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ความสาคัญของงานธุรการ
งานธุรการ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ ไว้ดังนี้
“ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึ ง “งาน
ร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”
ความสาคัญของงานธุรการ
การบริหารงานธุรการนั บได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้การ
สื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ ธุรการจะต้องเป็น
สื่ อ ในการน าสารจากผู้ ส่ ง สารไปยั ง ผู้ รั บ สาร เพื่อ เข้า สู่ กระบวนการปรับ เปลี่ ยนไปสู่ การทางานตามภารกิ จ ต่อ ไป
เจ้ า หน้ า ที่ ธุร การต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ความรู้ ค วามสามารถในการปฏิ บัติ ง านในหน้ า ที่ ได้ อ ย่า งดี และมี คุณ ภาพ ทั้ งนี้ ก าร
ปฏิบั ติงานของหน่ ว ยงานต่างๆ ย่ อมต้ องอาศัยการทางานของเจ้า หน้าที่ธุร การเป็นส าคัญ ดัง จะเห็ นได้ จากมีการ
กาหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่
มีไม่ได้
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสาคัญ
2. มีความรู้ ความเข้าใจในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
4. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
5. มีความสามารถในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
7. ทางานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
8. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
9. มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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งานธุรการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วย
1. หน่วยสารบรรณ
2. หน่วยการเงินและพัสดุ
3. หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
หน่วยงานสารบรรณ
งานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือนับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จัดทาสาเนา รับ ส่ง บันทึก ย่อเรื่อง
โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทาลาย ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง
เขียน อ่านแต่ง พิมพ์ จด ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ
ตอบ ทารหั ส เก็ บ เข้ า ที่ ค้น หา ติ ด ตามและท าลาย ทั้ ง นี้ ต้ องเป็ นระบบที่ใ ห้ ค วามสะดวก รวดเร็ ว ถู ก ต้ องและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายจากความหมายของ “งานสารบรรณ” ทาให้สามารถเห็นถึง
ขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่
1. การผลิตหรือจัดทาเอกสาร (พิจารณา–คิด–ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน สาเนา–เสนอ–ลงนาม)
2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – นาส่ง)
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)
4. การเก็บรักษา และการยืม
5. การทาลาย
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กาหนดไว้ว่า หนังสือราชการ คือ เอกสารที่
เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ มี 6 ชนิด คือ
5.1 หนังสือภายนอก
5.2 หนังสือภายใน
5.3 หนังสือประทับตรา
5.4 หนังสือสั่งการ
5.5 หนังสือประชาสัมพันธ์
5.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
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ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการทางสารบรรณด้วย
ความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
การลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับ
เอกสารนั้นๆ
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน และทะเบียนรับ
ภายนอก
4. ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – document) การจัดแฟ้มเสนอหนังสือ
ต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนังสือ คือ การนาหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา
บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อการเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลาดับชั้นผู้บังคับบัญชา โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลาดับว่าเป็น
เรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบ แล้วใส่แฟ้มเสนอตามลักษณะความสาคัญของหนังสือแต่ละเรื่อง
การส่งหนังสือ
หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
1. หนังสือส่งภายนอก
1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ
1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน
2. หนังสือส่งภายใน
2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
2.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ
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ลายมื อ ชื่ อ ผู้ รั บ และวั น ที่ รั บ หนั ง สื อ นั้ น หากเป็ น หนั ง สื อ เร่ ง ด่ ว นจะส่ ง เอกสารผ่ า นระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้ง
หนึ่ง
การเขียนหนังสือราชการ
การบันทึกและร่างหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดาาเนินงานสารบรรณที่มีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติหลายประการ ซึ่งจะช่วยให้ผลการ
ปฏิบัติงานสารบรรณดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้
1. การบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้
1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรีย บเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นสาคัญๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อเรื่อง
ครบถ้วน ที่จะสั่งงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความสาคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจย่อลงให้สั้นได้อีกก็เสนอให้
พิจารณาได้เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะที่ข้อความสาคัญนั้นๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึกต้องอ่านเรื่องราวให้
ละเอียดเสียก่อน แล้ วจับประเด็นสาคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้นๆ อาจไม่จาเป็นต้องเรียงลาดับข้อความตาม
หนังสือแต่ควรเรียบเรียงข้อความใหม่เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น
1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือสารวจ
สืบสวนได้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้สั้น พิจารณาเฉพาะข้อความที่จาเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็นการรายงาน
เรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ
1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีเกี่ยวกับเรื่องที่เสนอ เพื่อ
ช่วยประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึก ต่อท้ายย่อเรื่องถ้า
เป็นเรื่องที่สั่งการได้หลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า ถ้าสั่งการทางใดจะเกิดผลหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
และถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดนาเสนอประกอบเรื่องนั้นๆ ด้วย
ตัวอย่างการใช้คาเสนอความเห็นในตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น
“เพื่อโปรดทราบ”
“เพื่อโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ”
“เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต”
“เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม”
“เพื่อโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป”
“เพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุญาต
2. ลงนาม ฯลฯ
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1.4 บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน
หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา การร่างหนังสือ มีความสาคัญอย่างมากเช่นกันในการปฏิบัติงานสาร
บรรณ การเขียนหนังสือบางฉบับที่มี ข้อความไม่ซับซ้อนมากนัก อาจไม่จาเป็นต้องร่างก่อนก็ ได้ ได้แก่ หนังสือที่ต้อง
จัดทาเป็นประจา จนเหมือนเป็นแบบฉบับในการใช้ถ้อยคาอยู่แล้ว เช่น หนังสือนาส่งเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร
เป็น ต้น แต่ถ้าเป็ นหนั งสือในลั กษณะโต้ตอบราชการ หากมีโ อกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือราชการที่มี
ข้อความเหมาะสม รัดกุม โดยหลักการร่างหนังสือ มีดังนี้
1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้องโต้ตอบ
หนังสือนั้นให้เข้าประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน
2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อความที่เป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์หรือข้อตกลง ถ้า
มีหลายข้อ ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่างการขึ้นต้นข้อความที่เป็นเหตุ ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ
“ตามหนังสือที่อ้างถึง.............. (ให้ย่อความหนังสือที่อ้างถึงเฉพาะประเด็นสาคัญ)........................................
...........................................................................................ความแจ้งแล้วนั้น / ความละเอียดทราบแล้วนั้น”
หรือ “ตามที่........................................................................................................................ ......................... ..
............................................................................................................................. ......................................นั้น”
3. ข้อความใดอ้างอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น
“ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น
4. ใช้ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย
5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ให้ถูกต้อง
6. ตรวจสอบชื่อ ตาแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง
7. ควรใช้ถ้อยคาสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ
การตรวจร่าง ผู้มีหน้าที่ตรวจร่างหนังสือราชการต้องเน้นความถู กต้องตามหลักภาษา การเชื่อมโยงข้อความ
เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่างละเอียด การพิมพ์ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบของหนังสือแต่ละประเภท ไม่
ควรลบหรือขีดฆ่าข้อความใด ๆ
การเก็บรักษาหนังสือ
การเก็บรักษาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ ในความรับผิดชอบของเจ้าของ
เรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่
จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติจัดทาบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ระเบียบงาน
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สารบรรณกาหนด จากนั้นให้ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงานที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้
2.1 ประทับตรากาหนดการเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของ
หนังสือ ฉบับนั้น และลงลายมือชื่อย่อกากับตรา โดย
2.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคาว่า“ห้ามทาลาย” ด้วยหมึกสีแดง งาน
ธุรการ
2.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีกาหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.................”
ด้วยหมึกสีน้าเงิน
2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณกาหนด
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็นจะต้อง
ใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ
โดยอาจจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดความจาเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งเอกสารนั้นไป
ยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน
การยืมหนังสือ
การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใด
2. ผู้ ยื มจะต้ องมอบหลั กฐานการยืม ให้ เจ้า หน้ าที่ เก็ บ แล้ ว ลงชื่อ รับเรื่อ งที่ ยืม ไว้ใ นบั ตรยืม หนัง สื อ และให้
เจ้าหน้าทีเ่ ก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลาดับ วัน เดือน ปี ไว้เพื่อติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้
แทนที่หนังสือที่ถกู ยืมไป
3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับแผนก
ขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ดูเพื่อคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้
จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
การทาลายหนังสือ
ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือสารวจหนังสือที่ครบกาหนด
จัดการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัด
ทบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการทาลายหนังสือ ซึ่ง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยปกติแต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ
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เทียบเท่าขึ้นไป มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นเสียงข้างมาก ถ้า กรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้
โดยคณะกรรมการทาลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้
1. พิจารณาหนังสือที่จะขอทาลายตามบัญชีขอทาลาย
2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทาลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลง
ความเห็น ว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด แล้วให้ แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในคราวกาหนดเก็บหนังสื อ โดยให้
ประธานกรรมการทาลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาทลงในช่องการ
พิจารณาของบัญชีหนังสือขอทาลาย
4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่ว น
ราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้
4.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรทาลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการทาลายงวด
ต่อไป
4.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทาลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายให้กองจดหมายเหตุ แห่งชาติ
กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ ส่วนราชการนั้นได้ขอทาความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้อง
ส่งไปให้พิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชี หนังสือขอทาลาย แล้วแจ้งให้
ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้
4.2.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้ วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น
ดาเนินการทาลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายใน
กาหนดเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากอง
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการทาลายหนังสือได้
4.2.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บ
ไว้อย่างใดหรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ๆ แก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นควรให้
ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม
5. ควบคุมการทฎลายหนังสือซึ่งผู้มีอานาจอนุมัติให้ทาลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอื่นใดที่จะไม่ให้หนังสือนั้น
อ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อทาลายเรียบร้อยแล้ว ให้ทาบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอานาจอนุมัติทราบ
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แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือราชการ
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หน่วยการเงินและพัสดุ
งานการเงินคือ งานบริการที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ผู้เกี่ย วข้องจะต้อง
ศึกษาและปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วน และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ ตลอดจนมีการจัดการเกี่ยวกับการรับและ
การจ่ายเงินของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับหลักการทางเศรษฐศาสตร์ หลักการบริหารรวมถึงหลักการ
คลั ง ทั่ ว ไป ภารกิ จ หลั ก ของงานการเงิ น คื อ ควบคุ ม การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณ เงิ น นอกงบประมาณ และเงิ น
งบประมาณเบิ ก แทน ตรวจสอบสถานภาพทางการเงิน ดูแลการเก็ บ รักษาเงินของหน่ว ยงานตลอดจนแนะนาให้
คาปรึกษาแก่บุคลากรอื่น ๆ เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินให้ถูกต้องและปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใน
หน่วยงาน
การเบิกเงินและการตั้งเบิกเงิน
ในการเบิกเงินและการตั้งเบิกเงินในแต่ละครั้งต้องมีการรับหลักฐานการขอเบิกเงิน การตรวจสอบความถูกต้อง
ของหลักฐาน การจัดทาชุดเบิก การเสนอขออนุมัติ การอนุมัติให้เบิกได้ การรวบรวมหลักฐานส่งงานบัญชี ซึ่งในการเบิก
เงินสามารถแบ่งเป็นเงินงบประมาณรายจ่ายคือ รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ และรายจ่ายงบกลางประกอบ
1. งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ
เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ
2. งบดาเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจา ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
3. งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเป็นค่าบ ารุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการดาเนินงาน
ของหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกากับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตาบลองค์การ
ระหว่างประเทศ นิติบุคคล และรายจ่ายที่ส านักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
4. งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ประกอบด้วย ค่าครุภัณฑ์ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นต้น
5. งบกลาง หมายถึง รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปจ่ายตามรายการ
ต่อไปนี้ เงินเบี้ยหวัดบานาญ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล เงินเลื่อนขั้นอันดับข้าราชการ
และเงินปรับวุฒิข้าราชการ เป็นต้น
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การเบิกจ่ายเงินเดือน
1. ตรวจสอบงบประมาณการได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกเงินเดือนพนักงาน พร้อมแนบคาสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ทาใบเบิกเงินการปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัย
4. บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ
5. เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในเอกสาร
6. ให้ผู้มีอานาจลงนามในเอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ 3 มิติ
7. จัดทาสาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
8. จัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายไปยังกองคลัง สานักงานอธิการบดี
การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินประจาตาแหน่งผู้บริหาร
1. ตรวจทานงบประมาณ การได้รับจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจาปีของหน่วยงาน
2. จัดทาหนังสือขออนุมัติค่าตอบแทนประจาตาแหน่ง พร้อมแนบคาสั่งแต่งตั้งผู้บริหาร
3. ให้ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
4. ลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงิน
5. จัดทางบหน้างบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
6. ให้ผู้มีอานาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ
7. จัดทาสาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
8. จัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายไปยังกองคลัง สานักงานอธิการบดี
9. ประสานงานกองคลัง สานักงานอธิการบดีในการเบิกจ่าย
10. ได้รับหน้างบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเป็นสาเนาในการเบิกจ่าย
การเบิกเงินในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
1. รับมอบเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง จากงานพัสดุ
2. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย
3. ลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของหน่วยงาน
4. จัดทาหน้างบงบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
5. บันทึกข้อมูลในระบบ 3 มิติ
6. ให้ผู้มีอานาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ
7. ลงสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (เล่มเหลือง)
8. จัดทาสาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
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9. จัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายไปยังกองคลัง สานักงานอธิการบดี
10. ประสานงานกองคลัง สานักงานอธิการบดีในการเบิกจ่าย
11. ได้รับหน้างบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเป็นสาเนาในการเบิกจ่าย
การเบิกเงินอื่น ๆ
1. ตรวจสอบงบประมาณการได้รับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้
2. จัดทาบันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย
3. ให้ผู้อานวยการ ลงนามอนุมัติ
4. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานในการเบิกจ่าย
5. จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้จ่าย
6. ให้ผู้อานวยการ ลงนามอนุมัติเอกสารั้พิมพ์จากระบบบัญชี 3 มิติ
7. ลงบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพื่อตรวจสอบสถานะทางการเงินของหน่วยงาน
8. จัดทางบหน้างบประมาณในระบบใบเบิกเงินงบประมาณ
9. ให้ผู้มีอานาจลงนามในใบเบิกเงินงบประมาณ
10. ลงสมุดคู่มือเบิกเงินเพื่อจ่ายในราชการ (เล่มเหลือง)
11. จัดทาสาเนาจัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
12. จัดส่งเอกสารเพื่อใช้ในการเบิกจ่ายไปยังกองคลัง สานักงานอธิการบดี
13. ได้รับหน้างบประมาณกลับคืนเพื่อจัดเก็บเป็นสาเนาในการเบิกจ่าย
การพัสดุ หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และการควบคุม
งาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุภั ณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือ การจาแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้ จากต่างประเทศ
การซื้อ หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่อง อื่นๆ แต่ไม่รวมถึง
การจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
การจ้าง ให้หมายความรวมถึงการจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และการ
จ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูก จ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมาย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานและการจ้างแรงงานตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ค่าวัสดุ หมายความว่า
1. รายจ่ายเพื่อซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างทา ทาเองหรือกรณีอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่ง กรรมสิทธิ์ ในสิ่งของ ดังต่อไปนี้
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1.1 สิ่งของซึ่งโดยสภาพเพื่ อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไปเอง แปรสภาพ หรือ ไม่คงสภาพเดิมอีก
ต่อไป หรือ
1.2 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร แต่มีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 1 ปี หรือ
1.3 สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป แต่มีราคา
หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ยกเว้นสิ่งของตามตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ หรือ
1.4 สิ่ งของที่ส่ วนราชการซื้อมาใช้ในการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิ นเพื่อให้ มีส ภาพ หรือ
ประสิทธิภาพคงเดิม
2. ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งต้องชาระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง ฯลฯ
ให้เบิกจ่ายในรายจ่ายค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้ รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งาน
ในระยะเวลาประมาณ 1 ปีขึ้นไป และมีราคาหน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งมากกว่า 5,000 บาท หรื อสิ่งของที่จัดเป็น ครุภัณฑ์
ตามรายการ ในเอกสารแนบท้าย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าสิ่งของ เช่น ค่า ขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย
ค่าติดตั้ง เป็นต้น
การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตกลงราคา (ไม่เกิน 10,000 บาท)
1. จัดทาหนังสือขอให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้อานวยการ
6. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดส่งสินค้า
7. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
8. ให้คณะกรรมการตรวจรับ
9. ลงบัญชีพัสดุ
10. จัดทารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
11. จัดทาใบเบิกพัสดุ
12. มอบงานการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
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การจัดซื้อจัดจ้างวิธีตกลงราคา (วงเงิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท)
1. จัดทาหนังสือขอให้ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง
2. ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
3. ขอใบเสนอราคาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
4. ตรวจสอบเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
5. ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้างจากรองอธิการบดี
6. จัดทาใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างให้รองอธิการบดีลงนาม
7. ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างเซ็นใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ติดอากรสแตมป์ในใบสั่งจ้าง
8. แจ้งผลการจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเพื่อดาเนินการจัดส่งสินค้า
9. ตรวจรับสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงที่ได้ขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
10. จัดทาเอกสารตรวจรับพัสดุให้คณะกรรมการลงนามตรวจรับ 3 คน
11. ลงบัญชีพัสดุ
12. จัดทารายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
13. จัดทาใบเบิกพัสดุ
14. มอบงานการเงินเพื่อดาเนินการเบิกจ่าย
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ขั้นตอนการจัดซื้อ/จ้างวัสดุ
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หน่วยบุคลากรและสวัสดิการ
งานบุคลากร คือ การจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นบุคลากร ประวัติการรับราชการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการ
ปฏิ บั ติ งาน ประวั ติก ารศึ กษา ประวั ติก ารพัฒ นา ประวั ติก ารลา ประวั ติ ก ารรั บ โทษทางวิ นั ย ส าหรับ ธุ ร การของ
สถานอารยธรรมศคกษาโขง-สาละวิน จะรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลประวัติการลา ส่วนกองบริหารบุคคลจะรับผิดชอบ
จัดเก็บข้อมูล ประวัติการรับราชการ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประวัติการปฏิบัติงาน ประวัติการศึกษา ประวัติ การพัฒนา
และ ประวัติการรับโทษทางวินัย
งานสวัสดิการ คือ ประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก่บุตรของบุคลากรของรัฐที่เป็น ข้าราชการ
ลูกจ้างประจ า ผู้รับเบี้ยหวัดบ านาญ รวมทั้งผู้มีสิทธิที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ย หวัดบานาญ โดย
รัฐบาลเป็นผู้อออกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่ได้กาหนดไว้สาหรับธุรการของสถานอารยธรรมศึกษา โขงสาละวิน จะรับ ผิดชอบงานสวัส ดิการการเบิกเงินสวัส ดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และการเบิกเงิน สวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
การลา
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของข้าราชการให้ปฏิบัติตามระเบียบการลาของข้าราชการ พ.ศ.2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนการลาของพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบราชการที่ มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติโดย
อนุโลม ทั้งนี้ให้ค านึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยสรุปได้ดังนี้
ประเภทการลา รายละเอียดการลา จานวนวันที่มีสิทธิลาโดยได้รับเงินเดือน
ลาป่วย
1. การลาป่วย เป็นการลาหยุดงานเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วย
2. การลาป่วยติดต่อกัน 30 วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์แนบกับใบลาด้วย
3. การลาป่วยไม่เกิน 30 วัน ไม่ว่าลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มี ใบรับรองแพทย์
เพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้
4. การนับ วัน ลาป่ว ยให้ นับ เฉพาะวันทาการปีละไม่เกิน 60 วันทาการ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ตาแหน่ง
อธิการบดีหรือตาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนต่อไปอีกก็ได้ แต่ไม่เกิน 60 วัน ทาการ (รวมแล้วไม่
เกิน 120 วันทาการ)
ลาคลอดบุตร
1. การลาคลอดบุตร เป็นการลาหยุดงานของสตรีซึ่งมีครรภ์ในช่วงก่อนคลอด วันคลอดบุตร และหลังคลอด
2. ลาโดยไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
3. การนับวันลาคลอดบุตรให้นับวันหยุดราชการรวมด้วยลาครั้งหนึ่งไม่ได้เกิน 90 วัน
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ลากิจส่วนตัว การลากิจส่วนตัว เป็นการลาหยุดงานเพื่อทากิจธุระ ซึ่งอาจแยกได้ดังนี้
1. การลากิจส่วนตัว (ด้วยเหตุอื่นๆ)
2. การลากิจส่วนตัวเพื่อเลี้ยงดูบุตรปี ละไม่เกิน 45 วันทาการ แต่ในปีที่เริ่มทางานลาได้ไม่เกิน 15 วัน
2.1 การลาอุปสมบท เป็นการหยุดงานของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทได้แล้ว
2.2 การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ เป็นการลาหยุดงานของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งประสงค์จะ
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ ซาอุดิอาระเบีย
2.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
2.4 ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ตามล าดับจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาก่อนวัน
อุปสมบทหรือก่อนวันเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่น้อยกว่า 60 วัน
2.5 จะต้องอุปสมบท หรือเดินทางไปประกอบ พิธีฮัจย์ภายใน 10 วัน นับแต่วันเริ่มลา
2.6 จะต้องกลับมารายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 5 วันนับตั้งแต่วันที่ลาสิกขา หรือวันที่ เดินทาง
กลั บ ถึ ง ประเทศไทย หลั ง จากเดิ น ทางไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ แ ล้ ว ไม่ เ กิ น 120 วั น และจะต้ อ งไม่ เ คย อุ ป สมบทใน
พระพุทธศาสนา หรือไม่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียมาก่อน
ลาพักผ่อน
มีสิทธิลาพักผ่อนปีงบประมาณหนึ่งไม่เกิน 10 วัน โดยได้รับค่าตอบแทน ระหว่างลา (นับเฉพาะวันทาการ) และในกรณี
ที่พนักงานเข้าทางานไม่ถึง 1 ปี ให้ทอนสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนระหว่างลดลงตามส่วนของจานวนวันที่จ้าง สาหรับใน
ปีแรกที่ได้รับการจ้างเป็นพนักงานยังไม่ครบ 6 เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน ทั้งนี้ พนักงานจะได้รับสิทธิวันลาพักผ่อน
สะสมได้ไม่เกิน 10 วัน
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
สวัสดิการรักษาพยาบาล คือ ประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก่บุคลากรของรัฐที่เป็น ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ รวมถึงบุคคลในครอบครัว ได้แก่ บิดามารดา คู่สมรส และบุตรชอบด้วยกฎหมาย
ในลักษณะสวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดบ านาญ เมื่อผู้นั้นเจ็บป่วยหรือ ประสบอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และได้เข้ารับการรักษาพยาบาลจากสถานพยาบาล โดยรัฐบาลเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการรักษาให้
การเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
สวัสดิการศึกษาของบุตร คือ ประโยชน์ตอบแทนที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือแก่บุตรของบุคลากรของรัฐที่เป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ผู้รับเบี้ยหวัดบานาญ ในลักษณะสวัสดิการนอกเหนือจากเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัดบานาญ
โดยรัฐบาลเป็นผู้อออกค่าใช้จ่ายค่าศึกษาของบุตร
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ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล
1. การลาเข้ารับการตรวจเลือก เป็นการลาหยุดงานของผู้ที่ได้รับหมายเรียกให้ไปรับการตรวจเลือกเพื่อเข้ารับ
ราชการเป็นทหารกองประจาการการลาเข้ารับการเตรียมพล เป็นการลาหยุดงานของผู้ที่ได้รับ หมายเรียกให้ไปเข้ารับ
การระดมพล เข้ารับการตรวจสอบพล เข้ารับการฝึกวิชาทหาร หรือเข้ารับการทดลองความพร้อมตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร
2. ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการตรวจเลือก ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาก่อนวันที่เข้ารับการตรวจเลือกไม่น้อย
กว่า 48 ชั่วโมง และให้ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับการเตรียมพล ให้รายงานลาต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่
เวลารับหมายเรียกเป็นต้นไป และให้ไปเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพลตามวันเวลาในหมายเรียกนั้น โดย
ไม่ต้องรอรับคาสั่งอนุญาตได้รับเงินเดือนเต็มตลอดระยะเวลาที่ลาข้อสังเกต การลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการ
เตรียมพลนั้น เป็นการหยุดงานซึ่งไม่นานเกินไป จึงให้ลาหยุดงานได้ แต่หากเป็ นกรณีตรวจเลือกแล้ว ถูกเกณฑ์ให้เข้า
กองประจาการ ซึ่งมีกาหนดอย่างช้า 2 ปี การไปเข้ารับราชการทหารในกรณีเช่นนี้ กฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพล
เรือน บัญญัติให้ต้องสั่งให้ออกจากราชการ
1. สิทธิการลาของข้าราชการ แบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้
1.1 ลาป่วย ไม่เกิน 60 วันทาการ
1.2 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน
1.3 ลากิจส่วนตัว ไม่เกิน 45 วันทาการ
1.4 ลาพักผ่อน ไม่เกิน 10 วันทาการ หรือไม่เกินสิทธิที่สะสม
1.5 ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกิน 60 วัน
1.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ไม่เกิน 60 วัน
1.7 ลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ไม่เกิน 60 วัน
1.8 ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
1.9 ลาติดตามคู่สมรส
2. สิทธิการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย/(สายวิชาการ สายบริการ) แบ่งออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้
2.1 ลาป่วย ไม่เกิน 60 วันทาการ
2.2 ลาคลอดบุตร ไม่เกิน 90 วัน
2.3 ลากิจส่วนตัว ไม่เกิน 45 วันทาการ
2.4 ลาพักผ่อน ไม่เกิน 10 วันทาการ หรือไม่เกินสิทธิที่สะสม
2.5 ลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ไม่เกิน 60 วัน
2.6 ลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล ไม่เกิน 60 วัน
2.7 ลาติดตามคู่สมรส

