
 

 

 

คู ่ มือการปฏิบัติงานธุรการ 

(บริหารทั วไป) 
     

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

อําเภอบัวลาย   จังหวัดนครราชสีมา 
 

 



 

คํานํา 

 

งานธุรการ สํานักงานปลัดได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการขึ น เพือให้บุคลากร 

ทีปฏิบัติงานและผู ้ทีเกียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน  กล่าวว่า งานธุรการเป็นงาน

หลักของนักงานเปรียบเสมือนประตูผ่านสําหรับการติดต่อกับสํานักงานภายนอก และภายในของ

บุคลากรภายในสํานักงานเอง เป็นงานทีต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว ทั งนี ถ้าศึกษาโดยละเอียด

ของงานธุรการแล้วจะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลักงานหนึงทีส่งเสริมสนับสนุนงานให้มี

ประสิทธิภาพยิงขึ น หรือในกรณีทีผู ้ทีปฏิบัตงิานประจําหน่วยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหน้าที ผู ้ ทีได้รับ

มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้ หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมี

ข้อเสนอแนะทีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัตงิานหน่วยธุรการ ขอน้อมรับไว้ด้วยความ

ยินดีและพร้อมทีจะปรับปรุงแก้ไข เพือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป  

 
 

             งานธุรการ 

                                     องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

  งานธุรการ  หมายถึง การดําเนินงานเกียวกับงานเอกสารของสํานักปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ดังต่อไปนี 

  1)  งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพ์ตรวจทาน

หนังสือ และนําเรืองเสนอผู ้บริหาร 

  )  งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการปฏิบัติงาน

ของทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 

  3)  งานรับเรืองร้องทุกข์ และร้องเรียน 

  )  งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

  )  งานจดบันทึกการประชุม 

  )  การจัดทํารายงานกิจกรรมประจําปี 

  )  งานอนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

  )  งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัด อบต.เมืองพะไล 

  )  งานจัดทําทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ สํานักงานปลัด อบต.เมืองพะไล 

  ) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตให้ใช้ อาคาร สถานที ห้องประชุม 

  ) งานควบคุมดูแลการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี ยงรับรองการประชุม 

  ) งานรัฐพิธี 

  13) งานเกียวกับการเลือกตั ง 

  14) ปฏิบัติหน้าทีอืน ๆ ตามทีผู ้บังคับบัญชามอบหมาย 

   

 

 

 

 

ขั นตอนการปฏิบัติงาน 



)  งานสารบรรณ การรับ-ส่งหนังสือ ร่าง โต้ตอบ บันทึก คัดสําเนา พิมพ์ตรวจทาน

หนังสือ และนําเรืองเสนอผู้บริหาร 

  การลงรับหนังสือราชการ เพือเป็นหลักฐานทางราชการยืนยันการรับหนังสือเข้า 

เพือให้งานสารบัญเป็นระบบและป้องกันหนังสือเอกสารราชการสูญหาย เพือความสะดวกและง่ายต่อ

การสืบค้นเมือต้องการต้นเรืองของหนังสือราชการ 

  การรับหนังสือ ได้แก่ การรับและเปิดซองหนังสือ ลงเวลา ลงทะเบียน  และส่งหนังสือที

ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้แก่หน่วยงานทีเกียวข้อง 

  เมือรับหนังสือเอกสารราชการเข้ามาจากหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งเรืองมายัง

องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล โดยงานธุรการจะลงรับหนังสือและจัดเสนอตามขั นตอนดังนี 

  . รับหนังสือราชการจากภายในและภายนอก 

  . เปิดซองและตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสาร 

  . คัดแยกลําดับความสําคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ 

  . ลงทะเบียนรับและเปิดหนังสือในระบบสารบรรณอิกเล็กทรอนิกส์ 

  . เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพือบันทึกให้ความเห็น 

  . เสนอผู ้บริหารพิจารณาสังการ ตามลําดับ 

  . หัวหน้าหน่วยงานตรวจแฟ้ม 

  . งานธุรการรับทราบและบันทึกการวินิจฉัยสังการ 

  . งานธุรการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสังการ โดยส่งเอกสารผ่านให้หน่วยงานที

เกียวข้องดําเนินการ 

  . จัดเก็บหนังสือต้นฉบับเข้าแฟ้มเอกสารของหน่วยงานตามประเภท หัวข้อเรืองโดย

เรียงตามปีปฏิทิน 

  . สิ นสุดการดําเนินงาน “รับหนังสือ” 

 

 

 

 

 

 



 

     

      เริมการทํางาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือ/เอกสาร/ไปรษณีย์/

โทรสารจากงานสารบรรณกลาง

หรือจากหน่วยงานภายใน/

ภายนอกส่งโดยตรง 

                   งานรับหนังสือ 

            ตรวจสอบหนังสือ/เอกสาร 

หัวหน้าหน่วยงาน 

บันทึกผ่านเรืองเสนอผู ้บังคับบัญชา

ผู ้บริหาร / ผู ้ มีอํานาจ 

พิจารณา/รับทราบ/สังการ 

งานรับหนังสือ 

รับทราบ/ดําเนินการ 

งานรับหนังสือ 

จัดส่งผู ้ทีเกียวข้อง/เวียนเพือทราบ 

หัวหน้าหน่วยงาน 

รับทราบ/แจ้งผู ้บังคับบัญชา

จบการทํางาน 



  )  งานเก็บหนังสือ ให้สามารถค้นหาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการ

ปฏิบัติงานของทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 

     การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 

               การเก็บหนังสือ 

              - เก็บระหว่างปฏิบัต ิ

               - เก็บเมือปฏิบัติเสร็จแล้ว 

               - เก็บเพือใช้ในการตรวจสอบ 

               การประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรก และลงลายมือชือ

ย่อกํากับตรา 

               หนังสือทีเก็บไว้ตลอดไป ประทับตรา ห้ามทําลาย ด้วย หมึกสีแดง 

               หนังสือทีต้องเก็บโดยมีกําหนดเวลา ประทับตรา เก็บถึง พ.ศ…… ด้วย หมึกสีนํ าเงิน 

               อายุการเก็บหนังสือ ปกติไม่น้อยกว่า 10 ปี ยกเว้น 

               1. หนังสือทีต้องสงวนไว้เป็นความลับ  

               2. หนังสือทีเป็นหลักฐานทางอรรถคด ีสํานวนของศาลหรือพนักงานสอบสวน 

               3. หนังสือทีเกียวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี สถิติหลักฐาน หรือเรืองที

ต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้า 

               4. หนังสือทีปฏิบัติงานเสร็จสิ นแล้ว และเป็นคู่สําเนาทีมีต้นเรืองค้นได้จากทีอืน เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

               5. หนังสือทีเป็นธรรมดา ซึงไม่มีความสําคัญ และเป็นเรืองทีเกิดขึ นเป็นประจํา เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

               หนังสือทีเกียวกับการเงิน ซึงไม่ใช่เอกสารสิทธิ หากเห็นว่าไม่จําเป็นต้องเก็บถึง 10 ปี ให้ทํา

ความตกลงกับกระทรวงการคลังเพือขอทําลายได้ ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือทีมีอายุครบ    

25 ปี พร้อมบัญชีส่งมอบให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ภายใน 31 มกราคม ของปีถัดไปเว้นแต ่

               1. หนังสือต้องสงวนเป็นความลับ 

               2. หนังสือทีมีกฎหมาย ข้อบังคับ หรือระเบียบทีออกใช้เป็นการทัวไปกําหนดไว้เป็นอย่างอืน 

               3. หนังสือทีมีความจําเป็นต้องเก็บไว้ทีส่วนราชการนั น 

              การทําลายหนังสือ ภายใน 60 วัน หลังสิ นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าทีสํารวจและจัดทําบัญชีหนังสือ

ขอทําลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพือพิจารณาแต่งตั งคณะกรรมการทําลายหนงัสือ 

   คณะกรมการทําลายหนังสือ ประกอบด้วย ประธาน และกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน (ระดับ 3 ขึ นไป) 

               ตราครุฑมี 2 ขนาด 

               - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 

               - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 

               ตราชือส่วนราชการทีใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวง

นอก 4.5 เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ 



 ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก  

               หนังสือภายใน คือ หนังสือทีติดต่อราชการทีเป็นพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ

ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ ลดรูปแบบลงมา 

เช่น ไม่ต้องลงทีตั งและคําลงท้าย ขอบเขตการใช้หนังสือแคบลงมา (ติดต่อเฉพาะภายในกระทรวง 

ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน) ไม่สามารถใช้ติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ รายละเอียดรูปแบบ มีหัวข้อ

กําหนดให้ลงคล้ายกับหนังสือภายนอก แต่มีหัวข้อน้อยกว่า 

ใช้กระดาษบันทึกข้อความเท่านั น 

               กรณีทีตามระเบียบ ฯ วรรคท้าย ข้อ 12 กําหนดไว้ว่า ในกรณีทีกระทรวง ทบวง กรม หรือ

จังหวัดใดประสงค์จะกําหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ เพือใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทําได้ 

นั น  อาจแยกประเด็นการเขียน เป็นหัวข้อ เช่น แยกเป็น 

               - เรืองเดิม 

               - ข้อเท็จจริง 

               - ข้อกฎหมาย 

               - ความเห็นเจ้าหน้าที 

               - ข้อพิจารณา 

               ซึงจะเห็นได้ว่าการกําหนดรูปแบบการเขียนหนังสือดังกล่าว เป็นลักษณะการเขียนใน

ข้อความของหนังสือเท่านั น ไม่ทําเป็นรูปแบบและลักษณะการใช้หนังสือภายในเปลียนแปลงไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)  งานรับเรืองร้องทุกข์ และร้องเรียน 

วัตถุประสงค์ 

           การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทัวไปได้สามารถ

ร้องทกุข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพือความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนําไป

ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆเรืองจะได้มีการติดตาม มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา 

และเพือเป็นการป้องกันปัญหา ทีอาจเกิดจากผู ้ ไม่ประสงค์ดี ทีต้องการก่อกวนระบบงาน และเพือให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด องค์การบริหารส่วนตําบลหนอง

เสือช้างจึงต้องกําหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี 

หลักเกณฑ์การร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.  เรืองทีอาจนํามาร้องทุกข์ / ร้องเรียนได้  ต้องเป็นเรืองทีผู ้ ร้องได้รับความเดือดร้อน  หรือ

เสียหาย  อันเนืองมาจากเจ้าหน้าทีหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  ในเรืองดังต่อไปนี      

                                1.1  กระทําการทุจริตต่อหน้าทีราชการ 

                                1.2  กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าทีราชการ 

                                1.3  ละเลยต่อหน้าทีตามทีกฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัต ิ

                                1.4  ปฏิบัติหน้าทีล่าช้าเกินควร 

                                1.5  กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

                2.  เรืองทีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรืองจริงทีมีมูลเหตุ มิได้หวังสร้างกระแสหรือสร้าง

ข่าวทีเสียหายต่อบุคคลอืน 

                3.  การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน อบต.ต้องสามารถติดต่อกลับไปยังผู ้ใช้บริการได้ เพือยืนยันว่า มี

ตัวตนจริง 

วิธีการยืนคําร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.  ใช้ถ้อยคําสุภาพ  และมี 

                                (1)  วัน  เดือน  ปี 

                                (2)  ชือ  และทีอยู ่ ของผู ้ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                                (3)  ข้อเท็จจริง  หรือ  พฤติการณ์ของเรืองทีร้องทุกข์ / ร้องเรียน  ได้อย่างชัดเจน

ว่าได้รับ ความเดือดร้อน  หรือเสียหายอย่างไร  ต้องการให้แก้ไข  ดําเนินการอย่างไร  หรือ ชี ช่องทาง

แจ้งเบาะแส  เกียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที / หน่วยงานอบต. ได้ชัดแจ้งเพียงพอทีสามารถ

ดําเนินการ  สืบสวน  สอบสวน  ได้ 

                                (4)  ระบ ุ พยาน  เอกสาร  พยานวัตถ ุ และพยานบุคคล  (ถ้ามี) 

                2.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียน  อาจส่งหนังสือโดยตรง หรือช่องทาง  Web  site  : 

http://www.muangpalai.go.th.go.th ของ อบต.  

 



เรืองร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีอาจไม่รับพิจารณา 

                 1.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีมิได้ทําเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชือและทีอยู่ของผู ้ ร้องทุกข์ / 

ร้องเรียน จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 

                2.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทีไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรืองทีมีลักษณะ

เป็นบัตรสนเท่ห์ หรือการชี ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอทีจะสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวนต่อไปได้ 

                3.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนทียืนพ้นกําหนดระยะเวลา  30  วัน นับแต่วันทีรู ้หรือควรรู ้ถึงเหตุ

แห่งการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                1.ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเองทีทําการ อบต.เมืองพะไล 59  หมู่ที 9 ต.เมืองพะไล  

                2. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางจดหมาย ที อบต.เมืองพะไล  59 หมู่ที 9 ต.เมืองพะไล  

อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา   

                3. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน ในเบื องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 

                 * นายก อบต.    081-9766014 

                 * ปลัด อบต.     061-6393631 

                4. ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผา่น  Web Side : http://www.muangpalai.go.th 

                5. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address :  muangpalai @ gmail.com 

               6. ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  โทรศัพท์ 044 495009 

  การร้องทุกข์ / ร้องเรียน ทางอินเตอร์เน็ต  

เงือนไขในการส่งเรืองร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

                  กรุณาป้อนข้อมูลเกียวกับ ชือ ทีอยู่ โทรศัพท์ E-mail  จะมีประโยชน์สําหรับการติดต่อกลับ 

เพือขอข้อมูลเพิมเติม หรือเพือแจ้งผลการตรวจสอบกรณีของเรืองทีร้องเรียนให้ท่านทราบ ถ้าหากท่าน   

ไม่ประสงคจ์ะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการทราบผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน ก็ไม่จําเป็นต้องกรอก

ข้อมูลดังกล่าวให้ครบถ้วน แต่จะถือว่าเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบเท่านั น 

                 ถ้าท่านยอมรับเงือนไขดังกล่าวข้างต้น ให้คลิกทีปุ ่ มส่งเรืองร้องเรียน ข้างล่างนี แจ้ง 

มายัง ผู ้ ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

          ตามทีมีผู ้ ร้องเรียน แจ้งไปยังช่องทาง ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ข้างต้นว่า  " ร้องทุกข์ไปทําไม ร้องไป

ก็ไม่ได้เรือง " นั น ผู ้ดูแลช่องทางนี ขอเรียนว่า ท่านได้อ่านเงือนไขในการร้องทุกข์ / ร้องเรียน และปฏิบัติ

ตามในการให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วหรือยัง เช่น เบอร์โทรศัพท์หรือทีอยู่ทีมีสามารถติดต่อได้ เมือท่านไม่

แจ้งข้อมูลให้ครบถ้วน และเมือตรวจสอบเรืองหรือดําเนินการให้ตามความประสงค์ของท่านผู ้ ร้องเรียน

แล้ว ผู ้ดูแลช่องทางนี ก็ไม่สามารถจะแจ้งผลการดําเนินการตามข้อร้องเรียนให้ท่านทราบได้ 

            ดังนั นการดําเนินการตามช่องทาง " ร้องทุกข์ / ร้องเรียน " ผู ้ ร้องต้องปฏิบัติตามหรือยอมรับ

ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ด้วย  



                                                                              

                                                                                

                                                                               

 

 

        ใช้ถ้อยคําสุภาพ 

 

 

                         ระบุ วัน เดือน ปี ทีร้องเรียน         

 

 

              

                               แจ้ง  ชือ  ทีอยู ่                                   หรือช่องทาง web site:                       

                          ของผู ้ ร้องเรียน / ร้องทุกข์                   http//www. muangpalai.go.th  

                                                                                                    ของ อบต. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังร้องเรียน 

คําร้องทุกข์ / ร้องเรียน 

สามารถส่งหนังสือ

โดยตรง 

ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของ

เรืองทีร้องทุกข์/ร้องเรียน โดยอย่าง

ชัดเจนว่าได้รับ ความเดือดร้อน

หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้

แก้ไขดําเนินการอย่างไร หรือชี

ช่องทางแจ้งเบาะแสเกียวกับการ

ทุจริตของเจ้าหน้าที/หน่วยงาน 

อบต. ได้ชัดเพียงพอ ทีสามารถ

ระบุ  พยาน  เอกสาร  พยานวัตถ ุ

และพยานบุคคล (ถ้ามี) 



ร้องทุกข์/ร้องเรียน ผ่าน e-mail address :  muangpalai @ gmail.com 

 

 

ช่องทางการร้องเรียน / ร้องทุกข์ 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

                  
                ร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางศูนย์บริการประชาชน 

                            ในเบื องต้นหมายเลขโทรศัพท์ 

                            * นายก อบต.    081-9766014 

                              * ปลัด อบต.     061-6393631 

                                      * ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน  Web Side : http://www.muangpalai.go.th 

                                      * ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  e-mail address :  muangpalai @ gmail.com 

                          * ร้องทุกข์ / ร้องเรียนผ่าน  โทรศัพท์ 044 - 495009 

 

 

 

 

 

 

                                 ร้องทุกข์ / ร้องเรียน ผ่าน web site: http//www. muangpalai.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้องทุกข์ / ร้องเรียนด้วยตนเอง 

ทีทําการ อบต.เมืองพะไล 



 

)  งานรวบรวมข้อมูล เอกสารศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบล 

เมืองพะไล 

 

             ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  บัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามทีกฎหมายกําหนดไว้ให้ประชาชน

เข้าตรวจดูได้ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรือง หลักเกณฑ์และ

วิธีการเกียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู ณ ทีทําการของ

หน่วยงานของรัฐ โดยเรียกสถานทีทีจัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

            ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นสถานทีทีหน่วยงานของรัฐจัดรวบรวมข้อมลูข่าวสารไว้ให้ประชาชน

สามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของราชการได้เอง ในเบื องต้นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

พิจารณาเห็นว่า เพือไม่ให้เป็นภาระกับหน่วยงานของรัฐทั งในด้านบุคลากร สถานทีและงบประมาณ  

จึงกําหนดให้หน่วยงานของรัฐทีต้องจัดตั งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะหน่วยงานของรัฐทีเป็นนิติบุคคล

เท่านั น ซึงหมายถึงหน่วยงานของรัฐทีเป็นราชการส่วนกลาง คือ กรม หน่วยงานเทียบเท่า ราชการส่วน

ภูมิภาค คือ จังหวัด อําเภอและราชการส่วนท้องถิน คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนตําบลกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จึงมีหน้าทีตามกฎหมายทีจะต้องจัดตั ง ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสําหรับหน่วยงานของราชการส่วนกลาง

ทีไปตั งอยู่ในจังหวัดต่าง  ๆและไม่ขึ นกับราชการส่วนภูมิภาค เช่น สํานักงานของส่วนราชการ สังกัด 

กระทรวงการคลังสํานักงานเขต หรือ สํานักงานภาคของหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น ต้องจัดตั งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยงานขึ น โดยต้องมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และมาตรา 9 เท่าทีหน่วยงานนั นมีอยู่

แสดงไว้ด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 สิ งทีประชาชนควรรู ้

ประชาชนมีสิทธิยืนคําขอข้อมูลข่าวสารได้ทุกเรือง 

สิทธิในการยืนคําขอข้อมูลข่าวสารนี ถือว่าเป็นไปตามมาตรา 11 ของกฎหมาย ประชาชนมี

สิทธิยืนคําขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้ทุกเรือง โดยกฎหมายไม่ได้กําหนดข้อจํากัดหรือข้อห้ามว่า

ไม่ให้ยืนคําขอข้อมูลข่าวสารประเภทใดหรือเรืองใด และผู ้ ใช้สิทธิยืนคําขอตามกฎหมายนี ก็ไม่

จําเป็นต้องมีส่วนได้ส่วนเสียเช่นเดียวกับสิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

การตรวจดูข้อมูล 

สิทธิในการเข้าตรวจดู 

สิทธิในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ ประชาชนสามารถ ทําได้ แม้ว่าจะไม่มีส่วนได้

เสียเกียวข้องกับข้อมูลข่าวสารนั นโดยกฎหมายได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมข้อมูล

ข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามรายการทีกฎหมายกําหนดไว้ตามมาตรา 9 นําไปรวมไว้ทีศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการ เพือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เช่น แผนงานโครงการและงบประมาณ สัญญา

สัมปทาน สัญญาทีมีลักษณะผูกขาดตัดตอน เป็นต้น 

สิทธิในการขอสําเนาหรือการรับรองสําเนาถูกต้อง 

เมือประชาชนได้ใช้สิทธิเข้าตรวจดูแล้ว หากสนใจข้อมูลข่าวสารของราชการในเรืองใดก็มีสิทธิทีจะขอ

สําเนา และขอให้รับรองสําเนาถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐในเรืองนั นได้หมายเหตุ การขอสําเนาผู ้ขอ

อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมในการถ่ายสําเนาให้กับหน่วยงานของรัฐทีเข้าตรวจดูด้วย แต่ทั งนี จะเก็บ

คา่ธรรมเนียมเกินกว่าหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้ความเห็นชอบไม่ได้ สิทธิ

ของประชาชนทีเกียวกับการขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลกฎหมายจํากัดโดยรับรอง หรือคุ ้มครองสิทธิไว้

เฉพาะเมือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับตนเอง ดังนีบุคคลมีสิทธิยืนคําขอเป็นหนังสือเพือ

ขอตรวจดูหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลทีเกียวกับตนเอง (มาตรา 25 วรรคหนึง) เป็น

กรณีทีหน่วยงานของรัฐแห่งหนึงแห่งใดทีมีการรวบรวมข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของบุคคลหนึงบุคคล

ใดไว้ เช่น ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน หรือข้อมูลข่าวสารเกียวกับฐานะการเงิน เป็นต้น บุคคลผู ้

นั นก็มีสิทธิตามกฎหมายทีจะขอตรวจดูหรือขอสําเนาข้อมูลข่าวสารดังกล่าวนี ของตนเองได้คําว่า 

บุคคล ตามทีนี ก็คือ ประชาชนโดยทัวไปนันเอง แต่เนืองจากกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วน

ทีเกียวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ให้สิทธิครอบคลุมไปถึงคนทีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถินทีอยู่ใน

ประเทศไทยด้วย 

 



ขั นตอนการขอข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

 ขั นตอนที    กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสาร เพือยืนต่อเจ้าหน้าที 

ขั นตอนที     

.   การตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง หรือขอให้เจ้าหน้าทีช่วยแนะนําค้นหาให้ 

มีข้อมูลในศูนย์        ตรวจสอบเอกสารทีมีอยู่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 

ไม่มีข้อมูลในศูนย์   ติดต่อผู ้ประสานงานหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลทีรับผิดชอบ

ข้อมูล และพาไปพบเจ้าหน้าทีด้วยตนเอง  

.   กรณีทีศูนย์ข้อมูลข่าวสารไม่มีข้อมูลและหน่วยงานภายในเทศบาลก็ไม่มีข้อมูลตามทีร้องขอ

เจ้าหน้าทีจะแนะนําให้ไปทีหน่วยงานทีเกียวข้อง 

.   การขอข้อมูลจากโทรศัพท์ 044 495009 

        - ข้อมูลทีเกียวกับบุคคล       งานสํานักปลัด     เป็นผู ้ตอบ  

        - ข้อมูลทีเกียวกับการจัดซื อ    งานพัสดุและทรัพย์สิน  เป็นผู ้ตอบ  

         - ข้อมูลทีเกียวกับภารกิจทัวไป    เจ้าหน้าทีภายในศูนย์ข้อมูล   เป็นผู ้ตอบ  

.   การส่งข้อมูลทางโทรสาร 044 495009   (บริการข้อมูลทีมีจํานวนไม่มาก) 

ขั นตอนที    ถ้าต้องการสําเนาข้อมูลข่าวสารหรือสําเนาข้อมูลข่าวสารทีมีคํารับรองความถูกต้อง 

         ให้ติดต่อเจ้าหน้าที           

                     .   นับจํานวนหน้าเอกสารทีต้องการสําเนา  

            .   ชําระค่าธรรมเนียม  

            .   นําเอกสารไปสําเนาเอกสารทีจุดสําเนาเอกสาร  

           .   นําเอกสารมาคืนทีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร    



ขั นตอนที  

ขนัตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)  งานจดบันทึกการประชุม 

 

 การเขียนรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู ้มาประชุม ผู ้ เข้าร่วมประชุม และมติของทีประชุมไว้

เป็นหลักฐานดังนั น เมือมีการประชุมจึงเป็นหน้าทีของฝ่ายเลขานุการทีจะต้องรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุม  

ปัญหาของการเขียนรายงานการประชุม  

. ไม่รู ้ วิธีการดําเนินการประชุมทีถูกต้อง  

. ไม่รู ้ จะจดอย่างไร  

. ไม่เข้าใจประเด็นของเรือง  

ผู ้ เขียนจะต้องรู ้ วิธีคิดก่อนเขียน รู ้ ลําดับความคิด รู ้ โครงสร้างความคิด รู ้ องค์ประกอบเนื อหาของหนังสือ 

รู ้ย่อหน้าแรกของหนังสือราชการ คืออะไร ย่อหน้าต่อไป คืออะไร จบอย่างไร จะทําให้เขียนหนังสือได้เข้าใจง่าย  

ไม่สับสนวกวน  

การจดรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายว่า รายละเอียดหรือ

สาระของการประชุมทีจดไว้อย่างเป็นทางการ  

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ให้ความหมายว่า การบันทึกความคิดเห็น

ของผู ้มาประชุม ผู ้ ร่วมประชุม และมติของทีประชุมไว้เป็นหลักฐานรายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการชนิด

ที 6 คือ หนังสือทีเจ้าหน้าทีจัดทําขึ นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ดังนั น การจัดทํารายงานการประชุมต้อง

จัดทําให้ถกูต้อง ตามระเบียบ  

ความสําคัญของรายงานการประชุม  

รายงานการประชุม มีความสําคัญกับองค์การมาก หากรายงานการประชุมมีความหมายผิดไปจากการ

อภิปราย ย่อมเกิดความเสียหายต่อองค์การได้ โดยมีความสําคัญดังนี  

เป็นองค์ประกอบของการประชุมการประชุมอย่างเป็นทางการ มีองค์ประกอบ ได้แก่ ประธาน องค์ประชุม 

เลขานุการ ญัตติ ระเบียบวาระการประชุม มติ รายงานการประชุม และหนังสือเชิญประชุม ในการประชุมบางเรือง

อาจมีองค์ประกอบไม่ครบก็ได้ แต่รายงานการประชุมก็ถือเป็นองค์ประกอบทีขาดไม่ได้ เพราะการประชุมนั นมี

วัตถุประสงค์จะให้ผู ้ มีอํานาจหน้าที หรือมีความรู ้ ความเชียวชาญในเรืองทีมีการประชุมนั นมาร่วมแสดงความ

คิดเห็นเพือนําไปสู่การลงมติ คือเสียงข้างมาก และสามารถนําไปปฏิบัติได้ต่อไป รายงานการประชุมจึงเป็น

องค์ประกอบทีมีความสําคัญ เพราะจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงยืนยัน หรือตรวจสอบในภายหลัง รายงาน

การประชุมจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมือมีการรับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน 

ยืนยันการปฏิบัติงานทีได้บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงาน การ แลกเปลียนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย 

ข้อเสนอแนะ และมติทีประชุม  

เป็นเครืองมือการติดตามงาน รายการประชุมทีมีการจดมติไว้ จะเป็นหลักฐานสําคัญให้เลขานุการหรือผู ้ ได้รับ

มอบหมายได้ติดตามงานตามมติทีประชุม การประชุมจะมีระเบียบวาระ เรืองทีเสนอให้ทีประชุมทราบ ซึงผู ้ปฏิบัติ

จะรายงานผลหรือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามมติทีประชุมครั งก่อน ทั งนี จะเป็นประโยชน์แก่องค์การให้ 

 



สามารถเร่งรัดและพัฒนางานได้ 4เป็นหลักฐานอ้างอิง รายงานการประชุมทีรับรองรายงานการประชุมแล้ว ถือเป็น

เอกสารทีใช้อ้างอิงได้ตามกฎมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแย้งในทางปฏิบัติ สามารถใช้มติทีประชุมเพือยุติ

ความขัดแย้งนั น  

เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู ้ เข้าร่วมประชุมได้รับทราบข้อมูล หรือทบทวนเรืองราวที

ผ่านมาในการประชุมครั งก่อน นอกจากนี ยังเป็นประโยชน์สาหรับผู ้ไม่มาประชุมได้ศึกษาข้อมูลและรับทราบมติที

ประชุมด้วย รายงานการประชุมเป็นข้อมูลข่าวสารทีสามารถเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและถือว่า

เป็นรูปแบบหนึงของการประชุมสัมพันธ์ภายใน เพือสร้างความเข้าใจอันดีต่อองค์การ 

 

การเขียนจดหมายเชิญประชุม  

การประชุมแต่ละครั ง เลขานุการต้องมีหน้าทีทําจดหมายเชิญประชุมเพือนัดหมายคณะกรรมการสมาชิก หรือผู ้ทีมี

ส่วนเกียวข้องกับการประชุมของหน่วยงานนนั ๆ ผู ้ เข้าประชุมจะได้ทราบว่าจะมีการประชุม เรืองอะไร วันใด เวลา

ใด มีระเบียบวาระการประชุมอะไรบ้าง เพือผู ้ เข้าประชุมจะได้เตรียมตัวหาข้อมูลต่าง ๆ มาเสนอแก่ทีประชุม  

 

การเขียนจดหมายเชิญประชุมมีหลักการเขียน ดังนี  

1. จดหมายเชิญประชุมควรส่งล่วงหน้าให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนการประชุม 

เพือให้เตรียมตัวเข้าประชุม หรือหากมีธุระจะได้แจ้งให้หน่วยงานทราบ  

2. แจ้งเรืองทีจะประชุม วัน เวลา สถานที พร้อมทั งระเบียบวาระการประชุมให้ชัดเจน  

3. ใช้สํานวนภาษาทีชัดเจน รัดกุม และได้ใจความ ไม่เขียน วกวน เพราะจะทําให้ผู ้อ่าน เข้าใจความหมาย

ไม่ถูกต้อง  

4. การเขียนจดหมายเชิญประชุม อาจจะเขียนระเบียบวาระการประชุมลงไปในจดหมายเชิญ  

ประชุม หรือแยกระเบียบวาระการประชุมอีกแผ่นต่างหากก็ได้โดยทัวไปการเขียนจดหมายเชิญประชุม  

ย่อหน้าแรกจะแจ้งว่าผู ้มีอํานาจ เช่น ประธาน คณบด ีผู ้ อํานวยการ ฯลฯ ต้องการนัดประชุม  

เรือง อะไร ครั งทีเท่าไร เมือไร ทีไหน  

ย่อหน้าถัดมาจะแจ้งหัวข้อประชุมหรือระเบียบวาระการประชุม และย่อหน้าสุดท้ายจะเชิญ ให้ผู ้ เข้าประชุม

ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานทีทีกําหนด  

 

 การเขียนรายงานการประชุม  

1. ควรจดรายงานการประชุมควรจดเฉพาะใจความสําคัญ ไม่จําเป็นต้องจดทุกคําพูดหากเป็นการประชุม

สําคัญ ๆ อาจต้องจดอย่างละเอียด จุดทุกญัตติทีผู ้ประชุมเสนอให้พิจารณาแต่ไม่ต้องจดคําพูดทีอภิปรายกัน หรือ

ความเห็นทีผู ้ประชุมเสนอทั งหมด  

2. ใช้ภาษาให้ถูกต้องชัดเจน ทีสามารถสือความหมายให้ผู ้ รับสารหรือข้อตกลงของทีประชุมเพือนําไป

ปฏิบัติตามมติของทีประชุม โดยบันทึกอย่างกะทัดรัด เฉพาะใจความสําคัญของเหตุผลและมติของทีประชุม  

3. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามลําดับวาระการประชุมครั งนั น ๆ โดยเขียนหัวเรืองหรือ

ปัญหาในแต่ละวาระพร้อมทงัมติของทีประชุมในญัตตินั น ๆ ด้วย  



4. ไม่ต้องจดคําพูดโต้แย้งของแต่ละคน หรือคําพูดทีเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเกินไป ยกเว้นเป็นการ

บันทึกอย่างละเอียดทีต้องการข้อมูลทีมีรายละเอียดมาก  

5. ผู ้ เขียนรายงานการประชุมต้องตั งใจฟังการประชุมอย่างมีสมาธิเพือเขียนรายงานการประชุมได้ถูกต้อง

ตามมติ และตามความเป็นจริง  

6. ควรแยกประเด็นสําคัญของผู ้ทีประชุมเสนอมาให้อ่านเข้าใจง่าย ไม่สับสน  

7. ถ้าข้อมูลเป็นตัวเลข จํานวนเงิน สถิติ ควรเขียนให้ถูกต้อง ชัดเจน เรียงเป็นลําดับชัดเจนทีสามารถสือ

ความหมายได้ง่าย  

ใช้ถ้อยคําสํานวนแบบย่อความให้ได้ใจความสมบูรณ์ ไม่ใช้คําฟุ ่ มเฟือย หรือสํานวนโวหารทีเร้าอารมณ์ทีอาจสือ

ความหมายไปในทางใดทางหนึง ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของเรืองทีประชุม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 รูปแบบ ให้จัดรูปแบบดังต่อไปนี 

แบบรายงานการประชุม 

รายงานการประชุม…………………………………………………… 

ครั งที………………….. 

เมือ……………………………. 

ณ………………………………………………………………………………. 

————————————- 

ผู ้มาประชุม…………………………………………………………………………………………………………. 

ผู ้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 

ผู ้ เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………………….. 

เริมประชุมเวลา…………………………………………………………………………………………………… 

(ข้อความ) …………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

เลิกประชุมเวลา………………………………………………………………………………………………….. 

ผู ้จดรายงานการประชุม 

          รายงานการประชุม ให้ลงชือคณะทีประชุม หรือชือการประชุมนัน เช่น “รายงานการประชุม

คณะกรรมการ……………..” ครังที การลงครั งทีทีประชุม มี 2 วิธี ทีสามารถเลือกปฏิบัติได้ คือ 

1. ลงครั งทีทีประชุมเป็นรายปี โดยเริมครั งแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลําดับไปจนสิ นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักราชที

ประชุมเมือขึ นปีปฏิทินใหม่ให้ เริมครั งที 1 ใหม่ เรียงไปตามลําดับ เช่น ครั งที 1/2544 

2. ลงจํานวนครั งทีประชุมทั งหมดของคณะทีประชุม หรือการประชุมนั นประกอบกับครั งทีทีประชุมเป็นรายปี เช่น 

ครั งที 36-1/2544 

          เมือ ให้ลงวัน เดือน ปี ทีประชุม โดยลงวันที พร้อมตัวเลขของวันที ชือเต็มของเดือนและตัว เลขของปี

พุทธศักราช เช่น เมือวันที 1 พฤศจิกายน 2544 

          ณ ให้ลงชือสถานที ทีใช้เป็นทีประชุม 

          ผู ้มาประชุม ให้ลงชือและหรือตําแหน่งของผู ้ได้รับแต่งตั งเป็นคณะทีประชุมซึงมาประชุม ในกรณีทีเป็นผู ้

ได้รับการแต่งตั งเป็นผู ้แทนหน่วยงาน 

          ให้ระบุว่าเป็นผู ้แทนของหน่วยงานใด พร้อมตําแหน่งในคณะทีประชุม ในกรณีทีเป็นผู ้มาประชุมแทนให้ลง

ชือผู ้มาประชุมแทนและลงด้วยว่ามาประชุมแทนผู ้ใด หรือตําแหน่งใด หรือแทนผู ้แทนหน่วยงานใด 

           ผู ้ไม่มาประชุม ให้ลงชือหรือตําแหน่งของผู ้ทีได้รับการแต่งตั งเป็นคณะทีประชุม ซึงมิได้มาประชุม โดย

ระบุให้ทราบว่าเป็นผู ้แทนจากหน่วยงานใด พร้อมทั งเหตุผลทีไม่สามารถมาประชุม ถ้าหากทราบด้วยก็ได้ 

 



 

          ผู ้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชือหรือตําแหน่งของผู ้ทีมิได้รับการแต่งตั งเป็นคณะทีประชุม ซึงได้เข้ามาร่วม

ประชุม และหน่วยงานทีสังกัด (ถ้ามี) 

          เริมประชุม ให้ลงเวลาทีเริมประชุม 

          ข้อความ ให้บันทึกข้อความทีประชุม โดยปกติดให้เริมด้วยประธานกล่าวเปิดประชุมและเรืองทีประชุมกับ

มติหรือข้อสรุปของทีประชุมในแต่ละเรือง ประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี 

 วาระที  1 เรืองทีประธานแจ้งให้ทีประชุมทราบ 

วาระที  2 เรืองรับรองรายงานการประชุม (กรณีเป็นการประชุมทีไม่ใช่การประชุมครั งแรก) 

วาระที  3 เรืองทีเสนอให้ทีประชุมทราบ 

วาระที  4 เรืองทีเสนอให้ทีประชุมพิจารณา 

วาระที  5 เรืองอืน ๆ (ถ้ามี) 

          เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาทีเลิกประชุม  

          ผู ้จดรายงานการประชุม ให้เลขานุการหรือผู ้ซึงได้รับมอบหมายให้จดรายงานการประชุมลงลายมือชือ 

พร้อมทั งพิมพ์ชือเต็มและนามสกุล ไว้ใต้ลายมือชือในรายงานการประชุมครั งนั นด้วย 

          ส่วนประกอบของข้อความในแต่ละเรือง ควรประกอบด้วยเนื อหา 3 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 ความเป็นมา หรือสาเหตทีุทําให้ต้องมีการประชุมพิจารณาเรืองนั น  ๆ

ส่วนที 2 ความคิดเห็นหรือข้ออภิปรายต่างๆ ซึงคณะทีประชุมได้แสดงความคิดเห็นหรือได้อภิปรายในเรืองดังกล่าว 

ส่วนที 3 มติทีประชุม ซึงถือเป็นส่วนสําคัญ ทีจําเป็นต้องระบุให้ชัดเจน เพือจะได้ใช้เป็น หลักฐาน หรือใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติต่อเรืองต่างๆ ทีได้ประชุม 

          การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 วิธี คือ 

วิธีที 1 จดรายละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผู ้ เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ 

วิธีที  2 จดย่อคําพูดทีเป็นประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู ้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผลนําไปสู่มติของทีประชุม 

พร้อมด้วยมต ิ

วิธีที  3 จดแต่เหตุผลกับมติของทีประชุม การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั น ให้ทีประชุมนั นเองเป็นผู ้ กําหนด 

หรือให้ประธานและเลขานุการของทีประชุม ปรึกษาหารือกันและกําหนด 

การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 วิธี คือ  

วิธีที  1 รับรองในการประชุมครั งนั น ใช้สําหรับกรณีเรืองเร่งด่วนให้ประธานหรือเลขานุการของทีประชุม อ่านสรุป

มติทีประชุมพิจารณารับรอง 

วิธีที  2 รับรองในการประชุมครั งต่อไป ให้ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงาน การประชุมครั งทีแล้วมาให้ที

ประชุมพิจารณารับรอง 

วธีิที  3 รับรองโดยการแจ้งเวียนรายงานการประชุม ใช้ในกรณีทีไม่มีการประชุมครั งต่อไป หรือมีแต่ยังกําหนดเวลา

ประชุมครั งต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมครั งนั นมาก ให้เลขานุการส่งรายงานการประชุมไปให้

บุคคล ในคณะทีประชุมพิจารณารับรองภายในระยะเวลาทีกําหนด 

 

 



๔. นําเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

)  การจัดทํารายงานกิจกรรมประจําปี 

  

ขั นตอนการจัดทํารายงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

  ขั นตอนการจัดทํารายงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล มีรายละเอียด สรุปได้ดัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ และแปลผล 

๓. เขียนรายงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

๕. รายงานและเปิดเผยต่อเกียวข้อง 

๑.ทําบันทึกเสนอขออนุมัติจัดทํารายงานประจําปี 



)  งานอนุมัติดําเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

 

 

 
 

)  งานจัดทําฎีกา และเอกสารประกอบฎีกาของสํานักงานปลัด อบต.เมืองพะไล 

รับเรืองเบิกจ่ายจากหน่วยงาน หรือ    รับเรืองเบิกจ่ายล้างสัญญาการยืมเงินจากงานการเงิน หรือ รับเรือง

เบิกจ่ายจากพัสดุ หรืองานเบิกจ่ายจัดทําเรืองเบิกจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของและเอกสารประกอบการเบิก  

 บันทึกรายละเอียดการเบิกและตัดยอดในทะเบียนคุมเบิก 

 จัดเก็บรายละเอียดข้อมูลในทะเบียนย่อย (ถ้ามี) เช่น ค่าไฟฟ้า ค่านํ าประปา ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น 

 จัดทําใบขอเบิกเงินงบประมาณ   

 จัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที จ่าย (ถ้ามี) 

 เสนอเรืองเบิกให้งานงบประมาณ  

 หัวหน้างานเบิกจ่ายรับเรืองคืนจากงานงบประมาณ 

 บันทึกเลขทีฎีกา เลขทีเอกสาร และจํานวนเงินในสมุดคุมฎีกาของกองคลัง 

 บันทึกเลขทีฎีกา เลขทีเอกสารและจํานวนเงินในทะเบียนคุมเบิกของเจ้าหน้าที เบิกจ่าย 

 เสนอหัวหน้างานตรวจสอบรายการขอเบิก 

 หัวหน้างานเบิกจ่ายตรวจสอบรายการขอเบิก 

 ลงนามรับรองการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 

 ส่งเรืองเบิกจ่ายให้งานการเงินดําเนินการจ่ายให้กับเจ้าหนี  บุคลากรหรือหน่วยงาน   

 



 

 

)  งานจัดทําทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สํานักงานปลัด อบต.เมืองพะไล 

การควบคุม  

1. การเก็บรักษาพัสด ุ

2. การเบิก – จ่ายพัสด ุ

3. การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

1. การเก็บรักษาพัสดุ เมือเจ้าหน้าทีพัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดําเนินการ 

1.1 ลงบัญชีหรือทะเบียน 

1.1.1 วัสด ุ

1) สิ(นเปลือง - ลงบัญชี 

2) คงทนถาวร - ลงทะเบียน 

1.1.2 ครุภัณฑ์ - ลงทะเบียน 

1.1.3 ทีดินและสิงก่อสร้าง - ลงทะเบียน 

1.2 เก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ

ทะเบียน 

การเบิก – จ่ายพัสดุ วิธีการเบิกจ่ายพัสดุ 

2.1 ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตรวจสอบ และเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

2.1.1 ใบเบิกวสัด ุ

2.1.2 ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุภัณฑ์ตํากว่าเกณฑ์ 

2.1.3 ใบเบิกครุภัณฑ์ 

2.2 ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั งมีการจ่าย (เพือตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมนั น)ๆ 

2.3 ผู ้ เบิก = หัวหน้าหน่วยงาน/ผู ้ต้องการใช้พัสดุผู ้จ่าย  เจ้าหน้าทีพัสด ุ

) งานควบคุมดูแล บํารุงรักษาอาคาร การอนุญาตให้ใช้ อาคาร สถานที ห้องประชุม 

  แนวปฏิบัติในการขอใช้ห้องประชุม 

 1.   กรอกแบบฟอร์ม   แล้วนําส่งทีเจ้าหน้าทีดูแลการใช้ห้องประชุม  ก่อนวันประชุม   วันทําการ   

2.   เจ้าหน้าทีดูแลการใช้ห้องประชุม  นําเสนอการขอใช้   รอผลการอนุมัติ 

3.   แจ้งการอนุมัติให้ผู ้ขอใช้ทราบ   

4.   แจ้งเจ้าหน้าที(พนักงานขับรถ-แม่บ้าน) หรือผู ้ทีได้รับมอบหมาย  จัดเตรียมห้องประชุมก่อนประชุม  วันทําการ 

 

 

 



 

 แนวปฏิบัติในการจัดของว่างและเครืองดืม ในทีประชุมฯ 

 1.   ผู ้ดูแลการใช้ห้องประชุม   แจ้งผู ้ดูแลการจัดของว่าง / เครืองดืม  จัดเตรียมพร้อมในวันประชุมฯ 

.   ค่าใช้จ่ายในการจัดของว่าง/เครืองดืม   ให้ชําระทีผู ้ดูแลการจัดของว่างฯ   เพือเจ้าหน้าทีจะได้ 

ออกใบสําคัญรับเงิน  ให้ต่อไป 

หมายเหตุ    สําหรับการใช้ห้องประชุม  ขอให้ผู ้ใช้ได้ปฏิบัติขั นตอนการใช้อุปกรณ์ทีแจ้ง และการใช้ห้องประชุม 

 ในวันหยุด   หากโสตทัศนูปกรณ์เกิดการชํารุดเสียหาย  ผู ้ขอใช้จะต้องรับผิดชอบและโปรด  

                แจ้งให้ผู ้ดูแลห้องประชุม ทราบ ในวันเปิดทําการ  เพือจะได้เร่งดําเนินการแก้ไข ต่อไป 

) งานควบคุมดูแลการฝึกอบรม การประชุม สัมมนาและการเลี ยงรับรองการประชุม 

หน้าทีความรับผิดชอบ :                        

  * จัดเตรียมสถานที ห้องประชุม  

  * อํานวยความสะดวกให้กับผู ้เข้ารับการประชุมสัมมนา 

  *ดูแล อาหารและเครืองดืม และเอกสารประกอบการประชุมสัมมนา 

  *จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ อุปกรณ์ตางๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  *ประสานงานกับแผนกทีเกียวข้องและอํานวยความสะดวกให้กับวิทยากร  และพนักงานทีเข้ารับการ

ฝึกอบรม 

  * ต้อนรับประชาชน ดูแลเรืองการลงทะเบียนฝึกอบรม หรือผู ้ทีมาติดต่อด้วยความสุภาพและเป็นมิตร 

  *ดูแลเรืองการเบิกค่าใช้จ่าย ส่งให้ฝ่ายบัญชี การเงิน 

   

) งานรัฐพิธี 

 - แจ้งหนังสือเวียนให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างได้เข้าร่วมงานรัฐพิธีต่าง  ๆ

13) งานเกียวกับการเลือกตัง 

 

 ๑. อํานวยความสะดวกในการดําเนินโครงการ 

 ๒. ให้คําแนะนําปรึกษาให้การเลือกตั งดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๓. แก้ไขปัญหาต่างๆทีอาจเกิดขึ น 

 4. นําผลคะแนนเลือกตั งเข้าสู่ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั ง 

14) ปฏิบัติหน้าที อืน ๆ ตามที ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 


