คานา
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
ธุรการ การดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้
เป็นระบบเดียวกันและอ้างอิงได้ เพื่อเอื้ออานวยในการปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว
ประหยัดเวลาและงบประมาณ ทาให้มีประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ ได้รวบรวมข้อมูลขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ใน
การดาเนินงาน การปฏิบัติงานตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน หวังว่า
คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการดาเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป

นางสาวทัศนีย์ เซ็นหอม
พนักงานธุรการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

การปฏิบัติงานสารบรรณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

- แนวคิด

1

- วัตถุประสงค์

1

- การปฏิบัติงาน

1

- วิธีการดาเนินการ
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การปฏิบัติงานสารบรรณ
งานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวคิด
งานธุรการ เป็นงานหนึ่งในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารอื่น ๆ การลงทะเบียน การแยกประเภท การจัดทาหนังสือ
ราชการ การปฏิบัติงานเกี่ย วกับการเก็บรักษา การพิมพ์ การคัดสาเนา การค้นหา และการติดตามเรื่อง
รวบรวมเอกสารหลักฐาน ข้อมูล การจัดทาทะเบียนการดูแลรักษาพัสดุ การอานวยความสะดวกในการใช้
อาคารสถานที่ การดาเนินการเกี่ยวกับการประชุม การประชาสัมพันธ์ การประสานงานภายใน และภายนอก
การจัดทางานงานของกลุ่ม งานบริการต่าง ๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานภายใน
กลุ่มสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้ตระหนักและมองเห็นปัญหาปัญหาอุปสรรค
ในการปฏิบัติงานสารบรรณ จึงได้จัดทา “คูม่ ือการปฏิบัติงานสารบรรณ” เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้
เป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานสารบรรณ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ และลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
วัตถุประสงค์ของการดาเนินงาน
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือแนวปฏิบัติในการปฎิบัติงานสารบรรณ
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจที่สามารถปฎิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
3. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. รับ-ส่งหนังสือ ราชการ จากสารบรรณกลาง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 ทุกวัน
2. เสนอหนังสือรับผ่าน ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
3. ลงทะเบียนหนังสือรับ ทางระบบหรือไฟล์ที่จัดทาขึ้นเองโดยใช้โปรแกรมออฟฟิต ไมโครซอฟเอกเซล
(ดังตัวอย่างข้างล่างนี้)
4. นาส่งศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบแต่ละเรื่องเป็นรายบุคคล
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ตัวอย่างทะเบียนการรับหนังสือ
วิธีดาเนินการ
งานสารบรรณ เป็นงานเกี่ยวกับหนังสือนับตั้งแต่การคิด ร่าง เขียน พิมพ์ จดจา ทาสาเนา รับ ส่ง
บันทึก ย่อเรื่อง เสนอสั่งการ โต้ ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ทาลาย
1. ความสาคัญของงานสารบรรณ
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่น ๆ ของหน่วยงาน
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
4. เป็นหลักฐานราชการมีคุณค่า
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
2. สาระสาคัญของงานสารบรรณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 , ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 มีสาระสาคัญ ดังนี้

-32.1 ความหมายของหนังสือราชการ เป็นเอกสารที่หลักฐานในราชการ ได้แก่
1. ส่วนราชการถึงส่วนราชการ
2. ส่วนราชการถึงบุคคลภายนอก
3. หน่วยงานอื่นถึงส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
2.2 ชนิดของหนังสือราชการ
หนังสือราชการ มี 6 ประเภท ได้แก่
- หนังสือภายนอก
- หนังสือภายใน
- หนังสือประทับตรา
- หนังสือสั่งการ
- หนังสือประชาสัมพันธ์
- หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการ ใช้กระดาษตรา
ครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึง
บุคคลภายนอก
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการ ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อ
กากับ ใช้ในกรณี ที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การ
ตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับ ราชการสาคัญ หรือการเงิน การแจ้งผลงานที่ดาเนินการไปแล้ว
4. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กาหนดแบบ ไว้โดยเฉพาะ หนังสือสั่งการมี 3 ชนิด
1. คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วย
กฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัย
อานาจของ กฎหมายหรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา ใช้กระดาษตราครุฑ
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัย
อานาจ ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษตราครุฑ

-45. หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมี
กฎหมาย กาหนดแบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ
หรือแนะ แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อ
ทาความเข้าใจในกิจการ ของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษ
ตราครุฑ
3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทา ขึ้ น นอกจากที่กล่ าวมาแล้ ว ข้างต้น หรือหนังสื อที่ห น่ว ยงานอื่นใดซึ่ง มิใช่ส่ ว นราชการหรื อ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน ราชการและส่วนราชการ รับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล
นิติบุคคล หรือหน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่ง อย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ
2. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็ นของผู้ มาประชุ ม
ผู้เข้าร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
3. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้ บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
ผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการ
ระดับกรมติดต่อกันในการ ปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความ
4. หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่ เกิดขึ้น เนื่องจากการ
ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบ
บันทึกภาพด้วย หรือ หนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือ
ของทางราชการแล้วมีรูปแบบ ตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกาหนดขึ้นใช้ ตามความเหมาะสม เว้นแต่ มีแบบ
ตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและ
สอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือรากชาร หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้อง
จัดส่ง และดาเนินการทางสารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภทคือ
1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทาได้

-52.4 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอกให้เจ้า หน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณ
กลาง ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในส่วนนี้ โดยจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการ
ก่อนหลัง และให้ ผู้เปิดซองตรวจเอกสารหากไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อส่วนราชการ เจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่
ออกหนังสือเพื่อดาเนินการ ให้ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนั้นต่อไป
2.5 การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้เจ้าของเรื่องตรวจความ
เรียบร้อย ของหนังสือ รวมทั้งสิ่ง ที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน
2.6 การเก็บรักษา การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติ
เสร็จแล้ว และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับ
รับผิดชอบ ของเจ้าของเรื่อง โดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ
ไม่มีอะไร ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว
แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจาไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ 3
2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้
1. หนังสือที่ต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการ
รักษา ความปลอดภัยแห่งชาติ
2. หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี สานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวน
หรือ หนังสืออื่นใดที่ได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกาหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตาม
กฎหมายและระเบียบ แบบแผนว่าด้วยการนั้น
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณี สถิติ หลักฐาน
หรือเรื่อง ที่ต้องใช้สาหรับศึกษาค้นคว้า หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการ
ตลอดไปหรือตามที่ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร กาหนด
4. หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่สาเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น
ให้เก็บไว้ ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
5. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความสาคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น
ประจา เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใช่เป็นเอกสาร
สิทธิ หากเห็น ว่าไม่มีความจาเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี ให้ทาความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทาลายได้
2.8 การยืมหนังสือ
1. การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะนาไปใช้ในราชการใด และจะต้อง
มอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้

-6เจ้าหน้าที่เก็บ รวบรวม หลักฐานการยืม เรียงลาดับวันเดือนปีไว้เพื่อติดตามทวงถาม
ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้นให้เก็บไว้แทนที่หนังสือที่ ถูกยืมไป
2. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน
ราชการ ระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น
หัวหน้าส่วน ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทามิได้ เว้นแต่จะให้ดูหรือคัดลอกหนังสือ
ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจาก หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายก่อน
2.9 การทาลาย ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือ สารวจหนังสือที่ที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้นไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือที่ฝากเก็บไว้ที่
กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย เสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการทาลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่าง น้อย
สองคน โดยปกติให้แต่งตั้ง จากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.10 มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง
1. ตราครุฑ มี 2 ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และตัวครุฑสูง 1.5
เซนติเมตร
2 มาตรฐานกระดาษ 3 ขนาด คือ ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210
มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร ขนาดเอ 8
หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร
3. มาตรฐานซอง มี 4 ขนาด คือ ขนาดซี 4 หมายความว่า ขนาด 229 มิลลิเมตร
x 324 มิลลิเมตร ขนาดซี 5 หมายความว่า ขนาด 162 มิลลิเมตร x 229 มิลลิเมตร ขนาดซี 6 หมายความ
ว่า ขนาด 114 มิลลิเมตร x 162 มิลลิเมตร ขนาดดีแอล หมายความว่า ขนาด 110 มิลลิเมตร x 220
มิลลิเมตร
3. ประเภทชั้นความลับ “สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์
ยุทธภัณฑ์ ที่สงวน การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ ชั้นความลับ
ของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ แบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ
1. ลับที่สุด (TOP SECRET)
2. ลับมาก (SECRET)
3. ลับ (CONFIDENTIAL)

-7ลับที่สุด หมายความว่า ความลั บที่มีความส าคัญที่สุ ดเกี่ยวกับบุคคลข้อมูล ข่าวสาร วัตถุ
สถานที่ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้
ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด
ลับ มาก หมายความว่ า ความลั บ ที่ มีค วามส าคั ญ มากเกี่ ย วกั บบุ ค คลข้ อ มู ล ข่ า วสารวั ต ถุ
สถานที่ และ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้
ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ลับ หมายความว่า ความลับที่มีความสาคัญเกี่ยวกับบุคคลข้อมูลข่าวสาร วัตถุสถานที่ และ
ทรัพย์สินมี ค่าของแผ่นดิน ซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึง บุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้
ทราบ จะทาให้เกิด ความเสียหายต่อความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ ผู้มีอานาจกาหนดชั้นความลับ ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการกาหนดชั้นความลับพร้อมทั้งให้เหตุผล ประกอบการกาหนด
ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด ในการ นี้อาจ
มอบหมายหน้ าที่ดังกล่ าวได้ตามความจาเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือให้ แก่ราชการส่วนภูมิภ าค ในกรณีที่
สามารถ มอบอานาจได้ตามกฎหมาย การส่งและรับ การส่งข้อมูลข่าวสารลับภายในหน่วยงานเดียวกันทุกชั้น
ความลับต้องใช้ใบปกข้อมูลข่าวสารลับทับ ข้อมูลข่าวสารลับ การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณ
หน่วยงาน ต้องบรรจุซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่าง มั่นคง ซองชั้นใน ให้จ่าหน้าระบุเลขที่หนังสือนาส่ง
ชื่อตาแหน่งผู้รับ และหน่วยงานผู้ส่ง พร้อมทา เครื่องหมายแสดงชั้นความลับทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ซอง
ชั้นนอก ให้จ่าหน้าซองระบุข้อความเดียวกับซองในแต่ไม่ต้องมีเครื่องหมายแสดงชั้นความลับ และห้ามระบุชั้น
ห้ามระบุ ชั้นความลั บและชื่อเรื่องไว้ในใบตอบรับ แต่ให้ ระบุเลขที่ห นังสื อส่ง วัน
เดือน ปี จานวนหน้า และหมายเลขฉบับไว้ในใบตอบรับดังกล่าว และเก็บรักษาใบตอบรับนั้นไว้จนกว่าจะได้รับ
คืนหรือบอกเลิกชั้นความลับ หรือทาลายข้อมูลนั้นแล้ว
4. อื่น ๆ ควรรู้ ได้แก่
1. เรื่องราชการที่จะดาเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือไม่ทัน ให้ส่งข้อความทาง
เครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่ต้อ
ยืนยันเป็นหนังสือ ให้ทา หนังสือยืนไปทันที
2. การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสารซึ่งไม่ปรากฏหลักฐานชัดแจ้ง ให้ผู้ส่ง และ
ผู้รับบันทึกข้อความ ไว้เป็นหลักฐาน สาเนาคู่ฉบับ ให้ลงชื่อผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ
3. ถ้าหนังสือที่เป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือที่สาคัญแสดงเอกสารสิทธิ์
สูญหาย ให้ ดาเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน
4. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันให้
เพิ่มพยัญชนะ ว

-85. หนังสือราชการปกติทา 3 ฉบับ มีต้นฉบับ 1 ฉบับ และให้มีสาเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่
ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ
6. การสาเนาหนังสือนี้ให้มีคารับรองว่า สาเนาถูกต้อง โดยให้ เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ
2 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป ซึ่งเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตาแหน่งที่ขอบล่างของ
หนังสือ
5. สาระสาคัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
1. ให้ เ พิ่ ม นิ ย ามค าว่ า “อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ” และค าว่ า “ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์” ระหว่างนิยามคาว่า “หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ในข้อ ๖ แห่งระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการ
ประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการ ทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน ระบบสื่อสาร ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์””
2. เพิ่มความหมายของหนังสือราชการ หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐาน
ในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มี
ไปถึง บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึง
ส่วนราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3. การส่ งหนั งสื อที่มีชั้นความลับ ในชั้นลั บหรือลั บมาก ด้ว ยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ใช้งานหรือผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับการแต่งตั้งให้เข้าถึงเอกสารลับแต่ละระดับ เป็นผู้ ส่งผ่าน
ระบบการรักษา ความปลอดภัย โดยให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
6. สาระสาคัญของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อระบุ
ตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับตาแหน่ง ประเภทตาแหน่ง และระดับตาแหน่งของข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้น รวมทั้ง
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ด้วย
4. ระเบียบ กฎหมาย ข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม

