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นางอุษามณี เหลาอรรคะ 
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กลุมอํานวยการ 

 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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นางอุษามณี  เหลาอรรคะ ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการชํานาญการ  ตําแหนงเลขท่ี   อ.๙ 

ปฏิบัติหนาท่ี   หัวหนากลุมงานธุรการ  และปฏิบัติหนาท่ีกลุมงานประสานงาน 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

งานท่ีรับผิดชอบ 

๑. ช่ืองาน : งานสารบรรณ 

๒. วัตถุประสงค 

เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใหมีมาตรฐาน  

และถือปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

 

๓. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต การรับ - สง การจัดทําหนังสือ การเก็บรักษา การยืม และ 

การทําลายหนังสือราชการของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกลุมอํานวยการ  



๔. คําจํากัดความ 

“เจาหนาท่ี” หมายถึง เจาหนาท่ีพิมพดีด เจาหนาท่ีธุรการ เจาพนักงานธุรการ 

“สํานักงาน” หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  

“ผูบริหาร” หมายถึง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา รองผูอํานวยการ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

“เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารท่ีไมสามารถเปดเผยได 

“กลุม” หมายถึง - กลุมอํานวยการ 

- กลุมบริหารงานบุคคล 

- กลุมนโยบายและแผน 

- กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

- กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

- กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 

- กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน 

“หนวย” หมายถึง หนวยตรวจสอบภายใน 

“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย และระบบ e-Filing 

“ผอ.กลุม” หมายถึง ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ 

 

๕. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

๕.๑ งานรับ - สงหนังสือราชการ 

๕.๑.๑ งานรับหนังสือราชการ 

(๑) เจาหนาท่ีรับหนังสือราชการ/เอกสารจากหนวยงานของรัฐและเอกชน สวนราชการ 

ภายนอก และบุคคลท่ัวไป 

(๒) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร 

- กรณีไมถูกตอง สงคืนเจาของหนวยงาน 

- กรณีถูกตอง นําเสนอเพ่ือดําเนินการโดยเสนอใหหัวหนากลุมงานบริหาร 

ท่ัวไป วิเคราะหเนื้อหาเพ่ือจําแนกประเภทเอกสารใหเจาหนาท่ีธุรการทุกคน 

ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

- จัดสงใหกลุม/หนวยตางๆ 

- หัวหนากลุมงาน นําเสนอผูบริหาร /ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

- กรณีเปนหนังสือลับนายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแลวนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษา 

- เจาหนาท่ีธุรการบันทึกคําสั่งการของผูบริหาร/ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 



- สงเรื่องใหกลุม / หนวย และผูท่ีเก่ียวของ 

(๓) ใหบริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 

๕.๑.๒ การสงหนังสือราชการ 

(๑)เจาหนาทสารบรรณกลาง  ี่ ตรวจความถูกตองของหนังสือท่ีกลุม/หนวยตางๆสงมาเพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ  

(๒) กรณีตรวจแลวไมถูกตอง สงคืนเจาของเรื่อง กลุม/หนวย 

(๓) กรณีตรวจแลวถูกตอง นําหนังสือออกเลขท่ี โดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสและประทับตราชื่อผูลงนาม  

(๔) แสกนสําเนาหนังสือลงเครื่องดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเก็บไวในแผน Disk file 

(๕) สงสําเนาคืนเจาของเรื่อง กลุม/หนวย 

(๖) สงหนังสือราชการดวยทางไปรษณีย และระบบอิเล็กทรอนิกส 

(๗) บริการตอบคําถาม/คนหาคําถามทะเบียนหนังสือสงออก 

๕.๑.๓ งานการจัดทําหนังสือราชการ 

(๑) ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือ 

รูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ 

(๒) จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบกําหนดไว จํานวน ๓ฉบับเพ่ือจัดเก็บสําเนา 

ไวท่ีเจาของเรื่อง ๑ ฉบับ สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ ตนฉบับจัดสงออกไปยังผูท่ีเก่ียวของ 

(๓) ผูรับผิดชอบ/เจาหนาท่ีของเรื่องรับงานท่ีพิมพเสร็จเรียบรอยแลวเพ่ือตรวจสอบ 

ความถูกตอง ถาไมถูกตองใหดําเนินการแกไข ถาถูกตองแลวใหเสนอ เพ่ือพิจารณาลงนามตามลําดับข้ัน  

(๔) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลงนามหนังสือราชการแลวสารบรรณกลาง 

ทําการออกเลขท่ีหนังสือสงโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/เลขท่ีคําสั่ง แลวแตกรณีและสงคูฉบับคืน  

เจาของเรื่อง 

๕.๑.๔ งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบงเปน ๓ ประเภท ไดแก 

(๑)การเก็บระหวางปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ 

ของเจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บ ใหเหมาะสมตามข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

(๒) การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและ 

ไมมีอะไรท่ีจะตองปฏิบัติตอไปอีก 

(๓) การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว 

แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา 

อายุการเก็บหนังสือ 

(๑) โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา ๑๐ ป เวนแต หนังสือท่ีไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว 

และเปนคูสําเนาท่ีมีตนเ รื่องจะคนไดจากท่ีอ่ืน ใหเก็บไวไมนอยกวา ๕  ป 

(๒) หนังสือท่ีเปนเรื่องธรรมดาซ่ึงไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องท่ีเกิดข้ึนเปนประจําให 

เก็บไวไมนอยกวา ๑ ป 



(๓) หนังสือท่ีตองการสงวนเปนความลับ หนังสือท่ีเปนหลักฐานทางอรรถคดี ใหปฏิบัติ 

ตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการนั้น 

(๔) หนังสือท่ีเก่ียวกับประวัติศาสตร หรือเรื่องท่ีตองใชสําหรับศึกษาคนควาใหเก็บไว 

ตลอดไป 

๕.๑.๕ งานการยืมหนังสือราชการ 

การยืมหนังสือราชการเปนการยืมหนังสือท่ีสงเก็บแลว โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

(๑) ผูขอยืมยื่นคําขอตามแบบท่ีกําหนดพรอมแจงใหทราบวาเรื่องท่ียืมนั้นจะนําไปใชใน  

ราชการใด โดยจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาท่ีเก็บ 

(๒) เจาหนาท่ีรวบรวมคําขอพรอมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผูบริหารของสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต  

(๓) ผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบท่ี  

เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาวาจะอนุญาตหรือไมอยางไร  

(๔) แจงผลการพิจารณาใหผูขอยืมตามท่ีผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสั่งการ  

(๕) ดําเนินการตามผลการสั่งการตอไป 

(๖) เจาหนาท่ีจัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

 

หมายเหตุ 

๑) กรณีการยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนา 

สวนราชการ ระดับกองข้ึนไป 

๒) กรณการย  ี  ืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปน 

หัวหนาสวนราชการระดับแผนกข้ึนไป 

๕.๑.๖. งานการทําลายหนังสือราชการ 

(๑)ภายใน ๖๐วัน (สิ้นปปฏิทิน)เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือ 

และจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย ตามแบบท่ี ๒๕ ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอผูอํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สํารวจหนังสือเพ่ือทําลายควรทําอยางนอยปละ ๑ ครั้ง) 

(๒) แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ตามคําสั่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ข้ันพ้ืนฐาน ท่ี ๒๓๖๗/๒๕๔๖ เรื่อง การมอบอํานาจการทําลายหนังสือ ปกติประกอบดวย ประธานกรรมการ  

กรรมการ ๒ คน ตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไป โดย คณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาท่ีดังนี้ 

๑) พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลาย ตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 

๒) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และ 

ควรขยายเวลาการเก็บไว ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวเม่ือใดในชองการพิจาณา 

๓) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเรื่องใดควรทําลาย ใหกรอก 



เครื่องหมายกากบาท (X) ลงในชองการพิจารณา 

๔) เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมท้ังบันทึกความเห็นขัดแยงของ 

คณะกรรมการ (ถามี) ตอผูบริหาร เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

(๓) จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการท่ีจะขอทําลาย เพ่ือเสนอผูบริหารสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยใหพิจารณาสั่งการ ดังนี้ 

๑) ถาเห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือไวกอน 

๒) ถาเห็นวาเรื่องใดควรทําลายได ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกอง 

จดหมายเหตุแหงชาติ ใหความเห็นชอบ 

คูมือการปฏิบัติงาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ๑๑ 

กลุมอํานวยการ 

(๔) สงบัญชีรายชื่อหนังสือราชการท่ีจะขออนุญาตทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ 

หรือหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายพิจารณาใหความเห็นชอบ เวนแตหนังสือราชการประเภทท่ีไดขอทํา  

ความตกลงกับกองจดหมายเหตุแหงชาติไวแลว 

(๕)กองจดหมายเหตุแหงชาติเห็นชอบหรือไมแจงภายใน ๖๐วันนับแตวันท่ีสํานักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไดสงเรื่อง ใหถือวาใหความเห็นชอบแลว สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทําลายหนังสือได  

(๖) ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเปนเศษกระดาษ โดยมิให 

หนังสือนั้นอานเปนขอความได แลวนําเงินท่ีไดจากการขาย สงเปนเงินรายไดแผนดิน 

(๗)เม่ือทําลายเรียบรอยแลวเสนอรายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาทราบ 
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