
ย้ายงานเอกสารทีเ่คยท าใสแ่ฟ้มเอกสารหนาๆ เข้าไปอยูใ่นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์

งานสารบรรณเป็นระบบเอกสารการจัดการเอกสารที่มีปฏิบัติอยู่ในส่วนราชการทุกแห่ง เนื่องจากการปฏิบัติงาน
ต่างๆหน่วยงานราชการ ต้องด าเนินงานด้วยระบบเอกสารทั้งหมด ซึ่งงานสารบรรณเป็นงานที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
เอกสาร ระเบียบงานสารบรรณจึงถือว่าเป็นระเบียบที่บุคลากรทางภาครัฐ ทั้งส่วนที่เป็นข้าราชการ พนักงานจ้าง ย่อมต้อง
ศึกษาเป็นความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานราชการนั้น ๆ

งานสารบรรณนั้นจะเริ่มตั้งแต่การคิด การอ่าน การร่าง การเขียน การแต่ง การพิมพ์การจด การจ า การท าส าเนา 
การส่งหรืการสื่อข้อความ การรับการบันทึก การจดรายงานการประชุม การสรุป การย่อ เรื่องการน าเสนอ สั่งการ ตอบ 
การท ารหัส การจัดเก็บ การค้นหา การขอยืม การติดตาม และการท าลาย ซึ่งทั้งหมดเป็นกระบวนการของงานสารบรรณ
ที่ต้องการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงความสะดวกรวดเร็วและปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพ่ือ
ประหยัดเวลาแรงงาน และค่าใช้จ่าย

แรกเริ่มระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ .ศ. 2526  ก าหนดให้มีการรับส่งหนังสือ
ทางเอกสารเป็นหลักการติดต่อระหว่างหน่วยงานของรัฐ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ.2544 มารองรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลมีการประกาศ
ระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526(แก้ไขฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2548 ได้มีการปรับแก้การรับส่ง
หนังสือโดยเพ่ิมเติมให้ครอบคลุมในการรับส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ แต่หน่วยงานราชการหรือภาครัฐยังไม่สามารถ
ด าเนินการรับส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบถ้วน อาจเพราะปัญหาอุปสรรคด้านปัจจัยการท างาน อาทิเช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ หรือแม้กระทั่งตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐเองที่ยังขาด ความรู้
ในด้านเทคโนโลยี

แต่เมื่อเทคโนโลยียุคสมัยการเปลี่ยนแปลงระบบอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์ที่ใช้ประการปฏิบัติราชการมีการพัฒนา
ไปมากขึ้น ต้องเริ่มปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitalization) ประกอบกับบุคลากรทางภาครัฐมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันภาคเอกชนหรือบริษัทเริ่มมีนโยบาย ในการลดเวลาการท างาน และลดปริมาณการใช้
กระดาษภายในองค์กร ทั้งด้วยปัญหาสิ่งแวดล้อมกับปริมาณการใช้กระดาษในประเทศไทย และเรื่องของการลดต้นทุน
ในการท างาน ที่หลายๆแห่ง เริ่มย้ายงานเอกสารที่เคยท าใส่แฟ้มเอกสารหนาๆ เข้าไปอยู่ในระบบออนไลน์มากขึ้น เพ่ือเป็น
การอ านวยความสะดวกในการจัดเก็บ และเรียกดูเอกสารที่รวดเร็ว หน่วยงานราชการจึงต้องปรับหน่วยงานเข้ายุคสมัยที่
เปลี่ยนไป จึงจะเห็นได้ว่ามีการประกาศระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขฉบับที่ 4 ) 
พ.ศ. 2564 ประกาศเม่ือวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยก าหนดให้สาระส าคัญให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก โดยเริ่มตั้งแต่ การเขียน การแต่ง การพิมพ์การจด การจ า การท า ส าเนา การส่งหรืการสื่อ
ข้อความ การรับการบันทึก การจดรายงานการประชุม การสรุป การย่อเรื่อง การน าเสนอ การสั่งการ การตอบ การท ารหัส 
การจัดเก็บ การค้นหา การขอยืม การติดตาม หรือแม้กระทั้งท าลาย ให้อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด เว้นแต่ เป็น
ข้อมูลชั้นความลับ หรือไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเหตุจ าเป็นอ่ืน

ข้อมูลจาก : ประกาศระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564
ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ส านักวินัยยและพัฒนาบุคคล  ส านักงาน ก.พ

จัดท าโดย กลุ่มกฎหมายและคดี  



โดยยกเลิกค านิยามเดิมแล้วเปลี่ยนค านิยามใหม่ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมายความว่า การรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยรวมถึงการรับส่งโดยใช้ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการหรือที่ส่วน
ราชการจัดให้แก่เจ้าหน้าที่ และระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ืนใด

ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการก าหนดด้วย  และเพ่ิมเติมค าว่า “หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 
หนังสือราชการท่ีจัดท าและได้รับ ส่ง หรือเก็บรักษาด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

จัดท าทะเบียนหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์

1.ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
2.จัดท าโดยใช้โปรแกรม เช่น Microsoft Excel หรือ Google Sheets หรือ Apple Numbers หรือ 

แอปพลิเคชันอ่ืนใดก็ได้  ทั้งนี้ เมื่อมีทะเบียนหรือบัญชีดังกล่าว ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต้องจัดท าทะเบียนหรือ
บัญชีใดเป็นเอกสารอีก”

ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับปฏิบัติงานสารบรรณหรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-mail กลาง) ส าหรับการรับและการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของส่วนราชการนั้น ในกรณีที่
ส่วนราชการใดมีหน่วยงานในสังกัดตั้งอยู่ในภูมิภาค หรือ 

ทั้งนี้ การท างานของภาครัฐจึงต้องเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ผ่านทางอินเตอร์เน็ต(Digitalisation) เข้ามาแทนที่การท างานแบบเดิม ปรับปรุงระเบียบราชการให้ทันสมัย ลดการใช้
เอกสาร อันเป็นส่วนหนึ่งที่จะเรียกว่า ไทยแลนด์ 4.0  ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ภาครัฐต้อง
ปรับตัวให้สามารถอ านวยความสะดวก ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมยุคดิจิทัลท่ามกลางความรวดเร็ว
และไม่สามารถคาดเดา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาราชการสู่การปฏิบัติราชการเข้าสู่ยุคราชการ 4.0 หรือ 
Government 4.0 ดังนั้น ข้าราชการไม่ว่าสังกัดหน่วยงาน ทบวง กระทรวง กรม ใดย่อมต้องปรับเปลี่ยนการท างาน
ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปและไม่อาจหยุดนิ่งได้ 

ข้อมูลจาก : ประกาศระเบียบส านักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสรรบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564
ระบบราชการไทยในบริบทไทยแลนด์ ๔.๐ ส านักวินัยยและพัฒนาบุคคล  ส านักงาน ก.พ

จัดท าโดย กลุ่มกฎหมายและคดี  


