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ค าน า  

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการด าเนินงานต่าง ๆ เล่มนี้ ได้รวบรวมรายละเอียดของกระบวนงา 
และขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมทั้งท าให้การปฏิบัติงานของ  ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าคู่มือการปฏิบัติงานเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไป ด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้  
 
 

นางสาวภัทริดา  เสนาจักร์ 
ลูกจ้างชั่วคราว ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
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1. ช่ืองาน 
 การรับหนังสือ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้งานถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  และเอกสารไม่ตกหล่นสูญหาย 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 รับหนังสือจากสารบรรณกลางมาลงรับในทะเบียนรับแล้วเสนอหัวหน้าหน่วยงาน และ
เจ้าของเรื่อง 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การรับหนังสือ 
 5.1 รับหนังสือจากภายในและภายนอก สพม.มหาสารคาม   
 5.2 ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของหนังสือ 
 5.3 ลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ  
 5.4 คัดแยก/พิจารณากล่ันกรองหนังสือส่งให้กลุ่มงาน/บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง กรณีเป็นงานประจ า
ของหน่วยงานนั้นและมิใช่เป็นเรื่องนโยบายหรือเรือ่งส าคัญ 
 5.5 ส่งเรื่องให้กลุ่มงาน/บุคคลท่ีรับผิดชอบตามค าส่ังท่ีได้รับมอบหมายเพื่อเสนอความเห็น   
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 5.6 หนังสือท่ีได้ด าเนินการแจ้งเวียนแล้ว ก็จะรวบรวมใส่แฟ้มประเภทของหนังสือ                  
ตามระเบียบงานสารบรรณ 
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6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

             การรับหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับหนังสือเข้าจากหน่วยงาน 

ส่งคืนหน่วยงาน 

ตรวจเอกสาร 
 

หนังสือไม่ถูกต้อง 

ลงทะเบียนรับหนังสือ 

คัดแยก/กลั่นกรอง
หนังสือ 

บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

เกบ็เอกสารและแยกประเภทเร่ือง 

ส่งเรื่องให้กลุ่มงาน/บุคคล 

หนังสือถูกต้อง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 - ทะเบียนหนังสือรับ 
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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1. ช่ืองาน 
 การส่งหนังสือ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้งานถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  และเอกสารไม่ตกหล่นสูญหาย 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 ออกเลขหนังสือและส่งหนังสือทางจดหมายและ e-office 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 การส่งหนังสือ 
 5.1 หนังสือท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว 
 5.2 ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือและส่ิงท่ีส่งมาด้วย 
 5.3 ออกเลขหนังสือในโปรแกรมทะเบียนส่งหนังสือของ สพม.มหาสารคาม  โดยระบุวัน 
เดือน ปี ให้ครบ 
 5.4 การจัดส่งเอกสาร 
  - คัดแยกเอกสาร  บรรจุซอง  ปิดซอง 

- สแกนส่ง e-office   
 5.5 รวบรวมหนังสือส่งคืนเจ้าของ 
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6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 
การส่งหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือท่ีหัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้ว 

ออกเลขที่ส่งหนังสือ 
 

ตรวจสอบความเรียบร้อย
ของหนังสือ  

บรรจุซอง สแกนส่ง e-office 

รวบรวมส่งคืนเจ้าของเรื่อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
     - ระบบออกเลขส่งหนังสือ  
 
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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1. ช่ืองาน 
 การท าลายหนังสือ 
 
2. วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้งานถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ  และเอกสารไม่ตกหล่นสูญหาย 
 
3. ขอบเขตของงาน 
 น าหนังสือท่ีเก็บครบ 10 ปีมาต้ังคณะกรรมการเพื่อพิจารณาท าลายหนังสือ 
 
4. ค าจ ากัดความ 
 - 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การท าลายหนังสือ 
 5.1 ภายใน 60 วัน หลังจากวันส้ินปีปฏิทินให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบตรวจคัดแยกเอกสารท่ีครบอายุ
เก็บรักษา  หรือท่ีเก็บไว้ไม่เกิดประโยชน์ หรือไม่มคีวามจ าเป็นต้องเก็บอีกต่อไป  โดยตรวจสอบจากบัญชี  
ตามแบบท่ี 20  ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 อาศัยอ านาจตามความ
มาตรา 66 แห่งระเบียบดังกล่าว 
 5.2 จัดท าบันทึกและค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือโดยเสนอผ่าน ผอ.กลุ่มฯ รองผอ.สพม.
มหาสารคาม ท่ีดูแลรับผิดชอบ เพื่อน าเสนอ ผอ.สพม.มหาสารคาม พิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 67 โดยให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีและ
ด าเนินการตามข้อ 68 แห่งระเบียบดังกล่าว 
 5.3 ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจหนังสือท่ีครบก าหนดอายุการเก็บ  ในปีนั้น 
จัดท าบญัชีหนังสือขอท าลายตามท่ี 25 ท้ายระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 5.4 คณะกรรมการพิจารณาและเสนอความเห็นแย้งของคณะกรรมการ(ถ้ามี) ต่อผอ.สพม.มหาสารคาม 
เพื่อพิจารณาส่ังการ ตามข้อ 69 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 5.5 เมื่อ ผอ.สพม.มหาสารคาม ได้รับรายงานจากคณะกรรมการแล้ว ให้พิจารณาส่ังการดังนี้ 
   - ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้ส่ังการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลาย
งวดต่อไป 
   - ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากรพิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทท่ีส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว
ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณาและด าเนินการตามข้อ 70 แห่งระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 
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 5.6 คณะกรรมการควบคุมการท าลายหนังสือซึ่ง ผอ.สพม.มหาสารคาม อนุมัติให้ท าลายได้แจ้ง                   
โดยการเผาหรือวิธีอื่นใด  ท่ีจะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้ว  ให้ท าบันทึกลง
นามร่วมกัน เสนอ ผอ.สพม.มหาสารคาม ทราบ 

5.7 เมื่อได้ท าลายเอกสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงาน ผอ.สพม.มหาสารคาม ทราบ และท าหนังสือ
เสนอ สพฐ. เพื่อลงนามในหนังสือถึงอธิบดีกรมศิลปากรทราบ เพื่อรวบรวมไว้เป็นสถิติการท าลายเอกสารทาง
ราชการในแต่ละปี 
 5.8 จัดเก็บเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง โดยจัดเป็นหมวดหมู่ประเภทของหนังสือและจัดเก็บตามหมวดเอกสาร 
 
6. Flow  Chart  การปฏิบัติงาน 

การท าลายหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเอกสารที่จะท าลาย 

เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือ 

 

ท าลายโดยคณะกรรมการ 

จัดท าหนังสือแจ้งผลการด าเนินการ 

จัดเก็บเอกสาร 

จัดท าบัญชีขอท าลายเอกสาร 

ส่งบัญชีหนังสือขอท าลาย 

คณะกรรมการพิจารณา
หนังสือ 

เห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย 
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7. แบบฟอร์มที่ใช ้
 -  
8. เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 8.1 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
 
9. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
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