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บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคำว่า “ระบบสารบรรณ 
อิเล็กทรอนิกส์” 

งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง 
การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลายในทางปฏิบัติ “งานสารบรรณ” หมายถึง การบริหารงานเอกสาร  
ทั้งปวง ตั้งแต่การคิดร่าง เขียน อ่าน แต่ง พิมพ์ จด ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงาน  
การประชุม สรุปย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ข้อ 6 ให้ความหมายของคำว่า “งานสารบรรณ” ไว้ว่า หมายถึง งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนและ
ขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง  
จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงาน
การประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย ทั้งนี้ ต้องทำเป็น
ระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย 
และในปีพ.ศ. 2548 มีการประกาศ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ โดยเพ่ิมคำนิยาม
ของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณ ดังนี้ “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กตรอนไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมู ล
ข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย  
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 กำหนดไว้ว่า หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็น
หลักฐานในราชการ ได้แก่ 

(1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
(2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก 
(3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
(4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทำขึน้เพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
(5) เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคบั 
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งานสารบรรณมีลักษณะงานที่สำคัญ ดังนี้ 
(1) การรับ – ส่งเอกสาร การตรวจสอบ คัดแยกประเภทเอกสาร ลงทะเบียนรับ ควบคุมและกำหนดเลขที่
รับเอกสาร 
(2) การวิเคราะห์ คัดกรองเอกสาร การพิจารณาเรื่องที่ต้องดำเนินการก่อน การจำแนกหน่วยงานตามภาระ
งานที่กำหนดไว้ 
(3) การค้นเรื่องเดิม การเตรียมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาการจัดเอกสารใส่แฟ้ม 
การนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณา/ลงนาม 
(4) การจัดทำเอกสาร การวางแผน หาข้อมูล คิด ร่าง เขียน พิมพ์ ทำสำเนา ตรวจทานเอกสารโต้ตอบให้
ถูกต้องตามหลักภาษาไวยากรณ์ ราชาศัพท์และตามระเบียบงานสารบรรณ 
(5) การส่งเอกสาร การลงทะเบียน แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
และภายนอกทางไปรษณีย์ 
(6) การจัดเก็บเอกสาร การค้น ติดตามเรื่องที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ และดำเนินการเสร็จสิ้นปัจจุบันการ
นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ต่อการปฏิบัติงานมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อหน่วยงาน
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานส่วนใหญ่ได้มีการนำการจัดการ
เอกสารด้วยระบบ IT มาใช้แล้วในระบบการรับ–ส่งเอกสารและการค้นหา/ติดตามหนังสือราชการ 
เนื่องจากเป็นเอกสารหรือหลักฐานที่สามารถใช้อ้างอิงเพ่ือการตรวจสอบได้ ดังนั้น การพัฒนาระบบการ
ติดตาม รับ –ส่งหนังสือราชการทั้งหนังสือธรรมดาและหนังสือที่กำหนดชั้นความลับความเร็ว จะทำให้ได้
ทราบถึงเอกสารนั้น ๆ ได้ดำเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง ประกอบกับสภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงในยุค
ปัจจุบันนี้ หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการนำสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับงาน และงานสารบรรณเป็นหน่วยงาน
สนับสนุนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกงานหนึ่งที่ช่วยผลักดัน สนับสนุนให้การทำงานบรรลุตามพันธกิจ 
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานด้านสารบรรณเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบผลสำเร็จซึ่งจากการ
ดำเนินงานยังมีปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของบุคลากรที่ มารับบริการ ได้แก่ 
ปัญหาด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แนวปฏิบัติในการทำงาน เป็นต้นจึงได้จัดทำคู่มือ
การปฏิบัติงาน ด้านงานสารบรรณเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน พัฒนาการให้บริการ และใช้เป็นคู่มือ
สำหรับศึกษาการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงาน 
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การรับ – ส่งหนังสือราชการ 
ชื่องาน การรับ – ส่งหนังสือราชการ 

แนวคิด 
งานรับ-ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของงานสารบรรณ อยู่ในขอบข่ายภารกิจในความ

รับผิดชอบของกลุ่มอำนวยการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบงานรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มทุก
กลุ่มในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 การบริหารและการจัดการภายใน
หน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงานนั้น 
การปฏิบัติงานธุรการด้านงานสารบรรณในสำนักงานเป็นงานหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นงานที่ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการและดำเนินภารกิจของหน่วยงาน 
มีความมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาระบบงานธุรการด้านงานสารบรรณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานธุรการ ได้ทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติ รวมถึงกฎระเบียบที่ถูกต้อง
3. เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการปฏิบัติงานธุรการของหน่วยงาน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ที่ได้รับมอบหมายภาระงานใหม่ในการปฏิบัติงานธุรการ
5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้

ขอบเขตของงาน 
ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำกลุ่มอำนวยการรับผิดชอบและประสานงานธุรการ การดำเนินงาน

สารบรรณ รับ - ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาหรือปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารงานทั่วไปให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพ่ือใช้สนับสนุนการบริหารงานให้มี
ประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นๆ ดังนี้  

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงานตามภารกิจ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ดูแลการเสนองานงานกลุ่มภายในกลุ่มต่อ รอง.ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มงาน
3. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงานของกลุ่มอำนวยการ  
4. ดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงานของสำนักงาน

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
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5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

6. ดำเนินงานอาคารสถานที่ภายในกลุ่มอำนวยการ
7. ตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์ประจำกลุ่มอำนวยการ

คำจำกัดความ
1. คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงาน ขั้นตอน

วิธีการดำเนินงาน แนวทางในการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ 
2. เจ้าหน้าที ่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ
3. ผู้บริหาร  หมายถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี

เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่ม
4. สำนักงาน  หมายถึง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
5. เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (SMART OFFICE)
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งานสารบรรณสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ช่ืองาน :งานสารบรรณสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

      วตัถุประสงค ์ 

1. เพื่อให้กระบวนการปฏิบติังานของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เป็นไปใน

แนวทางเดียวกนั

2. เพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบเขา้ใจวิธีการและขั้นตอนในการปฏิบติังาน

3. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถติดตามงานในหนา้ท่ีความรับผิดชอบ

4. เพื่อใหบุ้คลากรสามารถปฏิบติังานแทนกนัได้

5. บุคลากรใหม่สามารถเร่ิมงานไดอ้ยา่งรวดเร็วลดการสอนงาน

            ขอบเขตของงาน  

การดาํเนินงานตามขอบข่ายภารกิจงานตามอาํนาจหนา้ท่ี กลุ่มอาํนวยการ งานสารบรรณสํานกังาน เขตพื้นท่ี

การศึกษา ครอบคลุมการดาํเนินงานตั้งแต่ การรับ-ส่งหนงัสือราชการ การจดัทาํหนังสือราชการ การจดัเก็บ

หนงัสือราชการ การยมืหนงัสือราชการ และการทาํลายหนงัสือราชการ 

          คําจํากดัความ 

เจา้หน้าท่ี       หมายถึง    เจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบงานสารบรรณกลางเจา้หน้าท่ีพิมพ์ดีดเจา้หน้าท่ีธุรการ เจา้

พนกังานธุรการ 

สาํนกังาน      หมายถึง    สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มธัยมศึกษา 

ผูบ้ริหาร         หมายถึง   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารองผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ี           

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการ 

เอกสารลบั     หมายถึง   เอกสารท่ีไม่สามารถเปิดเผยได ้

กลุ่ม               หมายถึง - กลุ่มอาํนวยการ  

- กลุ่มนโยบายและแผน  

- กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

- กลุ่มบริหารงานบุคคล  

- กลุ่มพฒันาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา  

- กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา  

- กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา – กลุ่มกฎหมายและคดี 

หน่วย           หมายถึง    หน่วยตรวจสอบภายใน 

เอกสาร         หมายถึง    เอกสารพสัดุไปรษณียแ์ละระบบSmartOBEC 
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ข้ันตอนการปฏิบัติ 

1 .งานรับ – ส่ง หนงัสือราชการ 

     1.1 รับหนังสือราชการ (1) เจา้หน้าท่ีรับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วน

ราชการภายนอกและบุคคลทัว่ไป สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น เขต  4 รับ

หนงัสือราชการเขา้มา ๒ ทาง คือ 

             ช่องทางท่ี ๑ รับหนังสือราชการทางระบบ Smart OBECของ สพฐ. 

            ขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

1) เจา้หนา้ท่ีสารบรรณกลาง ดาวน์โหลด File หนงัสือราชการ ทางระบบ Smart OBEC ของ สพฐ.

2) ส่งFile หนงัสือราชการ ใหธุ้รการกลุ่มเจา้ของเร่ืองทางช่องรับ -ส่งเอกสาร ทาง ในระบบ My Office

3) ธุรการกลุ่มรับเร่ืองทางช่องรับ-ส่งเอกสาร ลงทะเบียนรับหนงัสือราชการในระบบสารบรรณกลาง

อิเลก็ทรอนิกส์ 

  -กรณีส่งเร่ืองผิดกลุ่มดาํเนินการดงัน้ี 

            ธุรการกลุ่ม นําเร่ืองท่ีส่งมาผิด ให้ผอ.กลุ่มวินิจฉัยระบุกลุ่มท่ีรับผิดชอบ จากนั้นธุรการกลุ่มส่ง

หนงัสือคืนสารบรรณกลาง 

4. ธุรการกลุ่มพิจารณาหนงัสือราชการ ระบุเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบตามกรอบภารกิจหนา้ท่ี 

กรณีไมส่ามารถระบุผูรั้บผิดชอบได ้ใหผู้อ้าํนวยการกลุ่ม เป็นผูพ้ิจารณาผูรั้บผิดชอบ 

5) ธุรการกลุ่มส่งเร่ืองใหผู้รั้บผิดชอบทางช่องรับ – ส่งเอกสาร
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ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน 

สพฐ.

smart.obec.go.th 

[คู่มอืการใชง้าน SmartOBEC] 

ส ำหรับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศกึษำ
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[คู่มือการใช้งาน SmartOBEC] 
ส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

การลงทะเบียนเข้าใช้ระบบ 

การเข้าสู่ระบบ   พิมพ์  http://smart.obec.go.th  จะพบ หน้าแรกของระบบ  

ให้ท่าน login เข้าสู่ระบบ โดย การใช ้ เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ในช่อง ชื่อผู้ใช้งาน  ( ในส่วนของ
รหัสผ่าน ให้ว่าง ไว้ )  คลิก เข้าสู่ระบบ  แลว้ท่านจะพบ เมนู ในการ ลงทะเบียน ดังภาพ  

คลิก เมนู ลงทะเบียนผู้ใช้ ระบบจะให้ทา่น กรอก รายละเอียด ได้แก่  
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User name  คือ ชื่อที่ท่านต้องการ เชน่  thiti  (การตั้งชื่อควรเปน็ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข และ
จะต้องไม่มี สัญลักษณพ์ิเศษต่าง ๆ ) 

Password  คือ รหัสผา่นทีท่่านต้องการ เช่น thiti24 (ควรเปน็ภาษาอังกฤษหรือตัวเลข และจะต้อง  
ไม่มี สัญลักษณ์พิเศษต่าง ๆ) 

ยืนยัน Password คือ การพิมพ์ รหสัผา่นที่ท่านตั้งไว้ อีกครั้งหนึ่ง 

เมื่อเสร็จแล้วกด ตกลง ระบบจะแจ้งให้ท่าน ดังนี้  

หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนเสร็จ แล้ว ล าดับต่อไปใหท้า่น ออกจากระบบ แล้ว คลิกเช้าสู่ระบบใหม่
อีกครั้ง ด้วย ชื่อผู้ใช ้และ รหัสผา่น   ที่ทา่นได้ก าหนด เข้าสู่ระบบ  ทา่นจะพบ เมนูต่าง ๆดังภาพ  
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การรับส่งหนังสือ ระหว่าง สพฐ. กับ เขตพื้นที่การศึกษา 
สารบรรณกลาง เขตพื้นที่ เมือ่ login เขา้สูร่ะบบ smartobec  จะเหน็เมนูในการรับส่งหนังสือราชการ 

ดังภาพ (สารบรรณกลางเขตใด ที่ ไม่สามารถ เข้าสู่ระบบและไม่มีเมน ูในการรับ-ส่งหนังสือ ติดต่อได้ที่ 
คณะท างานทีแ่นบท้ายเอกสาร ) 

การรับส่งหนังสือราชการ จะอยู่ เมนูบริหารงานทั่วไป เมื่อคลิก 

เมนูประกอบไปด้วย 
- หนังสือรับ คือ รายการหนังสือราชการที่ มาจาก สพฐ. และ สนง.เขตพื้นที่อื่น 
- หนังสือส่ง คือ รายการหนังสือราชการที่ สนง.เขตพื้นที่ ส่งไปยัง สพฐ. และ สนง.เขตพืน้ที่อื่น 
- ส่งหนังสือราชการ คือ การบันทึกส่งหนังสือราชการไปยังสพฐ. และ สนง.เขตพื้นทีอ่ื่น 
- คู่มือ 
- แจ้งเตือน เปน็การแจ้งเตือนงานที่ยังไม่ได้ปฏิบัติของแต่ละบุคคล 

หนังสือรับ 
รายการหนังสือราชการต่าง จาก สพฐ. และ สนง.เขตพื้นที่อื่น 

การเปิดรับ ใหท้่านคลิก ที่ ช่องรายละเอียด  
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รายละเอียดต่าง ๆ ของหนังสอืจะแสดง ดังภาพ 

หนังสือส่ง 

รายการหนังสือส่ง จาก สนง.เขตพื้นที่ ส่งไปยัง สพฐ. และ สนง.เขตพื้นทีอ่ื่น 
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การส่งหนังสือราชการ 

การส่งหนังสือราชการ 
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กรอกรายละเอียดให้ครบ 

ถึง เป็นการส่งถึง สพฐ. ในกรณีที่ท่าน ไม่ทราบว่าจะส่งไปที่ใด ให้ท่านส่ง หนังสือไปยัง สารบรรณกลาง สพฐ. และ 
ในกรณทีี่ท่านสามารถระบบ ส านักปลายทางได้ให้ท่านเลือก ส านักในสพฐ. ได้เลย ตัวอย่าง การเลือก ส านกัในสพฐ.  

คลิกเลือกส านกัที่ท่านต้องการ แล้วกด เลือก รายชื่อส านกัที่ท่านเลือกจะแสดง และเมื่อ เลือกเสร็จแล้ว กดปุม่ เสร็จ 
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ระดับความส าคัญ  เลอืกตามความส าคัญในหนังราชการ 

ความลับ  เลือกชั้นความลับ ไม่ลับ 

เลขที่หนังสือ ตามหนังสอืส่งที่ท่านออกเลขส่งมาแล้ว 

ลงวันที ่เลอืก ตามรายการ 

เรื่อง ชื่อเรือ่งหนังสือราชการ 

เนื้อหาโดยสรุป เป็นรายละเอียดอย่างยอ่ 

แนบไฟล์ เอกสาร  ท่านสามารถ แนบไฟล์ หนังสือและเอกสาร ได้  ดังนี ้ คลิก เรียกดู  แล้วเลอืก ไฟล์แนบ 

กด ตกลง พมิพ์ ค าอธิบายไฟล์เอกสารด้วยว่าคือเอกสารอะไร  ดังภาพ  
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     ช่องทางท่ี 2 การรับหนังสือราชการในระบบ My Office 

      การรับเอกสารแยกรับเป็น ๒ ระบบ 

      ระบบท่ี 1 หนังสือราชการท่ีโรงเรียนส่ง Fileอเิลก็ทรอนิกส์ เข้ามาทางระบบ My Office 

ขั้นตอนการรับหนงัสือราชการในระบบ My Office 

1. หนงัสือราชการท่ีโรงเรียนส่ง Fileอิเลก็ทรอนิกส์ เขา้มาทางระบบ My Officeของ สํานกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 

2. ธุรการสารบรรณกลางเปิดเขา้ทาํงานในระบบ My Office ไปท่ีเมนูรับหนงัสือจากหน่วยงาน

และคลิกรับหนงัสือ เพื่อลงทะเบียนรับหนงัสือราชการในระบบสารบรรณกลางอิเลก็ทรอนิกส์ 

3. ธุรการกลุ่มพิจารณาระบุเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบตามกรอบภารกิจ หนา้ท่ีของกลุ่ม

3.1 กรณีไม่สามารถระบุผูรั้บผิดชอบได ้ใหผู้อ้าํนวยการกลุ่ม เป็นผูพ้ิจารณาผูรั้บผดิชอบ

3.2 กรณีท่ีโรงเรียนส่งเร่ืองผิดกลุ่ม ใหธุ้รการกลุ่มยา้ยเร่ืองส่งใหธุ้รการกลุ่มเจา้ของเร่ืองทางช่องรับ –

ส่งเอกสาร 

4. ธุรการกลุ่มส่งเร่ืองใหผู้รั้บผิดชอบทางช่องรับ – ส่งเอกสารในระบบ My Office

ขั้นตอนการรับหนงัสือราชการท่ีส่งมาในระบบ My Office 

ส่งหนงัสือนาํมาทาง File อิเลก็ทรอนิกส์ มาในระบบ My Office
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1.คล๊ิกเลือกตรงหวัขอ้หนงัสือราชการหน่วยงาน เพื่อนาํส่งหนงัสือราชการไปยงักลุ่มงาท่ีรับผิดชอบ ดงัภาพ

2.กดเลือกตรงหนงัสือราชการเพื่อตรวจสอบเอกสารดงัภาพ 
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3.เลือกตรงเมนูนาํส่ง จะปรากฏรายการดงัภาพ 

4.กดเลือกเมนูธุรการกลุ่ม เพื่อส่งหนงัสือราชการไปยงักลุ่มท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีโรงเรียนส่งมายงั

สาํนกังานเขตพื้นท่ีฯ แลว้กดบนัทึก ดงัภาพ
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ระบบท่ี  2 การลงทะเบียนรับหนังสือนอกระบบ ในระบบ My Office 

ขั้นตอนการรับหนงัสือนอกระบบ My Office 

1.ธุรการสารบรรณกลางประจาํกลุ่มอาํนวยการ ลงรับเอกสารท่ีหน่วยงานมาติดต่อ กบัสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ในระบบ My Office 

2.สารบรรณกลางพิจารณาระบุผูรั้บผิดชอบตามกรอบภารกิจหนา้ท่ีของกลุ่ม 

3.สารบรรณกลางสง่เรื่องเอกสารเขา้ ระบบ My Office ใหผู้ร้บัผดิชอบ ทางช่องรบั-สง่เอกสาร 

4.สารบรรณกลาง พิมพ์ทะเบียนรับหนังสือท่ีโรงเรียนนําส่งหนังสือนํามาทางระบบ เพื่อให้ผูรั้บผิดชอบ

เซ็นช่ือรับหนงัสือนาํฉบบัจริง พร้อมเอกสารแนบ นาํไปดาํเนินการ 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนงัสือภายนอก ในระบบ My Office 

1.กดเลือกเมนูลงทะเบียนรับหนงัสือภายนอก ดงัภาพ
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2.กรอกขอ้มูลหนงัสือใหค้รบถว้น แลว้กดบนัทึก ดงัภาพ

20



ลงทะเบียนรับหนงัสือไม่มีเลข ในระบบ My Office 

                    การลงทะเบียนรับหนงัสือไม่มีเลข หมายถึง การรับหนงัสือจากหน่วยงาน ภายนอก หรือภายใน 

เอกสารทัว่ไป และอ่ืนๆท่ีมาติดต่อกบัสาํนกังานเขตพื้นท่ีฯ ท่ีไม่มีเลขท่ีหนงัสือ เพื่อให้เขา้สู่ระบบสารบรรณ

กลาง ในระบบ My Office เพื่อจะทราบท่ีอยูข่องหนงัสือท่ีลงทะเบียนรับ วา่หนงัสือท่ีลงรับอยูท่ี่กลุ่มงานใด 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนงัสือไม่มีเลข ในระบบ My Office 

 1.ตรวจดูประเภทของหนงัสือ 

2.กรอกขอ้มูลรายละเอียดหนงัสือใหค้รบถว้น

3.คล๊ิกเลือกกลุ่มท่ีรับผิดชอบเร่ืองท่ีหนงัสือนาํส่งมา เม่ือกรอกขอ้มลูครบแลว้กดบนัทึกเอกสาร ดงัภาพ
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1.2 ส่งหนังสือราชการ 

 สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น เขต 4 ส่งหนงัสือราชการ ๒ ทาง คือ 

         1.2.1 ส่งหนงัสือราชการเป็น file อิเล็กทรอนิกส์ให้โรงเรียนในสังกดัทางระบบ ระบบ My Office 

ขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี  

1. เจา้ของเร่ือง ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือส่งเพื่อออกเลขหนงัสือ /การลงนาม และประทบัตรา

ใหเ้รียบร้อย 

2. กรณีตรวจแลว้ถูกตอ้งนําหนังสือท่ีตอ้งการส่ง มาออกเลขส่งหนังสือทางระบบ ระบบ My Office

ของกลุ่มเจา้ของเร่ือง 

3.กรอกรายละเอียดลงในเมนูบนัทึกทะเบียนส่ง พร้อมแนบ fileหนังสือส่งในทะเบียนหนงัสือส่ง เพื่อ

เก็บไวใ้นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ส่งหนงัสือเป็นfile อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบ My Office ใหโ้รงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง

                 1.2.2 ส่งหนงัสือราชการเป็นเอกสาร ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการภายนอก และ

บุคคลทัว่ไป ทางไปรษณีย ์ขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี  

1. เจา้ของเร่ือง ตรวจสอบความถูกตอ้งของหนงัสือส่งเพื่อออกเลขหนงัสือ /การลงนาม และประทบัตรา

ใหเ้รียบร้อย 

2. กรณีตรวจแลว้ถูกตอ้งนาํหนังสือท่ีตอ้งการส่ง มาออกเลขส่ง ทางระบบ My Office ของกลุ่มเจา้ของ

เร่ือง 

3. กรอกรายละเอียดลงในเมนูบนัทึกทะเบียนส่ง พร้อมแนบ fileหนังสือส่ง ในทะเบียนหนังสือส่ง เพื่อ

เก็บไวใ้นระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ 

4. ธุรการกลุ่มนําหนังสือฉบบัจริง บรรจุซอง จ่าหน้าซอง พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อย ก่อนส่งให้

กลุ่มอาํนวยการ 

      4.1 กรณีมีหนงัสือท่ีจะส่งทางไปรษณียม์าจาํนวนมาก เจา้ของเร่ืองช่วยธุรการกลุ่มบรรจุซอง จ่าหนา้ซอง 

พร้อมตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งใหก้ลุ่มอาํนวยการ  

5. ธุรการกลุ่ม บนัทึกหนังสือราชการท่ีกลุ่มตอ้งการส่งทางไปรษณียใ์นแต่ละวนัลงในแบบฟอร์ม ของ

ไปรษณียส่์งใหก้ลุม่อาํนวยการ 

6. กลุ่มอาํนวยการ ดาํเนินการนาํไปส่งท่ีไปรษณีย ์
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           1.3การสืบคน้หนงัสือราชการในระบบ My Office 

ขั้นตอนการสืบคน้หนงัสือราชการในระบบ My Office  

1.กดเลือกเมนู ทะเบียนรับหนงัสือราชการดงัภาพ

2.กรอกเลขหนงัสือท่ีตอ้งการจะคน้หา แลว้กดคน้หา ดงัภาพ 
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3.ขอ้มูลหนงัสือจะปรากฏในกรณีท่ีมีการลงทะเบียนรับหนงัสือเลขท่ี ท่ีคน้หาแลว้ ในกรณีท่ีไม่มีขอ้มูล

แสดงวา่เลขท่ีหนงัสือท่ีคน้หายงัไม่มีการลงทะเบียนรับ เขา้สู่ระบบ ดงัภาพ

ตวัอยา่งภาพการแสดงขอ้มูลเลขหนงัสือท่ีคน้
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กาํหนดเวลาในการเข้าไปดาวน์โหลด หนังสือทาง File อเิลก็ทรอนิกส์ เข้ามาสู่ระบบ My Office 

         หนงัสือราชการท่ี มาทาง Smart OBEC, หนา้เวบ็ไซดห์ลกัของ สพฐ. (obec mail), เวบ็ไซตส์าํนกัต่าง ๆ 

ของ สพฐ., E-mail และโรงเรียนส่งเขา้ระบบ My Office สารบรรณกลาง และธุรการกลุ่มทุกกลุ่ม ตอ้งเขา้ไป

ดูวนัละ ๒ ช่วง คือ    - ช่วงเชา้ เวลา ๐๙.๐๐ –๑๐.๐๐ น. 

- ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ –๑๔.๐๐ น 

  งานการจัดทําหนังสือราชการ 

(๑) ผูรั้บผิดชอบ/เจ้าหน้าท่ีท่ีดาํเนินการร่างหนังสือและจดัพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือใน

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2562และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม โดยการนําระบบ

เทคโนโลยมีาประยกุตใ์ชใ้นการจดัพิมพห์นงัสือ 

(2) จดัพิมพ์หนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบกาํหนดไว ้จาํนวน 3 ฉบบั เพื่อจดัเก็บสําเนาไวท่ี้เจ้าของเร่ือง 1 

ฉบบั สารบรรณกลาง 1 ฉบบั ตน้ฉบบัจดัส่งออกไปยงัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

(3) ผูรั้บผิดชอบ/เจา้หนา้ท่ีของเร่ืองรับงานท่ีพิมพเ์สร็จเรียบร้อยแลว้เพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งถา้ไม่ถูกตอ้ง

ใหด้าํเนินการแกไ้ข ถา้ถูกตอ้งแลว้ใหเ้สนอ เพื่อพิจารณาลงนามตามลาํดบัชั้น 

(4) ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาขอนแก่น เขต 4 ลงนามหนงัสือราชการแลว้เจา้ของเร่ืองทาํการ

ออกเลขท่ีหนงัสือส่ง ในระบบ My Office โดยระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์/เลขท่ีคาํสั่ง 
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1.4 การออกเลขส่งหนงัสือภายนอก ในระบบ My Office 

ขั้นตอนการออกเลขส่งหนงัสือภายนอก ในระบบ My Office 

1.เลือกเมนูออกเลขส่งหนงัสือราชการภายนอก  ดงัภาพ

2.กรอกขอ้มูลรายละเอียดหนงัสือราชการส่งภายนอกใหค้รบถว้น แลว้กดบนัทึกดงัภาพ
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1.5การออกเลขหนงัสือคาํสั่ง ในระบบ My Office 

ขั้นตอนการออกเลขคาํสั่ง ในระบบ My Office

1.กดเลือกเมนูออกเลขคาํสั่ง ดงัภาพ

2.กรอกขอ้มูลรายละเอียดหนงัสือคาํสั่งใหค้รบถว้น แลว้กดบนัทึกดงัภาพ  เป็นการเสร็จเรียบร้อยจะไดเ้ลขท่ี

คาํสั่งปรากฏ
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1.6 การคน้ทะเบียนส่งหนงัสือราชการ ในระบบ My Office 

ขั้นตอนการคน้ทะเบียนส่งหนงัสือราชการ ในระบบ My Office 

1.กดเลือกเมนู ทะเบียนส่งหนงัสือราชการ ดงัภาพ

2.พิมพเ์ลขหนงัสือส่งท่ีตอ้งการคน้หาดงัภาพ
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3.ขอ้มลหนงัสือจะปรากฏ รายละเอียด เจา้ของเร่ือง วนัท่ีหนงัสืออก เอกสารท่ีแนบไปดว้ย ดงัภาพ
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 งานการจัดเกบ็หนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ 

1. การเก็บระหว่างปฏิบติัคือการเก็บหนังสือท่ีปฏิบติัยงัไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบ ของเจา้ของเร่ือง

โดยใหก้าํหนดวิธีการเก็บใหเ้หมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบติังาน  

2 .การเก็บเม่ือปฏิบติัเสร็จแลว้คือการเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้และไม่มีอะไร ท่ีจะตอ้งปฏิบติั

ต่อไปอีก 

3.การเก็บไวเ้พื่อใชใ้นการตรวจสอบคือการเก็บหนงัสือท่ีปฏิบติัเสร็จเรียบร้อยแลว้แต่จาํเป็น จะตอ้งใชใ้น

การตรวจสอบเป็นประจาํ แต่จาํเป็นจะตอ้งใชใ้นการตรวจสอบเป็นประจาํ

อายุการเกบ็หนังสือ 

1.โดยปกติใหเ้ก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 ปีเวน้แต่หนงัสือท่ีไดป้ฏิบติังานเสร็จส้ินแลว้และเป็นคู่สาํเนา ท่ีมีตน้

เร่ืองจะคน้ไดจ้ากท่ีอ่ืนให้เก็บไวไ้ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

2.หนงัสือท่ีเป็นเร่ืองธรรมดาซ่ึงไม่มีความสาํคญัและเป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นเป็นประจาํใหเ้ก็บไว ้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี

3. หนงัสือท่ีตอ้งการสงวนเป็นความลบัหนงัสือท่ีเป็นหลกัฐานทางอรรถคดีใหป้ฏิบติัตามกฎหมาย หรือ

ระเบียบวา่ดว้ยการนั้น

4.หนงัสือท่ีเก่ียวกบัประวติัศาสตร์หรือเร่ืองท่ีตอ้งใชส้าํหรับศึกษาคน้ควา้ใหเ้ก็บไวต้ลอดไป

งานการทาํลายหนงัสือราชการ 

1.ภายใน 60 วนั (ส้ินปีปฏิทิน) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการเก็บหนงัสือสาํรวจหนงัสือ และจดัทาํบญัชี

หนงัสอืขอทาํลายตามแบบที ่25 ในระเบียบงานสารบรรณฯเสนอผู้อํานวยการ สาํนกังานเขตพื�นทีก่ารศ

ึกษา ประถมศกึษาขอนแก่นเขต 4 (สาํรวจหนงัสอืเพื�อทาํลาย ควรทาํอย่างน้อยปี  ละ 1 คร ั�ง)  

2.จดัทาํบญัชีหนงัสือขอทาํลาย (แบบท่ี 25)

3.เสนอผลการสาํรวจให้ผู้อาํนวยการสาํนกังานเขตพื�นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 พิจารณา

4.แต่งตั้งคณะกรรมการทาํลายหนงัสือตามคาํสั่งสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 2367/2546

เร่ืองการมอบอาํนาจการทาํลายหนงัสือปกติประกอบดว้ยประธานกรรมการ กรรมการ 2 คนตั้งแต่ระดบั 3 

หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยคณะกรรมการทาํลายหนงัสือมีหนา้ท่ีดงัน้ี 1) พิจารณาหนงัสือท่ีจะขอทาํลายตาม

บญัชีหนงัสือขอทาํลาย 2) กรณีท่ีคณะกรรมการมีความเห็นวา่หนงัสือฉบบัใดไม่ควรทาํลายและควรขยาย

เวลาการเก็บไว ้ใหล้งความเห็นวา่จะขยายเวลาการเก็บไวเ้ม่ือใดในช่องการพิจารณา 3) กรณีท่ีคณะกรรมการ

มีความเห็นวา่หนงัสือเร่ืองใดควรทาํลายใหก้รอกเคร่ืองหมายกากบาท (X) ลงในช่องการพิจารณา 4) เสนอ

รายงานผลการพิจารณาพร้อมทั้งบนัทึกความเห็นขดัแยง้ของคณะกรรมการ (ถา้มี) ต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา

สั่งการต่อไป  

5.คณะกรรมการพิจารณาเอกสารท่ีขอทาํลายตามรายการในบญัชีขอทาํลาย และรายงานผล การพิจารณา

เสนอผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพื�นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต  4 
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6.ผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพื�นทีก่ารศกึษาประถมการศกึษาขอนแก่น เขต 4พิจารณาสั �งการ ตามรายงาน

ของคณะกรรมการทาํลายหนงัสอืราชการ และส่งบญัชีขอทาํลายให้หอจดหมายเหตแุหง่ชาต ิจัง

หวดัขอนแก่น พิจารณา  

7.หอจดหมายเหตแุห่งชาตจิังหวัดขอนแก่น เห็นชอบหรือไม่แจ้งภายใน 60 วันนับแต่วันที�สาํนกังานเขต

ี่พ ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4ได้ส่งเรือ่งให้ถือว่าให้ความเห็นชอบแล้ว สาํนกังานเขตพื�นที

่การศกึษาทาํลายหนงัสอืได ้ 

8.ดาํเนินการทาํลายหนงัสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษโดยมิใหห้นงัสือนั้น อ่านเป็น

ขอ้ความไดแ้ลว้นาํเงินท่ีไดจ้ากการขายส่งเป็นเงินรายไดแ้ผน่ดิน 

9.เม่ือทาํลายเรียบร้อยแลว้เสนอรายงานใหผู้อ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ
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