัญหรือเหตุฉุกเฉินจ าเป็นเร่งด่วน 

กระทบประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และด าเนินการโดยทันที 
 ๒) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับก าหนดเวลาตามความส าคัญและ

ความสนใจของประชาชน 
 ๓) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ด่วนก่อน (ตามล าดับ) 
 ๔) เมื่อผู้บริหารตอบแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ซักถามได้อีก ๓ ครั้ง 

    ๙.๔ กำรสิ้นผลของกระทู้ถำม 
      ๑) การถอนกระทู้ถาม 
   (๑) ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิ์ถอนเมื่อใดก็ได้และห้ามผู้นั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องนี้อีก 
   (๒) ผู้ตั้งกระทู้ถาม ไม่ถาม/ ไม่อยู่เมื่อถึงระเบียบวาระให้ถือว่าถอนกระทู้ถามนั้น 
      ๒) กระทู้ถามตกไป เมื่อสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามตกไป 
    ๙.๕ กำรตอบกระทู้ถำม 

๑) ผู้บริหารมีสิทธิ์ไม่ตอบเมื่อเห็นว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ควรเปิดเผย เพราะเกี่ยวกับประโยชน์
ส าคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน ๗ วัน 

๒) ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมก าหนดเวลา
ที่จะตอบ หากนานเกนิไป (สภามีสิทธิ์ก าหนดเวลาให้ตอบได้) 
   ๙.๖ กำระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป 

๑) ครบวาระสภาท้องถิ่น 
๒) ยุบสภาท้องถิ่น 
๓) ปิดสมัยประชุม 
๔) ผู้บริหารพ้นจากต าแหน่ง 

๑๐. คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ 
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจ านวน ๓-๗ คน 
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก

สภาท้องถิ่นมีจ านวน ๓-๗ คน 



 ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพ่ือให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจ านวนกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด 
 ๑๐.๑ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น 
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระท ากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อัน
อยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้วรายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพ่ือ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ 
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร 
 ๑๐.๒ กำรเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น 
  ๑) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้ 
  ๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า 
๒ คน ส่วนกรณีท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง 
  ๓) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จ ากัดจ านวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอ่ืน 
  ๔) สภาท้องถิ่นมีอ านาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจ าเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้ 
    (๑) คณะกรรมการสามัญประจ าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    (๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
    (๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีสภาท้องถิ่นเห็นสมควร 
 ๑๐.๓ กำรพ้นจำกต ำแหน่งของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น 
  คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น 
๒) ตาย 
๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง 
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นข้ึนใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง 
๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แสดงขั้นตอนกำรประชุมสภำฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สมำชิกสภำเทศบำล 
จ านวน 18 คน  
คณะผู้บริหำร 

ประกอบด้วย นายกฯ       
รองนายกฯ เลขานุการฯ        

ที่ปรึกษาฯ 

หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในสังกัดเทศบาล 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 

ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้น า
ชุมชน 20 ชุมชน 

แจ้ง
ประชาสัมพันธ์

กองวิชาการฯ เช่น 
เสียงตามสาย 

เว็บไซต์ เป็นต้น 

นัดประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
หนังสือเชิญประชุม 

จัดเตรียมเอกสารญัตติเสนอสภาฯ โดยนายกฯ 
เพ่ือขอความเห็นชอบก่อนการนัดประชุม 

เข้าร่วมประชุมตามก าหนดการนัดหมาย 

การถอดรายงานการประชุมสภา 
- ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

เพ่ือรับรองและน าเสนอให้สภาฯ รับรองรายงาน
การประชุมในคราวถัดไป 

- หลังจากมีมติเห็นชอบรับรองรายงาน     
การประชุม แจ้งเวียนให้ทุกกองฝ่ายทราบและ
แจ้งกองวิชาการฯ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์    
ลงเว็บไซต์ 



กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณในส ำนักงำน 

งำนสำรบรรณ 
  งานสารบรรณ  เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิดร่างเขียนแต่ง พิมพ์ จดจ า ท าส าเนา รับ 
ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท าลาย 

1. ความส าคัญของงานสารบรรณ 
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอ่ืนๆ ของหน่วยงาน 
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง 
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ 
4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า 
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร 

2. สาระส าคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ . 2526 และฉบับที่ 2             

พ.ศ. 2548 มีสาระส าคัญ ดังนี้  
2.1 ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่ 

1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ 
2. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก 
3. หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมายระเบียบหนังสือข้อบังคับ 

2.2 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการมี 6 ประเภท ได้แก่ 
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษครุฑ 

เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึง
บุคคลภายนอก 

2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือ 
ภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการ ระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อก ากับใช้ใน
กรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม การส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่
เกี่ยวกับราชการส าคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ด าเนินการไปแล้ว การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องหัวหน้าส่วน
ระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็นค าสั่ง 

4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ (ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)  
    1. ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย 



    2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้เพ่ือเป็นหลัก
ปฏิบัติงานเป็นประจ า 
    3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดไว้ใช้ 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่ 
    1. ประกาศ เพื่อประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ 
    2. แถลงการณ์ เพ่ือท าความเข้าใจ 
    3. ข่าว เผยแพร่ให้ทราบ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้ในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่ 
   1. หนังสือรับรอง ได้แก่ หนังสือที่ส่วนราชการออให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
   2. รายงานการประชุม คือ บันทึกความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
   ระเบียบวาระการประชุม แระกอบไปด้วย 5 วาระ ได้แก่ 

1. วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
2. วาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
3. วาระท่ี 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
4. วาระท่ี 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
5. วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

   การจดรายงานการประชุม สามารถกระท าได้หลายแบบ ได้แก่ จดละเอียดทุกค าพูด
ของผู้เข้าประชุมพร้อมมติ จดค าพูดย่อที่เป็นประเด็นส าคัญพร้อมมติ หรือจดแต่เหตุผลพร้อมมติที่ประชุม 

   3. บันทึก ใช้กระดาษบันทึกข้อความ มีลักษณะ ดังนี้ 
    1. ข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
    2. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    3. เจ้าหน้าที่หรือหน่วงงานระดับต่ ากว่ากรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ 
    4. หนังสืออ่ืน  เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือ
บุคคลภายนอกท่ีเจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ สัญญา ค าร้อง เป็นต้น 
   2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติ ให้เร็วกว่าปกติ
(รวดเร็วเป็นพิเศษ) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
    1. ด่วนที่สุด เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือ 
    2. ด่วนมาก เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
    3. ด่วนเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้ 
   2.4 การรับหนังสือ 
    1. จัดเรียงล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนก่อน 
    2. ประทับตราหนังสือ โดยตรารับมี ขนาด 2.5 * 5 ซ.ม. มรีายการดังนี้ 
     - เลขที่รับ 



     - วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
     - เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
   2.5 การส่งหนังสือ 
    1. เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย 
    2. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับเรื่องและด าเนินการ 
    3. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ 
    4. ลงวันเดือนปีรับส่งหนังสือ 
   2.6 การเก็บหนังสือ 
    1. การเก็บหนังสือราชการแบ่งออกเป็น เก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติ
เสร็จแล้ว และเก็บเพ่ือรอการตรวจสอบ 
    2. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่การเก็บ
ระหว่างปี และการจัดเก็บเมื่อสิ้นปี 
    3. การเก็บระหว่างปี คือ การเก็บหนังสือราชการที่ปฏิบัติส าเร็จสิ้นแล้วและ
ยังคงอยู่ระหว่างปีปฏิทินทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหา
เรื่องเดิมได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ตลอดจนสะดวกในการควบคุม ติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงาน 
    4. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปี ให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ เป็น
จัดเก็บโดยแยกเข้าแฟ้มตามรหัส หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มเรื่องและกลุ่มย่อย 
   2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ 10 ยกเว้นกรณีดังนี้ 
    1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
    2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาล พนักงานสอบสวน
เก็บตามกฎหมายระเบียบแบบแผนนั้นๆ 
    3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อการศึกษาค้นคว้า วินัย ให้เก็บ 
ตลอดไป หรือตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติก าหนด 
    4. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นหาได้จากที่
อ่ืน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
    5. หนังสือไม่ส าคัญเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เกิดขึ้นเป็นประจ าและด าเนินการ
เสร็จแล้ว เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
    6. หนังสือเก่ียวกับการเงิน เมื่อส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้ว ไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบอีก หรือเพ่ือการใดๆ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือซึ่งหากเห็นว่าไม่มี
ความตอ้งเก็บ 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 
   2.8 การจัดส่งหนังสือครบอายุการเก็บ 
    ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่อายุครบ 20 ปี พร้อมบัญชี
ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป 
   2.9 การยืมหนังสือราชการ 



    1. การยืมระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย 
    2. การยืมภายในส่วนราชการ ผู้ยืม ผู้ขออนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกข้ึนไป 
   2.10 การท าลายหนังสือราชการ 
    1. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าบัญชีหนังสือที่
ขอท าลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณา 
    2. กรรมการท าลายหนังสือราชการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  และ
กรรมการอีกอย่างน้อย  2 คน 
   2.11 มาตรฐานวัสดุ ตามระเบียบสารบรรณ 
    1. มาตรฐานครุฑ มี 2 ขนาด ได้แก่ ขนาดครุฑสูง 3 ซม. และขนาดครุฑสูง 
1.5 ซม. 
    2. มาตรฐานกระดาษ มี 3 ขนาด  
     - ขนาด เอ 4 = 210 * 297 มิลลิเมตร 
     - ขนาด เอ 5 = 148 * 210 มิลลิเมตร 
     - ขนาด เอ 8 = 52 * 74 มิลลิเมตร 
    3. ขนาดซอง มี 4 ขนาด ได้แก่ 
     - ขนาด ซี 4 = 229 * 324 มิลลิเมตร ไม่ต้องพับหรือขยายข้าง 
     - ขนาด ซี 5 = 162 * 229 มิลลิเมตร พับ 2 
     - ขนาด ซี 6 = 114 * 162 มิลลิเมตร พับ 4 
     - ขนาด ดีแอล = 110 * 220 มิลลิเมตร พับ 3 
   2.12 อื่นๆ ควรรู้ ได้แก่ 
    1. เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความ
ทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้อง
ยืนยันเป็นท าหนังสือให้ท าหนังสือยืนยันไปทันที 
    2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่ง
และผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน ส าเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน) 
    3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือส าคัญที่แสดง
เอกสารสิทธิ สูญหายให้ด าเนินการแจ้งความต่อ (พนักงานสอบสวน) 
    4. หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมากมีใจความอย่างเดียวกัน
ให้เพ่ิมตัวพยัญชนะ ว 
    5. หนังสือราชการปกติท า 3 ฉบับ ฉบับที่มีต้นฉบับ 1 และส าเนาคู่ฉบับ 2 
ฉบับ  
    6. ผู้ลงนามรับรองหนังสือราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง จะต้องมีต าแหน่งระดับ 
2 ขึ้นไป 



 
3. สาระส าคัญของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)  

มีสาระดังนี้ 
              1. เพิ่มนิยามศัพท์  ของ อิเล็กทรอนิกส์ คือการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น 
              2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
  1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก 
  3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชกรหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ 
  4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
               3. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับรักษาความเป็นผู้ส่งผ่านระบบการ
รักษาความ ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
กำรปฏิบัติงำนธุรกำร (สำรบรรณ) ในส ำนักงำน 
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร (งานสารบรรณเป็นส่วนหนึ่งงานธุรการ) ในส านักงาน ควร
ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. ให้กลุ่มอ านวยการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานเอกสารราชการ เพราะกลุ่มอ านวยการจะ
เป็น ศูนย์กลางของหนังสือราชการทุกเรื่อง ในหน่วยงานของกลุ่มต่างๆ ควรมีผู้รับผิดชอบหนังสือราชการ 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติในเรื่องการรับ-ส่ง การ
จัดท าการเก็บรักษา การยืม การท าลายหนังสือราชการ 

3. กลุ่มอ านวยการเป็นศูนย์ประสานงานด้านหนังสือราชการ งานธุรการของกลุ่มงานทุกกลุ่ม 
4. ควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ด าเนินการจะเกิดความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ง่าย 
5 ควรมีการประเมินผลการท างานเป็นระยะๆเพ่ือปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ

ขึ้น การปฏิบัติงานธุรการในส านักงานมีรายละเอียดกระบวนการด าเนินการดังนี้ 
1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการ  

                     การรับ – ส่ง หนังสือราชการ เป็นเรื่องความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพควร
จัดระบบการรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย การใช้ระบบ Email หรือการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการด าเนินการ 
แต่ยึดหลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดก าลังคน มีหลักฐานการด าเนินงานที่ ถูกต้องจ าแนก
ความเร่งด่วน ตรวจสอบได้ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ ถ้าจะดี ควรด าเนินการดังนี้  
 



  1.  การออกแบบการรับส่ง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน ของ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา 
  2. การจัดระบบ E-mail E-office E-filli สนับสนุนการด าเนินงานในหน่วยงาน 
เพราะรวดเร็ว 
  3. รับ-ส่ง ตามระบบที่ออกแบบไว้ 
  4. ประเมินผลการท างาน เป็นระยะเพ่ือพัฒนาระบบงาน 

 2. การท าหนังสือราชการ 
  การท าหนังสือราชการ หมายความรวมถึง การคิด ร่าง แต่ง พิมพ์ ท าส าเนา ผู้จัดท าหนังสือ
ราชการต้องคิด ท าไปท ามา (ความจ าเป็น) ใครใช้เอกสาร นั้น (ควรใช้เอกสารประเภทใดอะไร จดหมาย ราชการ
บันทึก ข้อความ) อย่างไร (วิธีการจัดส่งที่เหมาะสม) ที่ไหน (ส่งไปที่ใด เพ่ือปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน) (จัดท าเสร็จ
เมื่อใด) การท าหนังสือราชการแต่ละเรื่อง ควรมีหลักยึดในการท า 
  การท าหนังสือราชการ มีหลักให้คิด มีคุณค่า น่าอ่าน 

1. มีความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ไวยากรณ์ ถูกความนิยม 
2. ได้สาระสมบูรณ์ทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน 
3. การจัดล าดับความดี แต่ละวรรคตอนมีเอกภาพ 
4. เนื้อความทั้งหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องการ 
5. สุภาพมีความเหมาะสม 

การท าหนังสือราชการ ควรยึดแนวทาง ดังนี้ 
1. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางดังกล่าวข้างต้น 
2. ออกแบบหนังสือราชการที่ใช้ ท าเป็นแบบฟอร์ม หรือหนังสือราชการรูปแบบ

ต่างๆ 
3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น  E-mail E-office E-filling มาช่วยด าเนินการ 

   4.  ออกแบบการจัดพิมพ์ การท าส าเนาหนังสือ ที่ใช้เป็นประจ าเพราะในการท า 
หนังสือราชการบาง เรื่อง เพียงแต่พิมพ์ข้อความเพ่ิมเท่านั้นเอง ยึดหลักถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด มีความคุ้มค่า 
  5. จัดบุคลากรการรับผิดชอบในการท า หากงานล้นมือ จ้างบุคลากรภายนอก รับ
ไป จัดท า ผู้รับหน้าที่ (เจ้าภาพ) ท าเพียงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ 
  6. ประเมินผลการท างานเป็นระยะๆ เพ่ือการพัฒนางาน 
  3. การจัดเก็บหนังสือราชการ(ภาคผนวก) 
  การด าเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ ควรเริ่มตั้งแต่ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมว่ามีเอกสารใดบ้างที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ควรเก็บไว้ในบริเวณท่ีใช้ท างาน
ประจ าเอกสารที่ไม่ได้ใช้ใช้บ่อย หรือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว  ควรส่งไปจัดเก็บ แต่ก็ต้องสามารถค้นหาได้ เมื่อครบ
เวลาตามควรเสนอท าลาย 
  วิธีการจัดเก็บหนังสือราชการ สามารถเก็บได้หลายวิธีได้แก่เก็บตามตัวอักษร เก็บตามภูมิ
ประเทศ เก็บตามตัวเลข เก็บตามเรื่องรวม เก็บตามวันที่ 
 



  การด าเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
1. หาเวลาจัดแฟ้ม เอกสารให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน 

   2. อย่าเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์  เก็บเฉพาะที่ส าคัญ จ าเป็นเท่านั้น ท าลาย
เอกสารที่ไม่ใช้  
    3. แบ่งงานเป็นเรื่องๆ ถ้าท าทุกสิ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ แบ่งเป็นเรื่องๆ ท าให้เสร็จ
เป็นเรื่องๆ  
    4. ส ารวจรายการที่ต้องจัดท า เรียงล าดับความส าคัญก่อนหลัง 
    5. ท าและลงวันที่ไว้แยกพิมพ์ออกเป็นเดือนๆ บันทึกเวลาการด าเนินการระบุวันที่
เสร็จงาน 
    6. ลงมือท างาน ติดตามงาน ท างานตามรายการที่ก าหนด แผนงานควรต้องตรงตาม
เวลา 
    7. จ าแนกเอกสารที่ใช้เสนอ เอกสารนานๆ ใช้ เอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จ าแนก
ความส าคัญ 
    8. จ าแนกการจัดเก็บ โดยท าแฟ้มเก็บ แฟ้มยืม ท าบัตรแต่ละประเภท เพ่ือสะดวกใน
การใช้ 
    9. จัดเก็บหนังสือราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการรับ ส่ง การจัดท า และระบบการ
จัดเก็บสากล 
    10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการด าเนินการ รวดเร็ว เป็นระเบียบและสะดวกในการ
ค้นหา 
    11. จัดเก็บหนังสือราชการตามท่ีออกแบบไว้และระบบการจัดเก็บแบบสากล 
    12. ประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ เพ่ือการพัฒนา 
  4. การให้ยืมหนังสือราชการ 
    หนังสือราชการ เป็นเรื่องที่มีความเก่ียวพันกันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานเป็น
เจ้าของหนังสือราชการ ก็มีภารกิจในการจัดเก็บ หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวพันก็มีความจ าเป็นต้องใช้ ต้องยืมหน่วยงาน
ที่เป็น เจ้าของก็กลัวหาย ฝ่ายยืมก็ต้องการใช้ จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบการยืม ที่มีความสะดวกในการให้ยืม
สามารถติดตามกลับคืนมาได้ หลักการให้ยืมหนังสือราชการมีดังนี้ 
    1. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใด ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกัน ยืม
หนังสือ ราชการไปได้ โดยมีวิธีการควบคุม ทวงถามเมื่อถึงเวลา 
    2. การยืมหนังสือราชการควรยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบฟอร์มของทาง
ราชการ หรือ หน่วยงานเจ้าของหนังสือเป็นผู้จัดท า 
    3. ผู้ให้ยืม ควรเก็บหลักฐานการยืมไว้ เมื่อหนังสือราชการหายจะสามารถติดตามได้ 
    4. การให้ยืมอาจท าเห็นส าเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยที่มี
อ านาจในการด าเนินงาน 
    5. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดูหรือท าส าเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่มีอ านาจในการด าเนินงาน 



    6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือราชการ ส่งใบเตือน ถ้ายังไม่ส่งคืน ช้าให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
    7. เมื่อก าหนดหลักเกณฑ์แล้ว ด าเนินการตามหลักการที่ก าหนด 
    8. ประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ เพ่ือการพัฒนา 
  5. การท าลายหนังสือราชการ 
   การท าลายหนังสือราชการควรด าเนินการดังนี้ 
   1. หนังสือราชการที่ควรท าลาย หมายถึง เอกสารที่ไม่มีค่า ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้อีกหรือไม่มี 
กฎหมายบังคับให้ต้องเก็บไว้ 
   2. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี ส ารวจหนังสือราชการที่หมดอายุการเก็บรักษา ด าเนินการเก็บ 
รักษา โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ 
   3. จัดท าบัญชีขออนุมัติคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพ่ือท าลาย 
   4. ส่งบัญชีการขอท าลายไปกองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
   5. ด าเนินการท าลายตามที่ได้รับอนุมัติ 
     แนวทำงกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร 
กำรรับเอกสำร 
  1. การรับเอกสารด้วยระบบ Online 
   1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   1.2 ระบบส านักงานอัจฉริยะ Smart (Office) ของส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail 
  3. รับเอกสารทางไปรษณีย์ 
  4. รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร FAX 
  5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ 
กำรส่งเอกสำร 
  1. ส่งเอกสารด้วยระบบ Online 
   1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
   1.2 ระบบส านักงานอัจฉริยะ Smart (Office)  ของส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ 
  2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail 
  3. รับเอกสารทางไปรษณีย์ 
  4. รับเอสารทางเครื่องโทรสาร FAX 
  5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ 
กำรเสนอหนังสือ 
  1. เรื่องที่รายงานเพ่ือทราบและไม่มีเอกสารแนบคืนเพ่ือเก็บเป็นหลักฐาน ให้รายงานตรงไปที่ทุกคนโดย
ไม่ต้องเสนอผ่านผู้อ านวยการศูนย์ฯ และไม่ต้องลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เรื่องด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ให้แยก
ปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที โดยส่งทาง E-mail ได้ 
  2. เรื่องท่ีเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา บันทึก สั่งการ ลงชื่อ และต้องเก็บหลักฐานให้ลงทะเบียน
รับ-ส่ง เอกสารเมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนเพ่ือด าเนินการทันที 



กำรส่งและกำรรับ 
  1. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่าง
มั่นคง 
  2. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือน าส่งชื่อและต าแหน่งผู้รับหน่วยงานผู้ส่ง 
พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
  3. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับซองหรือภาชนะชั้นในแต่ต้องไม่ตี
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ 
  4. ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือ ส่ง วัน เดือน ปี จ านวน 
หน้าและ หมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าวละเก็บรักษาไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือ
ท าลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว 
  5. ในกรณีเจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้รีบส่งข้อมูล 
ข่าวสาร ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข่าวสารลับ 
  6. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้น าส่งหรือจดส่งใบตอบรับ
คืน แก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้น าส่ง และลงทะเบียนข้อมูลสารลับก่อนที่จะด าเนินการอย่างอ่ืน 
กำรลงช่ือแทน 
  1. ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน 
หรอืรักษาการในต าแหน่งตามที่กฎหมายก าหนด 
    2. ในกรณีไม่มีกฎหมายก าหนด ให้ใช้ค าว่าแทน แล้วให้ลงนามต าแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายค า
ดังกล่าว 
  3. ปฏิบัติราชการแทน ใช้ในกรณีผู้ด ารงต าแหน่งนั้นมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการ
แทนโดยท าเป็นหนังสือ 
  4. รักษาราชการแทน ใช้ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ 
  5. รักษาการในต าแหน่ง ใช้ในกรณีต าแหน่งข้าราชการว่างลง หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้ 
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนธุรกำร  
  1. คัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับ ตามสายงาน แล้วให้หัวหน้างานบันทึกให้ความเห็นแล้วจึงเสนอ
ตามล าดับขั้นสายการบังคับบัญชา 
  2. การรับหนังสือภายใน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้งานธุรการปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
  3. ต้นเรื่องส่งเอกสารที่งานธุรการ 
  4. ธุรการตรวจความเรียบร้อยของเอกสาร 
  5. ถ้าเรื่องไม่เรียบร้อยหรือเอกสารไม่ครบให้กลับไปแก้ไขก่อนแล้วจึงมาส่งใหม่ 
  6. งานธุรการรับเรื่องเสนอตามงานต่างๆ 
  7. งานธุรการผ่านเรื่องเพ่ือเสนอ มี 2 กรณี ได้แก่ 
   - เรื่องแก้ไขให้คืนเอกสารให้แก่ต้นเรื่อง 
   - เรื่องท่ียังไม่สิ้นสุดให้เสนอตามล าดับชั้น 



  8. เสนอแฟ้มต่องานฝ่ายต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
   - งานธุรการ 
   - งานการเงิน 
   - งานฝึกอบรม 
   - งานพัสดุ 
  9. เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้ด าเนินการต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดการด าเนินงาน 
กำรส่งหนังสือ 
  1. เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนและส่งงาน
ธุรการ 
  2. งานธุรการตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ หรือข้อความ
ที่พิมพ์มาตีผิดตรงไหนบ้าง ก็จะส่งคืนให้แก้ไข 
  3. งานธุรการลงทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน 
  4. เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงล าดับของทะเบียนหนังสือส่ง 
  5. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่หนังสือออกในหนังสือ
ที่จะส่งออก 
  6. ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปทีี่จะสงหนังสือนั้นออก 
  7. จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ 
  8. ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบให้ใช้ชื่อส่วนราชการ 
  9. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อจากหนังสือที่มีส่งมา 
  10. ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือท่ีจะส่งออกท้ังในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียน 
ส่ง และวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง 
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุม 
   การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ได้มากระท ากิจกรรมสื่อข้อความร่วมอันจะน ามา
ซึ่งความเข้าใจที่ต้องตรงกันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพ่ือที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
กำรประชุมที่มีสิทธิผล 
  1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม 
  2. มติของที่ประชุมต้องสามารถน าไปปฏิบัติให้เกิดผล 
  3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น 
  4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุม 
ขั้นตอนกำรประชุม 
  1. เตรียมการประชุม 
  2. นัดผู้เข้าร่วมประชุม 
  3. ด าเนินการประชุม 
  4. ผลการประชุม 
ประเภทของกำรประชุม 



  1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ 
  2. การประชุมเพ่ือขอความคิดเห็น 
  3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 
  4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพ่ือแก้ปัญหา 
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือแจ้งค าสั่ง 
    เพ่ือชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ 
    เพ่ือแถลงผลงาน หรือความก้าวหน้าของงาน 
2. การประชุมเพ่ือขอความเห็นชอบ 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประธานหรือผู้เกี่ยวข้องจะน าไป 
ประกอบการตัดสินใจ 
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน 
  วัตถุประสงค์ เพ่ือหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งผูกพันการกระท าของผู้เข้าร่วมประชุม 
4. การประชุมเพ่ือหาข้อยุติ หรือเพ่ือแก้ปัญหา 
  วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมประชุมมีความทัดเทียมกันในการแสดงข้อคิดเห็นเพ่ือหาข้อยุติหรือหาทาง
แก้ปัญหา 
บทบำทของประธำน 
  ก่อนการประชุม 
  1. ร่วมกับเลขานุการก าหนดระเบียบวาระ 
  2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ 
  3. ก าหนดแนวทางหรือเกณฑ์ในการด าเนินการประชุม 
  ขณะประชุม 
  1. กล่าวเปิดประชุมและสร้างบรรยากาศที่ดี 
  2. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบและสร้างบรรยากาศที่ดี 
  3. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น 
  4. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น 
  5. คอยสรุปประเด็นหรือมติที่ประชุม 
  6. กล่าวปิดประชุม 
  ภายหลังการประชุม 
  1. ร่วมมือกับเลขานุการ ตรวจร่างมติที่ประชุม 
  2. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
 บทบำทของเลขำนุกำร 
  ก่อนการประชุม 
  1. ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระ 
  2. เตรียมข้อมูล เพ่ือแจกล่วงหน้าให้ผู้เข้าประชุม 



  3. เป็นผู้สรุปประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา 
  4. จัดเตรียมสถานที่ประชุม 
  5. เตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม 
  ขณะประชุม 
  1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม 
  2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม 
  3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ 
  4. ช่วยประธานท าการสรุปมติของที่ประชุม 
  5. จดบันทึกการประชุม 
  ภายหลังการประชุม 
  1. ร่างมติท่ีประชุมเพ่ือเสนอประธาน 
  2. เวียนมติของที่ประชุมเพ่ือผู้ผ่านร่วมประชุมแก้ไข หรือลงนาม 
  3. ร่วมมือกับประธานเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามมติ 
บทบำทของสมำชิกผู้เข้ำประชุม 
  ก่อนการประชุม 
  1. ศึกษาระเบียบของการประชุม 
  2. ท าการศึกษา และเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ 
  3. เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่นัด 
  ขณะประชุม 
  1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระและประเภทของการประชุม 
  2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม 
  3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม 
  4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม 
  ภายหลังการประชุม 
  1.ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม 
  2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระบบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

งำนรับหนังสือ 
 
ผู้รับผิดชอบ      กิจกรรม         ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
งานสารบรรณ           ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
                                                                                            ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
                                                                                     
 
 

                                                                                              ชั้นความลับ 
                                                 ตรวจสอบ คัดแยก 
                                                           จัด                                     ส่งนาย 
                                                                                                   ทะเบียน 
                                                                                          
 
    ลงทะเบียนออกเลขรับ                   ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น                   ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง  
  เสนอหัวหน้าส านักปลัดฯ                  เอกสารประชาสัมพันธ์                      เช่น ส่งผิดหน่วยงาน       
   เพ่ือพิจารณาก าหนด                   จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น                        ไม่มีผู้ลงนาม   
   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
    แล้วลงนามสั่งจ่าย 
 
 
 
    น าส่งหนังสือราชการ                    แยกจดหมาย น าส่งให้                     แยกจดหมาย น าส่งคืน  
    ให้หน่วยงานในสังกัด                    หน่วยงานภายในสังกัด                          หน่วยงานเดิม       
ธุรการกอง ลงนามรับเอกสาร 
   เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
 
                                                           
                                                          เสร็จสิ้น  
 
 
 

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก 
เอกสารทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์ 
และอ่ืนๆ 



ระบบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ 
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 

งำนส่งหนังสือ 
 

                                          หนังสือที่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
                                                       ลงนามแล้ว 
 
 
                                                 
                                       ตรวจสอบความเรียบร้อย  
                                               ของหนังสือ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)             
                                                                                                           ส่งคืนเจ้าของ 
                                                                                                             เรื่องแก้ไข       
                              หนังสือถูกต้อง                             หนังสือไม่ถูกต้อง 
   หนังสือราชการ                               ออกเลขหนังสือ 
   ต้นฉบับ คู่ฉบับ                                 วัน เดือน ปี       
   คืนเจ้าหน้าที่กอง 
   เจ้าของเรื่อง 
   เซ็นรับ ส าเนาเก็บ 
   เรื่องไว้งาน 
   สารบรรณกลาง 
 
  
                                             คัดแยกเอกสาร บรรจุซอง ปิดซอง   
 
 
        
                                                         บันทึกข้อมูล 
                                                       น าส่งไปรษณีย์  
 
 


