บทนำ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองวังสะพุง มีหน้าที่ควบคุม ดูแลและ
รับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการ งานสารบรรณ งานรัฐพิธี งานกิจการสภา ให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล โดยปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งเทศบาลเมืองวังสะพุง ที่ 665/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน
2562 เรื่อง การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองวังสะพุง
ประจาปีงบประมาณ 2562
- งานธุรการ เป็นหน่วยงานบริการสนับสนุนงานด้านสารบรรณ งานเอกสาร งานจัดซื้อจัดจ้าง
งานพัสดุและทรัพย์สิน งานงบประมาณ งานกิจการสภา งานประกันสังคม งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และงานรัฐ
พิธีในหน่วยงานสานักปลัดเทศบาล อานวยการ ดูแล ประสานงาน ทั้งหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองวังสะพุง
และหน่วยงานภายนอกองค์กร ให้ความสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ผู้บริการได้รับ
ความพึงพอใจ
- งานสารบรรณ เอกสารสารบรรณเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 โดยส่งมอบงานเอกสารหนังสือราชการและเอกสาร
ข้อมูลให้กับผู้มาใช้บริการสะดวก รวดเร็ว ทันเวลา เอาใจใส่ผู้มาใช้บริการ
ส่วนรำชกำรดำเนินกำรภำยใต้ กฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม สภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
- กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนธุรกำรในสำนักงำน
แสดงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนธุรกำร
งานธุรการ

หน่วยงานภายใน

-

การจัดซื้อจัดจ้าง
งานงบประมาณ สานักปลัด
งานกิจการสภาฯ
งานอานวยความสะดวก อาคาร
สถานที่ สานักงานเทศบาลเมือง
วังสะพุง
งานรับ-ส่งหนังสือราชการ
งานติดต่อประสานงานภายใน
องค์กร
งานรัฐพิธี
งานประชุม

การปฏิบัติ

หน่วยงานภายนอก

- ให้บริการ อานวยความสะดวกการ
ใช้อาคารสถานที่ภายใต้ความ
รับผิดชอบของสานักปลัด เช่น ห้อง
ประชุม
- เข้าร่วมงานรัฐพิธีกับหน่วยงานอื่น
- ให้บริการ จัดเตรียมการต้อนรับ
อาหารว่างและเครื่องดื่ม และ
อาหารสาหรับผู้มาติดต่อราชการ
และคณะทัศนศึกษาดูงาน

ทุกการปฏิบัติราชการต้องได้รับการนาเสนอตามลาดับ
สายบังคับบัญชา
ผู้ปฏิบัติ
หัวหน้างาน
หัวหน้าฝ่าย
หัวหน้าสานักปลัด
ปลัดเทศบาล
นายกฯ เป็นผู้พิจารณา อนุมัติ/อนุญาต/ สั่งการ

กำรปฏิบัติงำนธุรกำรในสำนักงำน
กำจัดทำฎีกำเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ
การจัดทาฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายของสานักปลัดเทศบาลเมืองวังสะพุง ตามเทศ
บัญญัติงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วย
แผนงำนงบกลำง งานงบกลาง ได้แก่
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
- เงินสารองจ่าย
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร
- ค่าบารุงสันนิบาตเทศบาล
- เงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบานาญ (ช.ค.บ.)
แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป งานบริหารทั่วไป
งบบุคลำกร ฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจา
งบดำเนินงำน
หมวดค่ำตอบแทน
- ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ประเภทค่าเบี้ยประชุม
- ประเภทค่าเช่าบ้าน
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
หมวดค่ำใช้สอย
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
หมวดค่ำวัสดุ
- ประเภทวัสดุสานักงาน
- ประเภทวัสดุงานบ้านงานครัว
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
- ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
- ประเภทค่าไฟฟ้า
- ประเภทค่าน้าประปา ค่าน้าบาดาล
- ประเภทค่าบริการโทรศัพท์
- ประเภทค่าบริการไปรษณีย์
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งานเทศกิจ
งบบุคลำกร ฝ่ายการเมือง

งบดำเนินงำน
หมวดค่ำใช้สอย
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย
งบบุคลำกร ฝ่ายประจา
งบดำเนินงำน22
หมวดค่ำตอบแทน
- ประเภทค่าเช่าบ้าน
- ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
หมวดค่ำใช้สอย
- ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
- ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ
- ประเภทค่าบารุงรักษาและซ่อมแซม
หมวดค่ำวัสดุ
- ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
- ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
หมวดค่ำสำธำรณูปโภค
- ประเภทค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม
งบลงทุน
หมวดค่ำครุภัณฑ์
ขั้นตอนในกำรดำเนินกำร
1. รับเอกสารประกอบฎีกาที่ผ่านขั้นตอนอนุมัติเบิกจ่ายตามสายบังคับบัญชาเรียบร้อยแล้ว
กรณีการจัดซื้อจัดจ้างต้องผ่านขั้นตอนฝ่ายพัสดุ กองคลัง ดาเนินการตรวจรับงานจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว
หน่วยงานจึงสามารถจัดทาฎีกาเบิกจ่ายได้
2. ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีการายละเอียดจานวนเงินที่ขออนุมัติ ครบถ้วน ถูกต้อง การ
ลงนามเป็ น ไปตามระเบี ย บที่เกี่ย วข้อง กรณีการจัดซื้อจัดจ้างเอกสารประกอบฎีกาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้รีบดาเนินการแก้ไขแจ้งผู้เกี่ยวข้องดาเนินการโดยด่วน
3. ตรวจสอบความถูกต้อง ถ่ายสาเนาบันทึกขออนุมัติ/ตรวจรับ ใบส่งของเพื่อเก็บไว้เป็นสาเนา
หน่วยงานทุกฎีกา ขอให้กองคลังจัดทาหน้าฎีกาผ่านระบบ E-LAAS ผ่านขั้นตอนบัญชีคุมงบประมาณรายจ่าย
และออกเลขฎีกาบัญชีคุมฎีกา เพื่อเสนอฎีกาหัวหน้าหน่วยงานลงนาม และส่งให้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง
ดาเนินการเบิกจ่ายตามระเบียบฯ
4. กรณีรับคืนฎีกาแก้ไข เอกสารประกอบฎีกาผิด ตรวจสอบความถูกต้องหาจุดบกพร่อง รีบ
ดาเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย และส่งคืนฎีกาแก้ไขให้งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เพื่อ
จัดทาการเบิกจ่ายต่อไป
5. กรณีรับคืนฎีกาแก้ไขหน้าฎีกาจากระบบผิด ให้ยกเลิกฎีกาตัวที่ผิด และจัดทาหน้าฎีกาใหม่
ตรวจทาน และเสนอฎีกาหัวหน้าหน่วยงานลงนาม และส่งให้ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ดาเนินการเบิกจ่าย
ตามระเบียบฯ

6. ตรวจสอบบั ญชีคุมงบประมาณรายจ่ายของหน่ว ยงานทุกเดือน เพื่อให้ ง บประมาณเป็น
ปัจจุบั น และมีงบประมาณเพีย งพอในการเบิกจ่ายจนถึงสิ้นปีงบประมาณ กรณีไม่พอจ่ายให้ดาเนินการโอน
งบประมาณเพิ่มเติม เพื่อมิให้เกิดผลเสียหายแก่ทางราชการ
ข้อระเบียบและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
- ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้ว ยค่ าใช้จ่ ายในการเดินทางไปราชการของเจ้า หน้า ที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรม
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
- กฎหมาย/ ระเบียบ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
กำรนำผลงำนไปใช้ประโยชน์/อ้ำงอิง
1. สามารถดาเนินกาจัดทาฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย โดยตรวจสอบเอกสารปรกอบฎีกา
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา
2. สามารถด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยงบประมาณรายจ่ า ยตามเทศบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจาปี 2563 ตามแผนงานที่ตั้งไว้
3. เพื่อให้ เทศบาลเมืองวังสะพุง ดาเนินการพัฒ นาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สู งสุด หากเกิด
ข้อสงสัยสามารถตรวจสอบได้ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ จึงทาให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใส

กำรปฏิบัติงำนกำรประชุมสภำท้องถิ่น
***************************
การประชุมสภาท้องถิ่น อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ตามข้อ 5 วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ มี
อานาจตีความ วินิจฉัย กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่ อดาเนินการตามระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น
กรณีที่มีปัญหาโต้แย้งการปฏิบัติตามระเบียบ หรือระเบียบไม่ได้กาหนดไว้ก็ให้ประธานสภา
ท้องถิ่น เป็นผู้วินิจฉัยและใช้บังคับไปพลางก่อน แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่น นาข้อโต้แย้งนี้เสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัดเพื่อวินิจฉัยสั่งการ หรือใช้บังคับเฉพาะในการประชุมคราวนั้น และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานต่อ
ปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสาหรับองค์การบริหารส่วนตาบลให้เสนอต่อนายอาเภอทราบ เพื่อวินิจฉัยสั่ง
การหรือใช้บังคับเฉพาะการประชุมคราวนั้น และให้รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณา (ตามข้อ ๕ วรรคสอง)
๑. กำรประชุมสภำครั้งแรก
ตามระเบียบ ข้อ ๖ ให้นายอาเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดกาหนดให้สมาชิกสภามีการประชุม
สภาครั้งแรกภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกครบตามจานวนแล้ว สิ่งที่ต้องทาในการ
ประชุมสภาครั้งแรก คือ
1. ปฏิญาณตนในที่ประชุม
2. เลือกประธานสภาท้องถิ่น
3. เลือกรองประธานสภาท้องถิ่น
4. เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น
5. กาหนดสมัยประชุมสามัญของปีนั้น และกาหนดสมัยประชุมสามัญครั้งแรกของปีถัดไป
๑.๑ ผู้ดำรงตำแหน่งชั่วครำว
ตามระเบียบข้อ ๗ ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก กาหนดให้มีผู้ดารงตาแหน่งชั่วคราว ดังนี้
๑) ประธำนสภำท้องถิ่นชั่วครำว
ให้สมาชิกสภาที่มีอายุสูงสุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมสภาเป็นประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราว แต่หาก
ผู้มีคุณสมบัติตาม (๑) ไม่ยอมทาหน้าที่ให้ผู้มีอายุสูงสุดรองลงมาทาหน้าที่แทน และในกรณีที่มีสมาชิกสภามีอายุ
สูงสุดเท่ากันมากกว่า ๑ คน ให้ใช้วิธีจับสลาก
๑.๑) หน้ำที่ประธำนสภำชั่วครำว
(๑) นาสมาชิกกล่าวคาปฏิญาณตน
(๒) ดาเนินการเลือกประธานสภาท้องถิ่น
(๓) รายงานผลการเลือกตั้งประธานสภาท้องถิ่นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๗
วัน นับแต่วันที่สภาลงมติ
๑.๒) กำรพ้นจำกตำแหน่งประธำนสภำชั่วครำว
การพ้นจากตาแหน่งประธานสภาชั่วคราวนั้น กาหนดให้พ้นจากตาแหน่งในกรณีที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดมีคาสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
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 กาหนดให้สมาชิกสภาสามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานสภา ดังนี้
๑) สมาชิกสภา ๑ คน สามารถเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง
๑ ชื่อ
๒) ผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องมีสมาชิกสภาออกเสียงรับรองอย่างน้อย ๒ คน
๓) หากมีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเพียง ๑ คน ให้ถือว่าผู้
นั้นได้รับเลือก (ตามระเบียบข้อ ๑๔)
๑.๒ กำรลงคะแนน
ให้ส มาชิกสภาเขียนชื่อตัว และชื่อสกุลผู้ ถูกเสนอ จานวน ๑ ชื่อ และให้ส มาชิกสภา
หย่อนบัตรที่เขียนชื่อเหมือนการลงคะแนนลับ ตามข้อ ๗๕ วรรคสาม โดยประธานสภาเป็นผู้เรียกสมาชิกสภา
ตามลาดับอักษร นาซองมาใส่ในหีบที่จัดไว้ต่อหน้าประธานที่ประชุม
๑.๓ กำรตรวจนับคะแนน
ประธานชั่ว คราวเชิญสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๒ คน มาช่วยนับโดยที่ผู้ที่ได้รับเลือกมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด
(๒) หากมีผู้ที่ได้รับคะแนนเท่ากัน ให้ลงคะแนนใหม่โดยวิธีเดิมอีกครั้ง (ตาม ๑.๒)
(๓) หากคะแนนยัง เท่ ากั นอี กให้ ใ ช้วิ ธีจั บสลาก โดยวิ ธีก ารจับ สลากนี้ใ ห้ เ ป็น ไปตาม
ระเบียบ ข้อ ๘ วรรคสาม ดังนี้
(๓.๑) ประธานสภาชั่วคราวจัดให้ตกลงกันว่าใครจะจับสลากก่อน
(๓.๒) ถ้าตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานชั่วคราวจับสลากว่าใครจะสลากก่อน
(๓.๓) บัตรสลาก ต้องมีชนิด สี ขนาด เหมือนกัน มีจานวนเท่าคนที่มีคะแนนสูงสุด
เท่ากันและเขียนว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” ๑ บัตร นอกนั้นเป็น
“ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น”
๑.๔ กำรรำยงำนผล
ประธานสภาชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือก
๒) กำรเลือกรองประธำนสภำท้องถิ่น
เมื่อมีการเลือกประธานสภาได้แล้ว ให้สภาท้องถิ่นดาเนินการเลือกรองประธานสภา
และเลขานุการสภา ซึ่งการเลือกรองประธานสภาและเลขานุการสภานี้จะต้องเลือกในการประชุมสภาครั้งแรก
จานวนรองประธานสภามีได้ตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มี
รองประธานสภาได้ จานวน ๒ คน
๒.๑) กำรเสนอชื่อ
วิธีการเลือกรองประธานสภา ให้ใช้วิธีเดียวกับการเลือกประธานสภา ตามระเบียบ
ข้อบังคับข้อ ๘ วรรคหนึ่ง แต่กรณีที่มีคะแนนเท่ากันเป็นครั้งที่ ๒ ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาด
๒.๒) กำรรำยงำนผล
ประธานชั่วคราวมีหน้าที่รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแต่วัน
เลือก

๓) กำรเลือกเลขำนุกำรสภำท้องถิ่น
วิ ธี ก ารเลื อ กเลขานุ ก ารสภา ให้ ป ระธานสภาใช้ วิ ธี เ ดี ย วกั น กั บ การเลื อ กรอง
ประธานสภาตามระเบียบบังคับ ข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง มาใช้บังคับ
การเลือกเลขานุการสภาให้เลือกจากสมาชิกสภา หรือพนักงาน หรือข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นและเมื่อได้เลขานุการสภาแล้วให้เลขานุการชั่วคราวพ้นจากตาแหน่ง
๔) กรณีตำแหน่งว่ำงลง
ตามระเบี ย บข้อ ๑๕ ได้ ก าหนดว่ า เมื่ อ ประธานสภาท้อ งถิ่น หรือ รองประธานสภา
ท้องถิ่นในตาแหน่งที่ว่างภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่พ้นจากตาแหน่ง
๒. อำนำจหน้ำที่
2.1 ประธำนสภำท้องถิ่น
ตามระเบียบ ข้อ ๑๖ ประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑) ดาเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกาหนด
๒) เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุน
หรือคัดค้านญัตติในที่ประชุมสภาท้องถิ่น
๓) บังคับบัญชาการงานในสภาท้องถิ่น
๔) รักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
๕) เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
๖) อานาจและหน้าที่อื่นที่กาหนดไว้ หรือตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
๒.๒ รองประธำนสภำท้องถิ่น
ตามระเบียบ ข้อ ๑๗ รองประธานสภาท้องถิ่น มีอานาจหน้าที่ในการช่วยประธานสภา
ท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ของประธานสภาท้องถิ่นที่กาหนดไว้ หรือปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย
๒.๓ เลขำนุกำรสภำ
ตามระเบียบ ข้อ ๑๘ เลขานุการสภา มีหน้าที่ดังนี้
๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคาสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทาระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
๕) จัดทารายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภาท้องถิ่น
๙) หน้าที่อื่นตามกาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทากิจการอื่น 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
ในส่ ว นของการก าหนดจ านวนสมั ย ประชุ ม สามั ญ ประจ าปี ให้ ส ภาองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนจังหวัด กาหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจาปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีกาหนด
กี่วัน และให้กาหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจาปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกาหนดกี่วัน
เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติ แล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทาเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นและปิด
ประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีไม่ได้กาหนดสมัยประชุมสามัญประจาปีไว้ หรือไม่ได้กาหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจาปีสมัยแรกในปีถัดไป หรือมีความจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจาปี หรือวันเริ่มประชุม
สามัญประจาปีที่กาหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นนาปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจาปีอื่น หรือในสมัย
ประชุมวิสามัญก็ได้
การประชุมสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๓ ประเภท ดังนี้
๓.๑ กำรประชุมสภำครั้งแรก ได้กล่าวรายละเอียดไปแล้วตามหัวข้อ ๑
๓.๒ กำรประชุมสำมัญ เทศบาล ตามมาตรา ๒๔ ได้กาหนดให้มีจานวนสมัยประชุมได้ปี
ละ ๔ สมัย มาตรา ๒๔ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน) ได้
บัญญัติให้
(๑) สภาเทศบาลกาหนดสมัยประชุมสามัญได้มีกาหนดไม่เกิน ๓๐ วัน
(๒) แต่กรณีจาเป็นสามารถขยายเวลาได้ โดยต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด
๓.๓ กำรประชุมวิสำมัญ เป็นการประชุมนอกสมัยการประชุมสามัญ โดยมีความจาเป็น
ของการประชุม เพื่อประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น
เทศบาล ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ปัจจุบัน) ได้บัญญัติให้
(๑) ประธานสภา นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาจานวนไม่ต่ากว่าครึ่งหนึ่งสามารถยื่นคา
ร้องขอเปิดการประชุมจากผู้ว่าราชการจังหวัด
(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ
(๓) สมัยประชุมมีกาหนดไม่เกิน ๑๕ วัน
(๔) หากต้องการขยายวันประชุมจะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน
๓.๔ กำรเรียกประชุมกรณีไม่มีประธำนสภำหรือประธำนสภำไม่เรียกประชุม เทศบาล
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) ได้บัญญัติว่า
กรณีไม่มีประธานสภาหรือประธานสภาไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุม
และเป็นผู้เปิดและปิดประชุม
๔. กำรเรียกประชุมสภำท้องถิ่น
๑) ให้ประธานสภาทาหนังสือแจ้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทราบล่วงหน้า และปิดประกาศไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนกาหนดวันเปิดสมัยประชุม ไม่น้อยกว่า ๓ วัน ยกเว้นการ
ประชุมเร่งด่วนจะแจ้งกาหนดให้ปิดประกาศไม่น้อยกว่า ๓ วัน แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนกาหนดเวลา
เปิดสมัยประชุม
๒) บอกนั ด ในที่ป ระชุ ม และให้ ส่ ง หนั งสื อ นั ด ประชุ ม ไปยั ง ผู้ ไม่ ไ ด้ ม าประชุ ม ให้ ท ราบ
ล่วงหน้าด้วย

๓) กรณีประชุมเร่งด่วน สามารถนัดประชุมล่วงหน้ากว่า ๓ วันได้ แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๒๔
ชั่วโมงก่อนกาหนดเวลาเปิดสมัยประชุม และต้องระบุเหตุอันรีบด่วนในหนังสือด้วย
๔.๑ สิ่งที่ต้องปฏิบัติในกำรเรียกหรือนัดประชุม
๑) ส่งระเบียบวาระไปพร้อมกัน เว้นแต่ มีเหตุรีบด่วนให้แจ้งในขณะเปิดประชุม
๒) ประชาสัมพันธ์กาหนดวัน เวลา และเรื่อง ให้ประชาชน
หมายเหตุ การจัดระยะเวลาวาระเป็นไปตามข้อ ๒๗
๔.๒ สิทธิของประชำชนในกำรเข้ำฟังกำรประชุม
ตามระเบี ย บข้อ ๒๔ วรรคสอง กาหนดให้ ประชาชนมีสิ ทธิเข้าฟังการประชุมสภา
ท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สภาท้องถิ่นกาหนด (เป็นระเบียบของสภาท้องถิ่น)
๔.๓ สิ่งที่ต้องดำเนินกำรในกำรประชุมสภำ
ตามระเบียบข้อ ๒๕ กาหนดให้
๑) เมือ่ ถึงกาหนดเวลานัด เลขานุการให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาเข้าห้องประชุม
๒) ให้ประธานตรวจดูว่าว่าสมาชิกสภาเข้าประชุมครบองค์ประชุมหรือไม่
๓) การนับองค์ประชุม
(๑) หากสมาชิกสภาไม่ได้ลงชื่อ แต่เข้าร่วมประชุมให้ถือว่ามาประชุม
(๒) หากสมาชิกสภาลงชื่อไว้ แต่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมไม่ให้นับ และให้ถือว่าขาด
ประชุม
๔) ถ้าไม่ครบองค์ประชุมและพ้นกาหนดเวลานัด ๑ ชั่วโมง ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) ให้ประธานสั่งเลื่อนการประชุม
(๒) ให้ถือว่าสมาชิกสภาไม่อยู่ขาดประชุม
๕) การแจ้งเลื่อนการประชุมให้ใช้วิธีเกี่ยวกับการนัดประชุม
๔.๔ ประธำนในที่ประชุมสภำ
๑) ปกติให้ประธานสภาและรองประธานสภาตามลาดับเป็นประธานในที่ประชุม
๒) ในกรณีประธานสภาและรองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่
(๑) ให้สมาชิกอยู่สูงสุด หรือรองลงมาตามลาดับ
(๒) เป็นประธานชั่วคราวเพื่อเลือกสมาชิกกันเองเป็นประธานที่ประชุมคราวนั้น
(๓) วิธีการเลือก ให้เสนอชื่อ แล้วลงคะแนนโดยวิธียกมือ
๓) เมื่อประธานสภา/ รองประธานสภา/ ยอมเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการเลือก
ให้ระงับการเลือก ถ้าเลือกได้แล้วให้ผู้ได้รับเลือกพ้นหน้าที่ และให้ประธานสภา/รองประธานสภา เป็นประธานที่
ประชุมต่อไป
๔.๕ กำรประชุมตำมระเบียบวำระ
๑) ให้ดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ เว้นแต่ ที่ประชุมสภาจะตกลงกันเป็น
อย่างอื่นในคราวนั้น และโดยทั่วไปวาระการประชุมจะเรียงลาดับก่อนหลัง ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทู้ถาม
(๔) เรื่องที่คระกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่เสนอใหม่
(๖) เรื่องอื่นๆ

๒) กำรสั่งปิดประชุม ประธานจะสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระไม่ได้ เว้นแต่
กรณีเกิดเหตุอลเวงตามระเบียบข้อ ๑๒๑
ถ้าประธานฝ่าฝืน (สั่งปิดก่อน) ให้สมาชิกสภาจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งที่มีอยู่ในที่
ประชุมเห็ น ว่าให้ เปิดประชุมต่อไป ให้ ประชุมต่อไปตามระเบียบวาระจนหมด และให้ รองประธานสภาเป็น
ประธานที่ประชุม ถ้ารองประธานสภาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้สมาชิกเลือกกันเองเป็นประธานที่
ประชุม (วิธีการตามระเบียบข้อ ๒๖)
๓) วำระกำรประชุมที่ยงไม่ได้ประชุม ให้ประธานสภาจัดวาระนั้นเข้าระเบียบวาระ
การประชุมในครั้งต่อไป
๔.๖ กำรพักประชุม
ตามระเบียบข้อ ๓๐ จะพักการประชุมได้ต้อง
๑) ประธานสภาเห็นเป็นการสมควร
๒) สั่งการการประชุมไว้ชั่วคราวก็ได้ (ควรกาหนดเวลาให้ชัดเจน)
๔.๗ กำรประชุมโดยเปิดเผย-ลับ
การประชุมปกติเป็นการประชุมโดยเปิดเผย เว้นแต่
๑) กฎหมายหรือระเบียบกาหนดให้ประชุมลับ เช่น ประชุมเพื่อพิจารณาความประพฤติ
ของสมาชิกสภา (แต่ผู้ที่ถูกอภิปรายอาจขอให้ประชุมเปิดเผยได้)
๒) ผู้บริหาร/ สมาชิก ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของที่ประชุมร้องขอให้ประชุมลับ โดยทาเป็น
หนังสือ/ เสนอด้วยวาจาในการประชุม (ระเบียบข้อ ๓๑ วรรคสอง) (ไม่ต้องขอมติ)
กำรประชุมลับ
ประธานสภาสั่งให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากที่ประชุม จนพ้นระยะที่จะฟังการประชุมได้
ตามระเบียบข้อ ๓๒ ระว่าการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น
เนื่องจากเห็นว่า มีความประพฤติในทางที่จะนามาซึ่งความเสื่อมเสีย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกระทาการเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ หรือเรื่องที่สมาชิก
สภาท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่าระทาความผิดในหมวด ๙ แห่งระเบียบนี้ให้ประชุมลับ เว้นแต่สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ถูก
กล่าวหาจะขอให้ประชุมเปิดเผย
๔.๘ รำยงำนกำรประชุม
๑) ต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานได้ตรวจสอบ
๒) ทาสาเนารายงานที่ได้ตรวจสอบแล้ว (อย่างน้อ ย ๒ ฉบับ) ให้สมาชิกตรวจดูก่อนเวลา
ประชุมไม่น้อยกว่า ๑ วัน เพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น
๓) การแก้ไขถ้อยคาในรายงานการประชุมให้ กระทาโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อสมาชิกสภาท้องมาประชุม ลาประชุม และขาด
ประชุม
๔) ให้ประธานสภาลงชื่อเป็นหลักฐานว่าสภารับรองแล้ว
๕) การเปิดรายงานการประชุมลับ เป็นไปตามมติของสภา โดยให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สานักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ
๖) ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สาคัญขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

๕. กำรเสนอญัตติ
ญัตติมี ๒ ประเภท คือ ๑) ญัตติเกี่ยวกับกิจการสภาท้องถิ่น และ ๒) ญัตติร่างข้อบัญญัติ
การเสนอญัตติมีระเบียบ 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) ญัตติที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบข้อ 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) กรณีที่มีเหตุจาเป็นให้ไม่สามารถบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้ ให้
บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสมัยประชุมถัดไป และให้แจ้งเหตุจาเป็นนั้น
ต่อสภาท้องถิ่น ในสมัยประชุม
๗) ห้ามมีการเสนอญัตติอื่น ในขณะที่สภาท้องถิ่นกาลังประชุมเพื่อปรึกษาญัตติใ ดอยู่
ยกเว้น
(๑) ขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติที่ไม่ใช่ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
(๒) ขอให้ส่งปัญหาไปยังคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ตามหมวด ๘ แห่งระเบียบนี้
(๓) ขอให้ลงมติ
(๔) ขอให้แยกประเด็นพิจารณาหรือแยกประเด็นลงมติ
(๕) ขอให้เปิดอภิปราย
(๖) ขอให้เปิดอภิปรายต่อไป
(๗) ขอให้เลื่อนการปรึกษา
(๘) ขอให้ประธานสภาท้องถิ่นพิจารณาใช้อานาจตามข้อ ๑๑๘ ข้อ ๑๒๐ หรือ ข้อ
๑๒๑ ตามระเบียบนี้

(๙) ขอให้บุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นตามที่กฎหมายให้อานาจ
ไว้
(๑๐) ขอให้ยกเรื่องอื่นขึ้นปรึกษา ถ้าที่ประชุมมีมติหรือเห็นชอบในญัตติให้ยกเรื่อง
อื่ น ขึ้ น ปรึ ก ษาญั ต ติ เ ดิ ม เป็ น อั น ตกไป เว้ น แต่ ญั ต ติ นั้ น เป็ น ญั ต ติ เ กี่ ย วด้ ว ยกั บ
ข้อบัญญัติ
๖. ร่ำงข้อบัญญัติ
ร่างข้อบัญญัติต้องแบ่งเป็นข้อและมีบันทึก ประกอบด้วย
๑) หลักการของร่างข้อบัญญัติ
๒) เหตุผลที่เสนอร่างข้อบัญญัติ
๖.๑ กำรเสนอข้อบัญญัติ
เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติที่เสนอมา และตรวจเห็นถูกต้อง ตามระเบียบ
การประชุมนั้นแล้ว ต้องส่งสาเนาให้กับสมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วัน ก่อนการประชุม ยกเว้น
กรณีประชุม ยกเว้นกรณีประชุมรีบด่วน ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง ก่อนเวลาประชุมสาหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งได้ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราว ต้องนาเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นชั่วคราวนั้นเข้าระเบียบ
วาระก่อนร่างข้อบัญญัติอื่น
๖.๒ กำรพิจำรณำร่ำงข้อบัญญัติ
๑) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ ต้องพิจารณาเป็น ๓ วาระ แต่ที่ประชุมสภาจะ
อนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียวได้ โดยผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓
ของจานวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณา ๓ วาระรวดเดียว
แล้ว การพิจารณาวาระที่ ๒ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุม
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
๒) การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ จะพิจารณา ๓ วาระรวดเดียวไม่ได้
และในการพิจารณาวาระที่ ๒ ต้องกาหนดระยะเวลาเสนอคาแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่สภาท้องถิ่น
มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น
๓) วาระการพิจารณา
(๑) วาระที่ ๑ เรื่อง รั บหรือ ไม่รับ หลั กการ และห้ ามให้ มีการลงมติก่อนที่
สมาชิกสภาได้อภิปรายเรื่องนั้นพอสมควรแล้ว หรือสภาจะให้คณะกรรมการสภาพิจารณาก่อนรับหลักการก็ได้
(๒) วาระที่ ๒ ควรตั้ ง คระกรรมการแปรญั ต ติ ไ ว้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ร่ า ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ
ถ้ำสภำไม่รับหลักกำรร่ำงข้อบัญญัติงบประมำณ
๑) ให้ ป ระธานสภาน าปรึ ก ษาเพื่ อ เลื อ กสมาชิ ก เป็ น กรรมการใน
คณะกรรมการหาข้อยุติ (นาวิธีการเลือกในข้อ ๑๒ วิธีเลือกรองประธานสภามาใช้บังคับโดยอนุโลม)
๒) แจ้ ง มติ ว่า ไม่ รั บหลั ก การแห่ ง ร่า งข้ อ บัญ ญั ติ ง บประมาณ และรายชื่ อ
กรรมการหาข้อยุตติฝ่ายสภาท้องถิ่น ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่สภาไม่รับหลักการ
๓) แจ้งมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในวันถัดจากวันมีมติ
๖.๓ ร่ำงข้อบัญญัติตกไป
๑) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น
๒) ร่างข้อบัญญัติที่สภาลงมติไม่ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
ผลเมื่อร่ำงข้อบัญญัติตกไป
๑) ถือว่าร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป เว้นแต่กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น

๒) ห้ามเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติที่มีหลักการเดียวกันในสมัยประชุมนั้นอีก
เว้นแต่ประธานสภาอนุญาตเมื่อเหตุการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป
๖.๔ กำรถอนญัตติ คำแปรญัตติ แก้ไขข้อควำม หรือขอถอนชื่อ
การถอนญัตติหรือคาแปรญัตติจะกระทาเมื่อ
๑) ต้องการแก้ไขข้อความในญัตติร่างข้อบัญญัติที่เปลี่ยนหลักการ
๒) ขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ รับรองหรือผู้ร่วมเสนอญัตติจะกระทาเมื่อใดก็ได้
เว้นแต่ได้จัดเข้าระเบียบวาระแล้วจะทาได้ต้องได้รับความยินยอมจากที่ประชุมสภา หรือที่ประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติ (คาแปรญัตติชั้นคณะกรรมการ)
กรณีถือว่าถอนญัตติ
๑) ถึงวาระพิจารณาแล้ว ผู้เสนอหรือผู้ แปรญัตติไม่ขออภิปราย หรือไม่อยู่ในที่
ประชุมสภาให้ถือว่าได้ถอนญัตติ/ คาแปรญัตตินั้น
๒) กรณีผู้บริหารเสนอญัตติ/ แปรญัตติ อาจมอบหมายให้รองนายกฯ เลขาฯ ที่
ปรึกษาฯ เป็นผู้อภิปรายชี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ แต่ต้องทาเป็นหนังสือ
๗. กำรอภิปรำย
๗.๑ กำรกล่ำวถ้อยคำในที่ประชุมสภำ
๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดประสงค์จะกล่าวถ้อยคาใดต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ยก
มือขึ้นพ้นศีรษะเมื่อประธานสภาท้องถิ่นอนุญาตแล้วจึงกล่าวได้ โดยให้ยืนกล่าว ณ ที่ของตนเองหรือ ณ ที่ซึ่งจัด
ไว้ก็ได้ และต้องกล่าวกับ ประธานสภาท้องถิ่น ให้ใช้ เวลาตามสมควร หากใช้เวลาเกินสมควรและมีผู้ อื่นจะ
อภิปรายต่อไป ประธานอาจสั่งให้หยุดเมื่ออภิปรายมา ๑๐ นาทีแล้ว (ตามระเบียบข้อ ๖๗)
๒) การอภิปรายเฉพาะเรื่องที่กาลังปรึกษาห้ามกล่าวข้อความซ้าหรือนอกประเด็น
๓) ห้ามใช้ถ้อยคาหยาบคายใส่ร้ายป้ายสีผู้ใด
๔) ห้ามกล่าวถึงชื่อบุคคลใดๆ เว้นแต่หากจาเป็น
๕) ห้ามนาเอกสารมาอ่านที่ประชุมฟัง เว้นแต่จาเป็น
๖) ห้ามนาวัตถุใดๆ เข้ามาแสดง เว้นแต่ประธานอนุญาต
๗.๒ กำรอนุญำตให้อภิปรำย และลำดับกำรอภิปรำย
๑) ให้ผู้เสนอญัตติ หรือผู้แปรญัตติอภิปรายก่อน กรณี มีหลายคนให้ประธานอนุญาต
ให้อภิปรายครั้งละ ๑ คน
๒) ผู้คัดค้าน (ถ้ามี)
๓) ผู้สนับสนุนผู้เสนอ หรือผู้แปรญัตติ
๔) ผู้ ส นั บ สนุ น ผู้ คัด ค้ าน ให้ อ ภิ ปรายสลั บ กัน ถ้ าไม่ มีอี กฝ่ ายก็ ให้ ฝ่ า ยนั้ น อภิ ปราย
ต่อเนื่องได้
๗.๓ กำรเปิดอภิปรำย
การเปิดอภิปรายจะกระทาได้เมื่อ
๑) ไม่มีผู้ใดจะอภิปรายต่อไป
๒) ประธานเห็นว่าได้อภิปรายว่าได้อภิปรายกันพอสมควรแล้วประธานเสนอให้วินิจฉัย
ว่าควรปิดอภิปรายหรือไม่ เว้นแต่อภิปรายกรณีสมาชิกถูกกล่าวหา ตามข้อ ๗๒ ให้อภิปรายจนหมดข้อสงสัยห้าม
รวบรัดอภิปราย
๓) เมื่อปิดอภิปรายแล้วให้ประธานเสนอให้ลงมติ
๗.๔ กำรรักษำระเบียบกำรประชุม
๑) เมื่อประธานเตือน สมาชิกต้องปฏิบัติตามทันที (ตามระเบียบข้อ ๖๖)

๒) เมื่อเห็ น ว่ามีผู้ ก ระทาผิ ดระเบียบการประชุม สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นอาจยืนและยกมือร้องขอต่อประธานให้วินิจฉัย
๓) คาวินิจฉัยเป็นเด็ดขาดและห้ามอภิปรายในเรื่องนี้อีก (ตามระเบียบข้อ ๗๐)
๔) ขณะอภิป ราย ถ้า ประธานยืน ให้ ส มาชิก ระงับ การอภิป รายแล้ ว นั่ง ลงทัน และ
สมาชิกต้องฟังประธาน
๘. กำรลงมติสภำ
๘.๑ วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน
๑) เปิดเผย ให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ เว้นผู้บริหาร/ สมาชิกสภาไม่น้อยกว่า ๓ คน
เสนอให้ใช้วิธียืนขึ้น หรือเรียกชื่อตามลาดับอักษร และที่ประชุมเห็นชอบ
๒) ลับ
(๑) ในกรณีกฎหมายกาหนดให้ออกเสียงลงคะแนนลับ
(๒) ในกรณีผู้บริหาร/ สมาชิกไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ที่อยู่ในที่ประชุมเสนอให้ออก
เสียงลับและสภาเห็นชอบ
(๓) วิธีการ เขียนเครื่องหมายบนกระดาษใส่กล่องที่จัดให้ แล้วประธานเรียกชื่ อ
ตามลาดับอักษรนาซองมาใส่หีบด้วยตนเองต่อหน้าประธาน
๘.๒ กำรลงมติ
๑) ก่อนลงมติ ประธานต้องตรวจสอบว่าครบองค์ประชุมหรือไม่ครบลงมติไม่ได้
๒) หลัก “หนึ่งคนหนึ่งเสียง”
๓) ประธานที่ประชุมออกเสียงในฐานะสมาชิก โดยไม่ต้องลงจากที่นั่งประธานก็ได้
๔) ให้ลงมติในญัตติสุดท้ายก่อน และให้ถือเอาคะแนนเสียงมากที่สุดเป็นเกณฑ์
๕) กรณีประธานถามและไม่มีผู้ใดเห็นเป็นอย่างอื่นถือว่าเห็นชอบ
๖) กรณีสมาชิกเข้ามาเมื่อเริ่มลงคะแนนแล้ว
(๑) กรณีเปิดเผย – มีสิทธิ์ออกเสียงร่วมกับฝ่ายที่ยังนับคะแนนไม่เสร็จได้
(๒) กรณีลับ – มีสิทธิ์ออกเสียงได้ก่อนประธานสั่งให้นับคะแนน
๘.๓ กำรนับคะแนนและประกำศลงคะแนน
๑) เมื่อนับเสร็จแล้วประธานต้องประกาศคะแนนทันที ให้ประกาศด้วยว่าได้คะแนน
ข้างมากครบตามจานวนที่กฎหมายกาหนดไว้หรือไม่
๒) ให้ถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เว้นแต่ กฎหมายกาหนดเป็นอย่างอื่น กรณีคะแนน
เท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงชี้ขาด และอาจบอกเหตุด้วยหรือไม่ก็ได้
9. กระทู้ถำม
9.1 ควำมหมำยและประเภทกระทู้
กระทู้ ถาม คื อ ค าถามซึ่ ง สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่น ตั้ ง ขึ้ นเพื่ อ สอบถามผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือนโยบายอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น กระทู้ถามมี ๒ ประเภท คือ
๑) กระทู้ถามทั่วไป
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) เป็นเรื่องที่มีประเด็นคาถามซ้ากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
(๕) เพื่อให้ออกความเห็น
(๖) ในปัญหาข้อกฎหมาย
(๗) ในเรื่องไม่เป็นสาระสาคัญ
(๘) เพื่อทราบกิจการส่วนตัวของบุคคลใดๆ เว้นแต่ที่เกี่ ยวกับงานในหน้าที่ราชการ
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้ บริห ารเตรี ยมตอบ พร้อมบรรจุเข้าระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้
ผู้บริหาร
๔) ทาเป็นหนังสือ (แนบท้ายระเบียบ) และยื่นต่อประธานสภาเพื่อเสนอล่วงหน้า และให้
ประธานสภาส่งกระทู้ให้ผู้ บริห ารเตรี ยมตอบ พร้อมบรรจุ เข้าระเบียบวาระภายใน ๗ วัน นับแต่ส่งกระทู้ให้
ผู้บริหาร
๙.๓ กระทู้ถำมด่วน
๑) กระทู้ถามด่วนต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับประโยชน์สาคัญหรือเหตุฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วน
กระทบประชาชนอย่างร้ายแรงที่จะต้องรีบชี้แจง และดาเนินการโดยทันที
๒) ประธานต้องรีบส่งให้ผู้บริหารเตรียมตอบ พร้อมกับกาหนดเวลาตามความสาคัญและ
ความสนใจของประชาชน
๓) ประธานต้องอนุญาตให้ถามกระทู้ด่วนก่อน (ตามลาดับ)
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
สาคัญของทางราชการ โดยต้องให้สภาทราบภายใน ๗ วัน
๒) ผู้บริหารขอเลื่อนการตอบได้ และขอให้ที่ประชุมโดยต้องชี้แจงเหตุผลพร้อมกาหนดเวลา
ที่จะตอบ หากนานเกินไป (สภามีสิทธิ์กาหนดเวลาให้ตอบได้)
๙.๖ กำระทู้ที่ยังไม่ตอบระงับไป
๑) ครบวาระสภาท้องถิ่น
๒) ยุบสภาท้องถิ่น
๓) ปิดสมัยประชุม
๔) ผู้บริหารพ้นจากตาแหน่ง
๑๐. คณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มี ๒ ประเภท คือ
๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่น มีจานวน ๓-๗ คน
๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วยสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
สภาท้องถิ่นมีจานวน ๓-๗ คน

ในการตั้งคณะกรรมการวิสามัญของเทศบาล นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้
เป็นสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อให้สภาเทศบาลแต่งตั้งเป็นกรรมการวิสามัญได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของจานวนกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด
๑๐.๑ หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่น มีหน้าที่กระทากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใดๆ อัน
อยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่นแล้ว รายงานต่อสภาท้องถิ่น สภาท้องถิ่นอาจแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อ
พิจารณากิจการของสภาท้องถิ่นเป็นกรณีพิเศษ
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นสามารถตั้งคณะอนุกรรมการสภาท้องถิ่นได้ตามสมควร
๑๐.๒ กำรเลือกคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น
๑) การเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริ หารท้องถิ่น
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นก็ได้
๒) ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้เสนอต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
๒ คน ส่วนกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้เสนอไม่ต้องมีผู้รับรอง
๓) การเสนอชื่อให้เสนอได้โดยไม่จากัดจานวน เว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่น
๔) สภาท้องถิ่นมีอานาจเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการสภาท้องถิ่นชุด
ต่างๆ ตามความจาเป็นแก่กิจการในหน้าที่ของสภาท้องถิ่น ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสามัญประจาสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(๒) คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(๓) คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
(๔) คณะกรรมการอื่นๆ ตามที่สภาท้องถิ่นเห็นสมควร
๑๐.๓ กำรพ้นจำกตำแหน่งของคณะกรรมกำรสภำท้องถิ่น
คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะพ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
๑) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาท้องถิ่น
๒) ตาย
๓) สมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่นของผู้นั้นสิ้นสุดลง
๔) เลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นขึ้นใหม่ หรืองานที่ได้รับมอบหมายเสร็จสิ้นลง
๕) สภาท้องถิ่นมีมติให้พ้นจากหน้าที่

แสดงขั้นตอนกำรประชุมสภำฯ
นัดประชุมล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๓ วัน
หนังสือเชิญประชุม

จัดเตรียมเอกสารญัตติเสนอสภาฯ โดยนายกฯ
เพื่อขอความเห็นชอบก่อนการนัดประชุม

สมำชิกสภำเทศบำล
จานวน 18 คน
คณะผู้บริหำร
ประกอบด้วย นายกฯ
รองนายกฯ เลขานุการฯ
ที่ปรึกษาฯ

หัวหน้าส่วนราชการ
ภายในสังกัดเทศบาล
หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
ผู้อานวยการสถานศึกษา
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กานัน/
ผู้ใหญ่บ้าน/ ผู้นา
ชุมชน 20 ชุมชน

เข้าร่วมประชุมตามกาหนดการนัดหมาย

การถอดรายงานการประชุมสภา
- ให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
เพื่อรับรองและนาเสนอให้สภาฯ รับรองรายงาน
การประชุมในคราวถัดไป
- หลังจากมีมติเห็นชอบรับรองรายงาน
การประชุม แจ้งเวียนให้ทุกกองฝ่ายทราบและ
แจ้งกองวิชาการฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ลงเว็บไซต์

แจ้ง
ประชาสัมพันธ์
กองวิชาการฯ เช่น
เสียงตามสาย
เว็บไซต์ เป็นต้น

กำรปฏิบัติงำนสำรบรรณในสำนักงำน
งำนสำรบรรณ
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิดร่างเขียนแต่ง พิมพ์ จดจา ทาสาเนา รับ
ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทาลาย
1. ความสาคัญของงานสารบรรณ
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. สาระสาคัญของสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ
ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบั บ ที่ 2
พ.ศ. 2548 มีสาระสาคัญ ดังนี้
2.1 ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่
1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ
2. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก
3. หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมายระเบียบหนังสือข้อบังคับ
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 เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อกากับใช้ใน
กรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบรับทราบที่
เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ดาเนินการไปแล้ว การเตือนเรื่องที่ค้าง เรื่องหัวหน้าส่วน
ระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่ง
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ (คาสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ)
1. คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย

2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้เพื่อเป็นหลัก
ปฏิบัติงานเป็นประจา
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดไว้ใช้
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี 3 ชนิด ได้แก่
1. ประกาศ เพื่อประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ
2. แถลงการณ์ เพื่อทาความเข้าใจ
3. ข่าว เผยแพร่ให้ทราบ
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้ในราชการ มี 4 ชนิด ได้แก่
1. หนังสือรับรอง ได้แก่ หนังสือที่ส่วนราชการออให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล
หรือหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
2. รายงานการประชุม คือ บันทึกความคิดเห็นของผู้ที่มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
และมติที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
ระเบียบวาระการประชุม แระกอบไปด้วย 5 วาระ ได้แก่
1. วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
2. วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
3. วาระที่ 3 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ
4. วาระที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5. วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
การจดรายงานการประชุม สามารถกระทาได้หลายแบบ ได้แก่ จดละเอียดทุกคาพูด
ของผู้เข้าประชุมพร้อมมติ จดคาพูดย่อที่เป็นประเด็นสาคัญพร้อมมติ หรือจดแต่เหตุผลพร้อมมติที่ประชุม
3. บันทึก ใช้กระดาษบันทึกข้อความ มีลักษณะ ดังนี้
1. ข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. เจ้าหน้าที่หรือหน่วงงานระดับต่ากว่ากรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ
4. หนังสืออื่น เช่น ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หนังสือ
บุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ สัญญา คาร้อง เป็นต้น
2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติ ให้เร็วกว่าปกติ
(รวดเร็วเป็นพิเศษ) แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ด่วนที่สุด เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือ
2. ด่วนมาก เป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วนเป็นหนังสือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
2.4 การรับหนังสือ
1. จัดเรียงลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนก่อน
2. ประทับตราหนังสือ โดยตรารับมี ขนาด 2.5 * 5 ซ.ม. มีรายการดังนี้
- เลขที่รับ

- วัน เดือน ปี ที่รับหนังสือ
- เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
2.5 การส่งหนังสือ
1. เจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลางรับเรื่องและดาเนินการ
3. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ
4. ลงวันเดือนปีรับส่งหนังสือ
2.6 การเก็บหนังสือ
1. การเก็บหนังสือราชการแบ่งออกเป็น เก็บระหว่างปฏิบัติ เก็บเมื่อปฏิบัติ
เสร็จแล้ว และเก็บเพื่อรอการตรวจสอบ
2. การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว แยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่การเก็บ
ระหว่างปี และการจัดเก็บเมื่อสิ้นปี
3. การเก็บระหว่างปี คือ การเก็บหนังสือราชการที่ปฏิบัติสาเร็จสิ้นแล้วและ
ยังคงอยู่ระหว่างปีปฏิทินทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถค้นหา
เรื่องเดิมได้อย่างง่าย และรวดเร็ว ตลอดจนสะดวกในการควบคุม ติดตามงานของหัวหน้าหน่วยงาน
4. การจัดเก็บหนังสือระหว่างปี ให้เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของเรื่องนั้นๆ เป็น
จัดเก็บโดยแยกเข้าแฟ้มตามรหัส หมวดหมู่หนังสือ กลุ่มเรื่องและกลุ่มย่อย
2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ 10 ยกเว้นกรณีดังนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนไว้เป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาล พนักงานสอบสวน
เก็บตามกฎหมายระเบียบแบบแผนนั้นๆ
3. หนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ต่อการศึกษาค้นคว้า วินัย ให้เก็บ
ตลอดไป หรือตามที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติกาหนด
4. หนังสือที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นหาได้จากที่
อื่น เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี
5. หนังสือไม่สาคัญเป็นเรื่องธรรมดาสามัญ เกิดขึ้นเป็นประจาและดาเนินการ
เสร็จแล้ว เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี
6. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน เมื่อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจแล้ว ไม่มี
ความจาเป็นต้องใช้ประกอบการตรวจสอบอีก หรือเพื่อการใดๆ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือซึ่งหากเห็นว่าไม่มี
ความต้องเก็บ 10 ปี หรือ 5 ปี ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
2.8 การจัดส่งหนังสือครบอายุการเก็บ
ทุกสิ้นปี (ปีปฏิทิน) ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่อายุครบ 20 ปี พร้อมบัญชี
ให้สานักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ การมศิลปากร ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
2.9 การยืมหนังสือราชการ

1. การยืมระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตจะต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย
2. การยืมภายในส่วนราชการ ผู้ยืม ผู้ขออนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการระดับแผนกขึ้นไป
2.10 การทาลายหนังสือราชการ
1. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทาบัญชีหนังสือที่
ขอทาลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา
2. กรรมการทาลายหนังสือราชการ 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. เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความ
ทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้อง
ยืนยันเป็นทาหนังสือให้ทาหนังสือยืนยันไปทันที
2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่ง
และผู้รับบันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน สาเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง-ผู้พิมพ์-ผู้ตรวจ (ไม่มีผู้ทาน)
3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสาคัญที่แสดง
เอกสารสิทธิ สูญหายให้ดาเนินการแจ้งความต่อ (พนักงานสอบสวน)
4. หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมากมีใจความอย่างเดียวกัน
ให้เพิ่มตัวพยัญชนะ ว
5. หนังสือราชการปกติทา 3 ฉบับ ฉบับที่มีต้นฉบับ 1 และสาเนาคู่ฉบับ 2
ฉบับ
6. ผู้ลงนามรับรองหนังสือราชการที่เป็นเจ้าของเรื่อง จะต้องมีตาแหน่งระดับ
2 ขึ้นไป

3. สาระสาคัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548)
มีสาระดังนี้
1. เพิ่มนิยามศัพท์ ของ อิเล็กทรอนิกส์ คือการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้าคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงวิธีการ
ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น
2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชกรหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การส่งหนังสือที่มีชั้นความลับ ในชั้นลับหรือลับมากด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับรักษาความเป็นผู้ส่งผ่านระบบการ
รักษาความ ปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
กำรปฏิบัติงำนธุรกำร (สำรบรรณ) ในสำนักงำน
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเอกสาร (งานสารบรรณเป็นส่วนหนึ่งงานธุรการ) ในสานักงาน ควร
ดาเนินการ ดังนี้
1. ให้กลุ่มอานวยการเป็นศูนย์กลางการบริหารงานเอกสารราชการ เพราะกลุ่มอานวยการจะ
เป็น ศูนย์กลางของหนังสือราชการทุกเรื่อง ในหน่วยงานของกลุ่มต่างๆ ควรมีผู้รับผิดชอบหนังสือราชการ
2. จัดให้มีการฝึกอบรมผู้รับผิดชอบงานด้านนี้ ในเรื่องเทคนิคการปฏิบัติในเรื่องการรับ -ส่ง การ
จัดทาการเก็บรักษา การยืม การทาลายหนังสือราชการ
3. กลุ่มอานวยการเป็นศูนย์ประสานงานด้านหนังสือราชการ งานธุรการของกลุ่มงานทุกกลุ่ม
4. ควรใช้ระบบคอมพิวเตอร์ดาเนินการจะเกิดความรวดเร็ว ตรวจสอบได้ง่าย
5 ควรมีการประเมินผลการทางานเป็นระยะๆเพื่อปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น การปฏิบัติงานธุรการในสานักงานมีรายละเอียดกระบวนการดาเนินการดังนี้
1. การรับ – ส่ง หนังสือราชการ
การรับ – ส่ง หนังสือราชการ เป็นเรื่องความรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย มีประสิทธิภาพควร
จัดระบบการรับส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย การใช้ระบบ Email หรือการใช้คอมพิวเตอร์ สนับสนุนการดาเนินการ
แต่ยึดหลักการระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดกาลังคน มีหลักฐานการดาเนินงานที่ ถูกต้องจาแนก
ความเร่งด่วน ตรวจสอบได้ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ ถ้าจะดี ควรดาเนินการดังนี้

1. การออกแบบการรับส่ง ให้สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารงาน ของ
หน่วยงาน หรือสถานศึกษา
2. การจัดระบบ E-mail E-office E-filli สนับสนุนการดาเนินงานในหน่วยงาน
เพราะรวดเร็ว
3. รับ-ส่ง ตามระบบที่ออกแบบไว้
4. ประเมินผลการทางาน เป็นระยะเพื่อพัฒนาระบบงาน
2. การทาหนังสือราชการ
การทาหนังสือราชการ หมายความรวมถึง การคิด ร่าง แต่ง พิมพ์ ทาสาเนา ผู้จัดทาหนังสือ
ราชการต้องคิด ทาไปทามา (ความจาเป็น) ใครใช้เอกสาร นั้น (ควรใช้เอกสารประเภทใดอะไร จดหมาย ราชการ
บันทึก ข้อความ) อย่างไร (วิธีการจัดส่งที่เหมาะสม) ที่ไหน (ส่งไปที่ใด เพื่อปฏิบัติงาน หรือหลักฐาน) (จัดทาเสร็จ
เมื่อใด) การทาหนังสือราชการแต่ละเรื่อง ควรมีหลักยึดในการทา
การทาหนังสือราชการ มีหลักให้คิด มีคุณค่า น่าอ่าน
1. มีความถูกต้อง ตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ไวยากรณ์ ถูกความนิยม
2. ได้สาระสมบูรณ์ทุกใจความ ชัดเจน กะทัดรัด ไม่วกวน
3. การจัดลาดับความดี แต่ละวรรคตอนมีเอกภาพ
4. เนื้อความทั้งหมด กลมกลืน สัมพันธ์กัน ตรงประเด็นเน้นจุดที่ต้องการ
5. สุภาพมีความเหมาะสม
การทาหนังสือราชการ ควรยึดแนวทาง ดังนี้
1. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณ และแนวทางดังกล่าวข้างต้น
2. ออกแบบหนังสือราชการที่ใช้ ทาเป็นแบบฟอร์ม หรือหนังสือราชการรูปแบบ
ต่างๆ
3. ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เช่น E-mail E-office E-filling มาช่วยดาเนินการ
4. ออกแบบการจัดพิมพ์ การทาสาเนาหนังสือ ที่ใช้เป็นประจาเพราะในการทา
หนังสือราชการบาง เรื่อง เพียงแต่พิมพ์ข้อความเพิ่มเท่านั้นเอง ยึดหลักถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด มีความคุ้มค่า
5. จัดบุคลากรการรับผิดชอบในการทา หากงานล้นมือ จ้างบุคลากรภายนอก รับ
ไป จัดทา ผู้รับหน้าที่ (เจ้าภาพ) ทาเพียงการตรวจสอบให้เป็นไปตามแบบแผนของทางราชการ
6. ประเมินผลการทางานเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนางาน
3. การจัดเก็บหนังสือราชการ(ภาคผนวก)
การดาเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ ควรเริ่มตั้งแต่ ศึกษาวิเคราะห์ การจัดเก็บ
เอกสารที่เป็นอยู่ในปัจจุบันรวมว่ามีเอกสารใดบ้างที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงาน ควรเก็บไว้ในบริเวณที่ใช้ทางาน
ประจาเอกสารที่ไม่ได้ใช้ใช้บ่อย หรือปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว ควรส่งไปจัดเก็บ แต่ก็ต้องสามารถค้นหาได้ เมื่อครบ
เวลาตามควรเสนอทาลาย
วิธีการจัดเก็บหนังสือราชการ สามารถเก็บได้หลายวิธีได้แก่เก็บตามตัวอักษร เก็บตามภูมิ
ประเทศ เก็บตามตัวเลข เก็บตามเรื่องรวม เก็บตามวันที่

การดาเนินการจัดเก็บหนังสือราชการ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. หาเวลาจัดแฟ้ม เอกสารให้เรียบร้อย เป็นปัจจุบัน
2. อย่าเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นประโยชน์ เก็บเฉพาะที่สาคัญ จาเป็นเท่านั้น ทาลาย
เอกสารที่ไม่ใช้
3. แบ่งงานเป็นเรื่องๆ ถ้าทาทุกสิ่งในเวลาเดียวกันไม่ได้ แบ่งเป็นเรื่องๆ ทาให้เสร็จ
เป็นเรื่องๆ
4. สารวจรายการที่ต้องจัดทา เรียงลาดับความสาคัญก่อนหลัง
5. ทาและลงวันที่ไว้แยกพิมพ์ออกเป็นเดือนๆ บันทึกเวลาการดาเนินการระบุวันที่
เสร็จงาน
6. ลงมือทางาน ติดตามงาน ทางานตามรายการที่กาหนด แผนงานควรต้องตรงตาม
เวลา
7. จาแนกเอกสารที่ใช้เสนอ เอกสารนานๆ ใช้ เอกสารเสร็จสิ้นแล้ว จาแนก
ความสาคัญ
8. จาแนกการจัดเก็บ โดยทาแฟ้มเก็บ แฟ้มยืม ทาบัตรแต่ละประเภท เพื่อสะดวกใน
การใช้
9. จัดเก็บหนังสือราชการ ให้สอดคล้องกับระบบการรับ ส่ง การจัดทา และระบบการ
จัดเก็บสากล
10. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการดาเนินการ รวดเร็ว เป็นระเบียบและสะดวกในการ
ค้นหา
11. จัดเก็บหนังสือราชการตามที่ออกแบบไว้และระบบการจัดเก็บแบบสากล
12. ประเมินผลการดาเนินการเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
4. การให้ยืมหนังสือราชการ
หนังสือราชการ เป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกันของหน่วยงานต่างๆ หน่วยงานเป็น
เจ้าของหนังสือราชการ ก็มีภารกิจในการจัดเก็บ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวพันก็มีความจาเป็นต้องใช้ ต้องยืมหน่วยงาน
ที่เป็น เจ้าของก็กลัวหาย ฝ่ายยืมก็ต้องการใช้ จาเป็นต้องจัดให้มีระบบการยืม ที่มีความสะดวกในการให้ยืม
สามารถติดตามกลับคืนมาได้ หลักการให้ยืมหนังสือราชการมีดังนี้
1. หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องใด ควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่มีความเกี่ยวพันกัน ยืม
หนังสือ ราชการไปได้ โดยมีวิธีการควบคุม ทวงถามเมื่อถึงเวลา
2. การยืมหนังสือราชการควรยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบฟอร์มของทาง
ราชการ หรือ หน่วยงานเจ้าของหนังสือเป็นผู้จัดทา
3. ผู้ให้ยืม ควรเก็บหลักฐานการยืมไว้ เมื่อหนังสือราชการหายจะสามารถติดตามได้
4. การให้ยืมอาจทาเห็นสาเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากหน่วยที่มี
อานาจในการดาเนินงาน
5. ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดูหรือทาสาเนาหนังสือราชการ เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานที่มีอานาจในการดาเนินงาน

6. ถ้าผู้ยืมไม่ส่งหนังสือราชการ ส่งใบเตือน ถ้ายังไม่ส่งคืน ช้าให้รายงานผู้บังคับบัญชา
7. เมื่อกาหนดหลักเกณฑ์แล้ว ดาเนินการตามหลักการที่กาหนด
8. ประเมินผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
5. การทาลายหนังสือราชการ
การทาลายหนังสือราชการควรดาเนินการดังนี้
1. หนังสือราชการที่ควรทาลาย หมายถึง เอกสารที่ไม่มีค่า ไม่มีความจาเป็นต้องใช้อีกหรือไม่มี
กฎหมายบังคับให้ต้องเก็บไว้
2. ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปี สารวจหนังสือราชการที่หมดอายุการเก็บรักษา ดาเนินการเก็บ
รักษา โดยใช้ ระบบคอมพิวเตอร์
3. จัดทาบัญชีขออนุมัติคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง เพื่อทาลาย
4. ส่งบัญชีการขอทาลายไปกองจดหมายเหตุแห่งชาติ
5. ดาเนินการทาลายตามที่ได้รับอนุมัติ
แนวทำงกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณและงำนธุรกำร
กำรรับเอกสำร
1. การรับเอกสารด้วยระบบ Online
1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2 ระบบสานักงานอัจฉริยะ Smart (Office) ของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail
3. รับเอกสารทางไปรษณีย์
4. รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร FAX
5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
กำรส่งเอกสำร
1. ส่งเอกสารด้วยระบบ Online
1.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1.2 ระบบสานักงานอัจฉริยะ Smart (Office) ของสานักงานจังหวัดเชียงใหม่
2. รับเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail
3. รับเอกสารทางไปรษณีย์
4. รับเอสารทางเครื่องโทรสาร FAX
5. ออกเลขรับในทะเบียนหนังสือรับ
กำรเสนอหนังสือ
1. เรื่องที่รายงานเพื่อทราบและไม่มีเอกสารแนบคืนเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน ให้รายงานตรงไปที่ทุกคนโดย
ไม่ต้องเสนอผ่านผู้อานวยการศูนย์ฯ และไม่ต้องลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร เรื่องด่วน ด่วนมาก ด่วนที่สุด ให้แยก
ปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที โดยส่งทาง E-mail ได้
2. เรื่องที่เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา บันทึก สั่งการ ลงชื่อ และต้องเก็บหลักฐานให้ลงทะเบียน
รับ-ส่ง เอกสารเมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว ให้ส่งเรื่องคืนเพื่อดาเนินการทันที

กำรส่งและกำรรับ
1. การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่าง
มั่นคง
2. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นในให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนาส่งชื่อและตาแหน่งผู้รับหน่วยงานผู้ส่ง
พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
3. บนซองหรือภาชนะนั้นชั้นนอกให้จ่าหน้าระบุข้อความเช่นเดียวกับซองหรือภาชนะชั้นในแต่ต้องไม่ตี
เครื่องหมายแสดงชั้นความลับใดๆ
4. ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ระบุเลขที่หนังสือ ส่ง วัน เดือน ปี จานวน
หน้าและ หมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าวละเก็บรักษาไว้จนกว่าจะได้รับคืนหรือยกเลิกชั้นความลับหรือ
ทาลายข้อมูลข่าวสารลับนั้นแล้ว
5. ในกรณีเจ้าหน้าที่สารบรรณทราบว่าข้อมูลข่าวสารที่รับไว้เป็นข้อมูลข่าวสารลับ ให้รีบส่งข้อมูล
ข่าวสาร ดังกล่าวให้แก่นายทะเบียนข่าวสารลับ
6. ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ผู้นาส่งหรือจดส่งใบตอบรับ
คืน แก่หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้นาส่ง และลงทะเบียนข้อมูลสารลับก่อนที่จะดาเนินการอย่างอื่น
กำรลงชื่อแทน
1. ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอานาจให้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน
หรือรักษาการในตาแหน่งตามที่กฎหมายกาหนด
2. ในกรณีไม่มีกฎหมายกาหนด ให้ใช้คาว่าแทน แล้วให้ลงนามตาแหน่งของเจ้าของหนังสือต่อท้ายคา
ดังกล่าว
3. ปฏิบัติราชการแทน ใช้ในกรณีผู้ดารงตาแหน่งนั้นมอบอานาจให้ผู้ดารงตาแหน่งอื่นปฏิบัติราชการ
แทนโดยทาเป็นหนังสือ
4. รักษาราชการแทน ใช้ในกรณีที่ไม่มีผู้ดารงตาแหน่ง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้
5. รักษาการในตาแหน่ง ใช้ในกรณีตาแหน่งข้าราชการว่างลง หรือผู้ดารงตาแหน่งไม่สามารถปฏิบัติ
ราชการได้
ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนธุรกำร
1. คัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับ ตามสายงาน แล้วให้หัวหน้างานบันทึกให้ความเห็นแล้วจึงเสนอ
ตามลาดับขั้นสายการบังคับบัญชา
2. การรับหนังสือภายใน เมื่อได้รับหนังสือแล้วให้งานธุรการปฏิบัติตามที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
3. ต้นเรื่องส่งเอกสารที่งานธุรการ
4. ธุรการตรวจความเรียบร้อยของเอกสาร
5. ถ้าเรื่องไม่เรียบร้อยหรือเอกสารไม่ครบให้กลับไปแก้ไขก่อนแล้วจึงมาส่งใหม่
6. งานธุรการรับเรื่องเสนอตามงานต่างๆ
7. งานธุรการผ่านเรื่องเพื่อเสนอ มี 2 กรณี ได้แก่
- เรื่องแก้ไขให้คืนเอกสารให้แก่ต้นเรื่อง
- เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้เสนอตามลาดับชั้น

8. เสนอแฟ้มต่องานฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
- งานธุรการ
- งานการเงิน
- งานฝึกอบรม
- งานพัสดุ
9. เรื่องที่ยังไม่สิ้นสุดให้ดาเนินการต่อไป จนกว่าจะสิ้นสุดการดาเนินงาน
กำรส่งหนังสือ
1. เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนและส่งงาน
ธุรการ
2. งานธุรการตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่าเอกสารครบถ้วนหรือไม่ หรือข้อความ
ที่พิมพ์มาตีผิดตรงไหนบ้าง ก็จะส่งคืนให้แก้ไข
3. งานธุรการลงทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
4. เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงลาดับของทะเบียนหนังสือส่ง
5. ที่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่หนังสือออกในหนังสือ
ที่จะส่งออก
6. ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะสงหนังสือนั้นออก
7. จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ
8. ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบให้ใช้ชื่อส่วนราชการ
9. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อจากหนังสือที่มีส่งมา
10. ลงเลขที่และวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และสาเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียน
ส่ง และวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรประชุม
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป ได้มากระทากิจกรรมสื่อข้อความร่วมอันจะนามา
ซึ่งความเข้าใจที่ต้องตรงกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
กำรประชุมที่มีสิทธิผล
1. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
2. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
3. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
4. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัดและเหมาะสมกับการประชุม
ขั้นตอนกำรประชุม
1. เตรียมการประชุม
2. นัดผู้เข้าร่วมประชุม
3. ดาเนินการประชุม
4. ผลการประชุม
ประเภทของกำรประชุม

1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
2. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
1. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งคาสั่ง
เพื่อชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ
เพื่อแถลงผลงาน หรือความก้าวหน้าของงาน
2. การประชุมเพื่อขอความเห็นชอบ
วัตถุประสงค์ เพื่อฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อประธานหรือผู้เกี่ยวข้องจะนาไป
ประกอบการตัดสินใจ
3. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
วัตถุประสงค์ เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันซึ่งผูกพันการกระทาของผู้เข้าร่วมประชุม
4. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
วัตถุประสงค์ ผู้ร่วมประชุมมีความทัดเทียมกันในการแสดงข้อคิดเห็นเพื่อหาข้อยุติหรือหาทาง
แก้ปัญหา
บทบำทของประธำน
ก่อนการประชุม
1. ร่วมกับเลขานุการกาหนดระเบียบวาระ
2. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
3. กาหนดแนวทางหรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม
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 เพื่อแจกล่วงหน้าให้ผู้เข้าประชุม

3. เป็นผู้สรุปประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา
4. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
5. เตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
1. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
2. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม
3. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
4. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
5. จดบันทึกการประชุม
ภายหลังการประชุม
1. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
2. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้ผ่านร่วมประชุมแก้ไข หรือลงนาม
3. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติ
บทบำทของสมำชิกผู้เข้ำประชุม
ก่อนการประชุม
1. ศึกษาระเบียบของการประชุม
2. ทาการศึกษา และเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
3. เข้าร่วมประชุมตามเวลาที่นัด
ขณะประชุม
1. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระและประเภทของการประชุม
2. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
3. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
4. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม
ภายหลังการประชุม
1.ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
2. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างจริงจัง

ระบบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
งำนรับหนังสือ
ผู้รับผิดชอบ
งานสารบรรณ

กิจกรรม
รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
เอกสารทั่วไป เอกสารลับ จากไปรษณีย์
และอื่นๆ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

ชั้นความลับ
ตรวจสอบ คัดแยก
จัด

ส่งนาย
ทะเบียน

ลงทะเบียนออกเลขรับ
เสนอหัวหน้าสานักปลัดฯ
เพื่อพิจารณากาหนด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แล้วลงนามสั่งจ่าย

ไม่ต้องลงทะเบียน เช่น
เอกสารประชาสัมพันธ์
จดหมายส่วนบุคคล เป็นต้น

ตรวจสอบแล้วไม่ถูกต้อง
เช่น ส่งผิดหน่วยงาน
ไม่มีผู้ลงนาม

นาส่งหนังสือราชการ
ให้หน่วยงานในสังกัด
ธุรการกอง ลงนามรับเอกสาร
เพื่อดาเนินการต่อไป

แยกจดหมาย นาส่งให้
หน่วยงานภายในสังกัด

แยกจดหมาย นาส่งคืน
หน่วยงานเดิม

เสร็จสิ้น

ระบบกำรปฏิบัติงำนสำรบรรณ
ฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป
งำนส่งหนังสือ
หนังสือที่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ
ลงนามแล้ว

ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของหนังสือ(สิ่งที่ส่งมาด้วย)
ส่งคืนเจ้าของ
เรื่องแก้ไข
หนังสือถูกต้อง
หนังสือราชการ
ต้นฉบับ คู่ฉบับ
คืนเจ้าหน้าที่กอง
เจ้าของเรื่อง
เซ็นรับ สาเนาเก็บ
เรื่องไว้งาน
สารบรรณกลาง

หนังสือไม่ถูกต้อง
ออกเลขหนังสือ
วัน เดือน ปี

คัดแยกเอกสาร บรรจุซอง ปิดซอง

บันทึกข้อมูล
นาส่งไปรษณีย์

