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ก
คํานํา
สื บ เนื่อ งจากปพุ ทธศักราช 2553 - 2558 จํ า นวนเอกสารของสํา นัก งานวิ เ ทศสั ม พั นธ สํา นัก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีปริมาณเพิ่มขึ้นอยา งตอเนื่องทุกป ทํา ใหเกิดปญ หาการบริหารจัดการ
เอกสารราชการในพื้นที่ที่มีจํากัดของสํานักงานฯ
ผูเขียนจึ งเสนอแนวทางการแกไขปญหาดังกลาวโดยนําวิธีปฏิบัติเรื่องการทําลายเอกสารราชการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เปนเครื่องมือเพื่อใชในการบริหารจัดการเอกสาร
ราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กอปรกับในปพุทธศักราช 2555 ผูบริหารของมหาวิทยาลัยไดมอบนโยบาย
ใหหน วยงานในสังกัดสํา นั กงานอธิ การบดีดํา เนินการบริหารจัด การเอกสารราชการ ในฐานะที่ ป ฏิ บัติงานใน
ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปและไดรับ มอบหมาย จึงนําวิธีการบริหารจัดการเอกสารราชการโดยวิธีการ
ทําลายเอกสารราชการมาใชกับเอกสารราชการที่ถูกจัดเก็บอยูภายในสํานักงานตั้งแตปพุทธศักราช 2555-2561
(6 ป) พบวาบริเวณภายในสํานักงาน มีพื้นที่ใชสอยเพิ่มมากขึ้น มีความสะอาด เอกสารราชการดูเปนระเบียบ และ
สืบ คนไดงาย จากผลการดําเนินงานเชิงประจักษ จึงมองเห็นประโยชนที่เกิดขึ้น จากการบริหารจัดการเอกสาร
ราชการโดยวิธีการทําลาย และตองการถายทอดองคความรู ประสบการณ และเทคนิ คที่คน พบ เพื่ อเปน แนว
ทางการดําเนินงานแกผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการราชการ ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะ
เปนประโยชนตอผูแสวงหาแนวทางพัฒนางานที่เกี่ยวของไมมากก็นอย

นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
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๑
บทที่ 1 บทนํา
ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2555 เจ า หน า ที่ บ ริห ารงานทั่ ว ไป สํ า นั ก งานวิ เ ทศสั ม พั น ธ ได รั บ มอบหมายจาก
ผูบังคับบัญชาใหดําเนินการจัดเก็บเอกสารของสํานักงานใหเปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 ตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อนําพื้นที่มาใชประโยชน
ใหไดมากที่สุด ปองกันการสูญหายของเอกสาร สามารถสืบคนเอกสารได และในป พ.ศ. 2557 สํานักวิทย
บริการ หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจง
สํานักงานวิเทศสัมพันธ ใหติดตอรับเอกสารราชการในชวง
อายุหนังสือ ราชการ พ.ศ. 2539-2546 ที่เ ก็บ อยู ที่ห อ
จดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรอการทําลาย
คืน และใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ บริหารจัดการเอกสาร
และดํา เนิน การจัดส งเอกสารขอทํา ลายไปที่หอจดหมาย
เหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
ที่ประชุมสํานักงานวิเทศสัมพันธ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อ
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 พิจารณาเห็นขอจํากัดของพื้นที่ ที่ไมสามารถรองรับเอกสารเหลานั้นได จึงได
มอบหมายให นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ เสนอราง
แนวทางและแผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ โดยภายหลังไดรับความเห็นชอบกําหนดใหแนวทางและ
แผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ เขาไปบรรจุในแผนการปฏิบัติงานประจําปของสํานักงาน จากการ
ดําเนินงานตามแผนการบริหารจัดการเอกสารราชการ สงผลใหมีพ้นื ที่ใชสอยในสํานักงานเพิ่มมากขึ้น เอกสาร
ราชการถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบ สามารถสืบคนเอกสารไดอยางสะดวก รวดเร็ว
ผูเขีย นจึ งขอเสนอผลงานที่ ไดดํา เนินการจัด ทํ าลายเอกสาร โดยแสดงเปน ขอ มูลสถิติก ารทําลาย
เอกสารราชการของสํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 1 สถิติการทําลายเอกสารราชการ ของ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี
ขอทําลายเอกสาร
เอกสารที่ขอทําลาย
เอกสารที่หอจดหมาย
ปริมาณเอกสารที่
ประจําปปฏิทิน
(เรื่อง)
เหตุขอสงวน (เรื่อง)
ทําลาย (เรื่อง)
พ.ศ. 2555
4,384
369
4,015
พ.ศ. 2557
3,891
169
3,722
พ.ศ. 2559
1,638
53
1,585
พ.ศ. 2561
966
966
รวมทั้งสิ้น
10,879
591
10,288

๒
จากตารางขางตนสามารถอธิบายเปนแผนภูมิกราฟแทงได ดังนี้

จํานวน (เรื่อง)

ปริมาณเอกสารที่ทําลาย
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
-

4,015

3,722

1,585
966

ป พ.ศ. 2555

ป พ.ศ. 2557

ป พ.ศ. 2559

ป พ.ศ. 2561

ขอมูลจากตารางที่ 1 และแผนภูมิกราฟแทง แสดงใหเห็นวา ในระหวางปปฏิทิน พ.ศ. 2555-2561
ปริมาณเอกสารราชการที่ตองจัดเก็บไวภายในสํานักงานลดลงอยางตอเนื่องทุกป ถือเปนประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
การนําวิธีการทําลายเอกสารราชการราชการมาบริหารจัดการภายในสํานักงาน เนื่องจากทําใหสํานักงานมีพื้นที่
ใชสอยที่สามารถนํามาใชประโยชนเพื่อดําเนินกิจกรรมตามพันธกิจของสํานักงาน สืบคนแหลงที่เก็บเอกสาร
ราชการไดอยางเปนระบบ สามารถจัดเก็บใหเปนระเบียบหมวดหมูในแตละปปฏิทิน ไมเกิดการสูญหาย ถูกตอง
ตามระเบียบสารบรรณ และเพิ่มประสิทธิภาพความชํานาญงานดานเอกสารใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารอยางยิ่ง
การดําเนินการตามแผนการทําลายเอกสารราชการอยางตอเนื่อง ที่สงเสริมงาน 5ส ทําใหสํานักงาน
วิ เ ทศสัม พั นธ มีพื้นที่ใชส อยเพิ่ม ขึ้นอยางมาก สะอาด สะดวก ทั้งยังเปนสวนสํา คัญที่ ทํา ให การดํา เนิน การ
ปรับปรุงตามข อเสนอแนะที่ รวบรวมจากผลการประเมิน ความพึงพอใจของนั ก ศึกษาและบุคลากรตอ การ
ใหบ ริ การของสํา นัก งานเป นไปอย า งราบรื่น ในประเด็ นที่เสนอให มีส ถานที่ต อนรับ ผู ม าติด ต ออยู ภ ายใน
สํานักงาน โดยผูเขียนมีรายละเอียดแผนและรูปภาพประกอบดังตอไปนี้

๓
แผนการจัดเก็บปรับปรุงหองสํานักงานวิเทศสัมพันธ

ภาพสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ

๔
ภาพสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักงานวิเทศสัมพันธ รอบที่ 1

วัตถุประสงคในการจัดทําลายเอกสารราชการของสํานักงาน
1. วางระบบการจัดเก็บเอกสารใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดตอสํานักงาน โดยใหผูปฏิบัติงาน
ดา นเอกสารปฏิ บัติตามระเบีย บสํา นักนายกรั ฐ มนตรี ว า ดว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 อย า ง
เครงครัด
2. แกไขปญหาการจัดเก็บเอกสารหนังสือราชการที่รอทําลาย
3. ปองกันการสูญหายของเอกสาราชการ
4. เพิ่มพื้นที่ใชสอยในสํานักงาน
ประโยชนที่จะไดรับหลังจากการทําลายเอกสารราชการ
1. หนวยงานมีพื้นที่ใชสอยเพิ่มขึ้น
2. มีการจัดเก็บเอกสารเปนระบบ สามารถสืบคนได คนหางายรวดเร็ว ประหยัดเวลา
3. ไมมีคาใชจายในการจัดซื้อวัดสุเพื่อจัดเก็บเอกสาร
ขอบเขต
คูมือการปฏิบัติงานดานการทําลายเอกสารราชการเลมนี้ครอบคลุม ตั้งแตการสํารวจ การทํ าบัญชี
ทําลายเอกสาร การแตงตั้งคณะกรรมการ การขออนุมัติทําลายหนังสือ การทําลาย และรายงานผลการทําลาย
หนังสือราชการไปยังหัวหนา สว นราชการ เพื่อชวยใหสามารถไปใชเปนแนวทางในการดําเนิ นงานไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมตอไป โดยมีขอบเขตความหมายและระเบียบที่ยึดถือปฏิบัติ

๕
ระเบียบฯ หมายถึง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ทําลายไดตามระเบียบ
ขอ 66-70 หมายถึง ในสวนราชการทําลายเอกสารตามขั้นตอนที่กําหนดในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 สวนที่ 3 เริ่มตั้งแต ขอ 66-70
.

การทําลายเอกสาร หมายถึง การทําลายเอกสารที่ผานการพิจารณาของหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร
แลวหนวยงานสามารถทําลายไดโดยการเผาหรือขาย
หนัง สือ หมายถึง เอกสารราชการ หนังสือราชการ รวมความถึง เอกสาร หนังสือ หรือเอกสารอื่น ๆ เชน
ภาพถายฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ ภาพยนตร แผนที่ แผนผัง สิ่งพิมพระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส หมายถึง การประยุกตใชทางอิเล็กทรอนิกส ไฟฟาคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือวิธีอื่น
ใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุคใชวิธีการแสง วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณที่
เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีการตาง ๆ
คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการพิจารณาทําลายหนังสือเอกสารราชการ
หอจดหมายเหตุแหงชาติ หมายถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี
หอจดหมายเหตุฝายหอสมุด หมายถึง หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่ผูดูแลงานดานเอกสาร
1. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตามวิเคราะหเอกสาร คัดแยก และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือรับ
2. ตรวจสอบ ควบคุม ติดตาม วิเคราะหเอกสาร คัดแยก และดําเนินการลงทะเบียนหนังสือสง
ตรวจสอบ ควบคุม สอบถามขอมูลเพิ่มเติม ติดตาม วิเคราะหเอกสาร คัดแยก และดําเนินการ
ลงทะเบียนหนังสือสง
3. ดําเนินจัดทําแบบฟอรมทะเบียนคุมแฟมเอกสารสํานักงาน ลงบันทึกขอมูลในทะเบียนคุม แฟม
สํานักงาน จัดเก็บ ดูแล รักษาไมใหสูญหาย และคนหาเอกสารในสํานักงาน
4. ดําเนินการจัดทําลายเอกสารประจําปสาํ นักงาน รวบรวม คัดแยก เพื่อดําเนินการจัดทําลาย เอกสาร
และจัดทําเปน ขอมูลการทําลายเอกสารในแตละปปฏิทินรายงานผลการทําลายเอกสาร

๖
บทที่ 2 กฎหมายและระเบียบที่เกีย่ วของกับการทําลายเอกสารของทางราชการ
ผูเขียน มีเจตนาใหเจาหนาที่ผูป ฏิบัติงานดานธุรการตระหนักถึงความสําคัญ ดานการจัดเก็บ การ
ทําลายเอกสารราชการ เนื่องจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐ ตองปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบทางราชการ
ซึ่งกฎหมายที่ผูปฏิบัติงานดานเอกสารควรทราบและตระหนัก และระเบียบที่ควรทราบและยึดถือปฏิบัติ คือ
1. *ประมวลกฎหมายอาญา หมวดความผิดตอเจาพนักงาน มาตรา 142 บัญญัติวา “ผูใดทําให
เสียหาย ทําลาย ซอนเรน เอาไปเสีย หรือทําใหสูญหาย หรือไรประโยชนซึ่งทรัพยสินหรือเอกสารใด ๆ อันเจา
พนักงานไดยึดรักษาไว หรือสั่งใหสงเพื่อเปนพยานหลักฐาน หรือเพื่อบังคับการเปนไปตามกฎหมาย ไมวาเจา
พนักงานจะรักษาทรัพยหรือเอกสารนั้นไวเอง หรือสั่งใหผูนั้นหรือผูอื่นสงหรือรักษาไวก็ตาม ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
2. ระเบียบที่ตองยึดถือและปฏิบัติ คือ *ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 สวนที่ 3 เริ่มตั้งแต ขอ 66 - 70 (หนาที่ 24 - 26) เปน
ระเบียบที่ใชบังคับแกสวนราชการ ดานการบริหารงานเอกสาร ไดแก การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา
การยืม การทําลาย
* สามารถดาวโหลดไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๗
บทที่ 3 ขั้นตอนการทําลายหนังสือเอกสารราชการ
ผูเขียนจะขอแสดงถึงขั้นตอนการทําลายเอกสารเปนลําดับขั้นตอน ตามแนวปฏิบัติที่ไดดําเนินการจัด
ทําลายเอกสารในสํานักงานวิเทศสัมพันธ โดยละเอียด ซึ่งไดแทรกตัวอยางเอกสารและรูปภาพประกอบ เพื่อให
ผูปฏิบัติงานดานเอกสารเกิดความเขาใจและประโยชนสูงสุด และสามารถนําไปใชประโยชนไดสูงสุด ดังนี้
1)

ศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับการทําลายหนังสือราชการ เริ่มจากการทราบอายุการเก็บหนังสือ

เอกสารหนังสือราชการดังตอไปนี้ ที่ทําลายไมได
1. หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติต าม
กฎหมายหรื อ ระเบี ย บว า ด ว ยการรั ก ษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ หรือระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ
๒. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดี สํานวนของ
ศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่นใด
ที่มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนกําหนดไวเปน
พิเศษแลว การเก็บไวใหเปนไปตามกฎหมายและ
ระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
๓. หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา
และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไว
เปน หลั กฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ตลอดไป หรือ ตามที่หอจดหมายเหตุแ หงชาติ
กรมศิลปากร กําหนด
๔. หนังสือที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรทุกสาขาวิชา
และมีคุณคาตอการศึกษา คนควา วิจัย ใหเก็บไว
เปน หลั กฐานสําคัญทางประวัติศาสตรของชาติ
ตลอดไป หรือ ตามที่หอจดหมายเหตุแ หงชาติ
กรมศิลปากร กําหนด

.

เอกสารหนังสือราชการ ที่ทําลายได
1. หนังสือราชการที่หมดความจําเปนในการใชงาน และ
เก็ บ ไว จ นครบอายุ การเก็ บ ตามที่ ระเบี ย บสารบรรณ
กําหนดแลวใหดําเนินการทําลายเอกสารภายในภายใน
60 วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทินประจําป
2. หนัง สือ ที่เ ป นเรื่ อ งธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ
และเปนเรื่องที่เกิ ดขึ้ นเปน ประจํ าเมื่ อดําเนิ นการแลว
เสร็จใหเก็บไวไมนอ ยกวา 1 ป

3. หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มี
ตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไวไมนอยกวา 5 ป

4. หนัง สือ หรือเอกสารเกี่ย วกับ การรับ เงิน การจ า ยเงิน
หรือ การกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่ไมเปนหลักฐานแหง
การกอ เปลี่ ย นแปลง โอน สงวน หรื อ ระงั บ ซึ่ ง สิ ท ธิ
ในทางการเงิน รวมถึงหนังสือหรือเอกสารเกี่ยวกับการ
รับเงิน การจายเงิน หรือการกอหนี้ผูกพันทางการเงินที่
หมดความจํ าเป นในการใช เ ป น หลั ก ฐานแห ง การก อ
เปลี่ ย นแปลง โอน สงวน หรื อ ระงั บ ซึ่ ง สิ ท ธิ ใ นทาง
การเงิน เพราะไดมี หนัง สื อหรือเอกสารอื่ นที่สามารถ
นํามาใชอางอิงหรือทดแทนหนังสือหรือเอกสารดังกลาว
แลว เมื่อสํานักงานการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบแลว
ไม มีปญ หาและไม มีค วามจํ าเป น ตอ งใช ประกอบการ
ตรวจสอบหรือเพื่อการใด ๆ อีก ใหเก็บไวไมนอยกวา 5
ป หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ การเงิ น ซึ่ ง เห็ น ว า ไม มี ค วาม
จําเปนตองเก็บไวถึง 10 ป หรือ 5 ป แลวแตกรณี ให
ทําความทําขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

๘
2)

สํารวจเอกสาร เมื่อครบอายุการเก็บ และจัดทํารายงานผลการสํารวจ

2.1 สํารวจเอกสารเมื่อครบอายุ ตามคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ดาว
โหลดไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter)

ตัวอยางหนาปกคูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2550

2.2 คัดแยกเอกสาร เพื่อเตรียมจัดทําหนังสือขอทําลายเอกสาร

ภาพเอกสารของสํานักงานกอนการคัดแยก

ภาพเอกสารของสํานักงานหลังการคัดแยกและเตรียมจัดทําบัญชี
หนังสือขอทําลาย

๙
2.3 จัดทําบันทึกขอความ เรื่อง ขอรายงานผลการสํารวจ เสนอหัวหนาสํานักงานพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ
ทําลายหนังสือราชการ ตามตัวอยางดังตอไปนี้

ตัวอยางบันทึกขอความรายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนด

บันทึกขอความ
สวนราชการ (ชื่อหนวยงาน)
โทร.
ที่ ศธ
/พิเศษ
วันที่
เรื่อง รายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนดทําลายเอกสารของ (ชื่อหนวยงาน)
เรียน หัวหนาสํานักงาน (ชื่อหนวยงาน)
(ขอความ) ตามทีไ่ ดรบั มอบหมายใหดาํ เนินการจัดทําลายเอกสาราชการของสํานักงาน.....................
ประจําป.................. นั้น
ในการนี้ ไดดําเนินการตรวจสอบสํารวจเอกสารที่ครบอายุการเก็บรักษาประจําป ............ และได
ดําเนินการคัดแยกเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว จึงใครขอรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
1. เอกสารครบอายุเก็บรักษาควรทําลาย
จํานวน 3,500 เรื่อง
2. เอกสารขอขยายการเก็บรักษา (การเงิน)
จํานวน
24 เรื่อง
รวมเอกสารราชการทั้งสิ้น
จํานวน 3,524 เรื่อง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

.............................................................(ลายมือชือ่ )
.............................................................(ชือ่ -นามสกุล)
.............................................................(ตําแหนง)

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมรายงานผลการสํารวจหนังสือครบกําหนดทําลายไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๐
3)

ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ และขออนุมัติออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายหนังสือราชการ โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้

ผูปฏิบัติงานดานเอกสารเสนอรายชื่อบุคลากรในสํานักงานเพื่อรวมเปนคณะกรรมการทําลายเอกสาร โดย
ควรใหมีหัวหนาสํานักงานรวมอยูดวย จากนั้น ใหแจงบุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อทราบและพิจารณาตอบรับเปนคณะ
กรรมการฯ และจั ดทําแผนการทํ าลายเอกสารรวมกับผูปฏิบัติงานดานเอกสารของหน วยงาน และขออนุมั ติคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการเสนออธิการบดีพิจารณา โดยดําเนินการดังนี้
1. จัดทําบันทึกขอความ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ มี 2 กรณี ที่เคยได
ดําเนินการ จึ งขอยกตัวอย างและรายละเอีย ดเพิ่มเติม ทั้ง 2 กรณี พรอมตัวอย างบันทึ กข อความที่จั ดพิ มพ เสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนาม ดังนี้
1.1 กรณี ที่ 1 บั น ทึ ก ข อ ความ ขออนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการทํ า ลายเอกสารราชการที่
คณะกรรมการเปนกรรมการชุดใหม ยังไมเคยไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการทําลายเอกสาร
ของหนวยงาน และคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ

ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการชุดใหม

บันทึกขอความ
สวนราชการ (ชื่อหนวยงาน)
โทร.
ที่ ศธ
/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ
เรียน อธิการบดี
ตามที่..........(ชื่อหนวยงาน)......... จะดําเนินการทําลายเอกสารหนังสือราชการ ประจําป
........................ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ การทําลายขอ ๖๖
..........(ชื่อหนวยงาน)......... จึงใครขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ
..........(ชื่อหนวยงาน)......... โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
๑. ................................
ประธานกรรมการ
๒. ................................
กรรมการ
๓. .................................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้
.............................................................(ลายมือชื่อ)
.............................................................(ชือ่ -นามสกุล)
.............................................................(ตําแหนง)
ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณีขอแตงตั้งกรรมการใหมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๑
ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการชุดใหม
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ....../...............
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๓๓ และระเบียบสํา นักนายกรัฐ มนตรี วา ดว ยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๗ จึ งแต งตั้ง
คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการของ ..........(ชื่อหนวยงาน)......... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายชื่อ
ที่เสนอตอไปนี้คือ
๑. ...................................
ประธานกรรมการ
๒. ....................................
กรรมการ
๓. ....................................
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูมีรายชื่อไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ................... เดือน................พ.ศ. ..............

(ลงชื่อ)....................................................
(พิมพชื่อเต็ม)
อธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย
ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความ ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร คําสั่งแตงตั้งกรรมการทําลายเอกสาร ไดที่
http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๒
1.2 กรณีที่ 2 บันทึกขอความ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการทําลายเอกสาร
และขอยกเลิกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการเดิม
ตัวอยางบันทึกขอความขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ (ชื่อหนวยงาน)
โทร.
ที่ ศธ
/
วันที่
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการและขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ
เรียน อธิการบดี
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ................................. ลงวันที่ ..................................
เรื่ อ ง แต งตั้งคณะกรรมการทํา ลายหนั ง สือ ราชการ ..............(หนว ยงาน)......................... ทั้ งนี้ ไดมี การ
เปลี่ ย นแปลงตํ า แหน ง .............(ชื่ อ กรรมการ)............. จากเดิ ม ...................................... เป น
..........................................
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ การทํา ลายขอ ๖๖ .............(หนวยงาน)............... จึงใครขออนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ .............(หนวยงาน)............... โดยมีรายชื่อดังตอไปนี้
1.................................
ประธานกรรมการ
2.................................
กรรมการ
3..................................
กรรมการและเลขานุการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามคําสั่งที่แนบมาพรอมนี้

(ลงชื่อ)

.................................................
(พิมพชื่อเต็ม)
ตําแหนง.....................................

ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณีขอเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งกรรมการ ไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๓
ตัวอยาง คําสั่งยกเลิกและขอแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารของทางราชการ
คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ................../..................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
๒๕๓๓ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ขอ ๖๗ จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
ทําลายเอกสารราชการของ .............(หนวยงาน)............... มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังรายชื่อที่เสนอตอไปนี้ คือ
1........................................
ประธานกรรมการ
2.......................................
กรรมการ
3........................................
กรรมการและเลขานุการ
ใหผูมีรายชื่อไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
อนึ่ง ใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ................................... ลงวันที่ .......................................
และใหใชคาํ สั่งนี้แทน
ทั้งนี้

ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่........... เดือน............. พ.ศ. ........................
(ลงชื่อ)...................................................
(พิมพชื่อเต็ม)
อธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย

ดาวโหลดแบบฟอรมบันทึกขอความขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการทําลายเอกสาร กรณีขอเปลี่ยนแปลงคําสั่งแตงตั้งกรรมการไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๔
4)

ดําเนินการจัดทําแผนการทําลายเอกสารของทางราชการ ลงในปฏิทินประจําปของหนวยงาน

ถึงขั้นตอนที่ 3 ใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารของหนวยงานดําเนินการนัดหมายคณะกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้ ง รว มกํ า หนดแผนการปฏิ บัติงานการทํ า ลายเอกสารของหนว ยงานลงในปฏิทิน การปฏิบัติงาน
ประจําปของหนวยงาน เพื่อชวยใหผูป ฏิบัติงานดานเอกสารและคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง สามารถ
ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามผลการดําเนินงานได และคณะกรรมการฯ สามารถกําหนดวันตรวจทําลาย
เอกสาร วันรายงานผลการดํา เนินงานใหผูบัง คับ บั ญ ชาทราบ ชว ยลดปญ หาการตรวจเอกสารลาชา เพิ่ ม
ประสิทธิภาพใหปฏิ
ผู บัติงานดานเอกสาร และทําใหสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่ระบุในแผนประจําป
ของหนวยงานได
ตัวอยาง แผนปฏิทินการดําเนินการทําลายเอกสารราชการ

แผนการปฏิบัติงานประจําปของหนวยงาน
สวนงานดานสารบรรณ การทําลายเอกสารราชการ

๑๕
5)

บันทึกรายละเอียดขอมูลลงในบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารราชการ

บันทึกขอมูลของหนังสือราชการที่ครบอายุทําลายลงในบัญ ชีหนังสือขอทํา ลายตามแบบที่ 25 ทา ย
ระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ ตามตัวอยางแบบฟอรมตอไปนี้
ตัวอยาง แบบฟอรมบัญชีหนังสือขอทําลาย

สามารถดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๑๖

2
4 5

ตัวอยาง การบันทึกขอมูลหนังสือลงในบัญชีขอทําลาย

1

6

7

8

3
9

10

11

โดยมีวิธีกรอกรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ชื่อบัญชีหนังสือขอทําลาย
กระทรวง กรม กอง
วัน เดือน ป
ลําดับที่
รหัสแฟม
ที่
ลงวันที่
เลขทะเบียนรับ
เรื่อง

10. พิจารณา
11. หมายเหตุ

ใหกรอก ตัวเลข ป พ.ศ. ..... ที่จัดทําบัญชี
ใหกรอก กระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชื่อหนวยงาน
ใหกรอก วันเดือนปที่จัดทําบัญชี
ใหกรอก เลขลําดับเรื่องของหนังสือ เชน ลําดับที่ 1 2 3 ตามลําดับ
ใหกรอก หมายเลขลําดับหมูของการจัดแฟมเก็บหนังสือ ถาไมมีใหขีด (-)
ใหกรอก เลขที่หนังสือของแตละฉบับ ถาไมมีใหขีด (-)
ใหกรอก วัน เดือน ป ของหนังสือแตละฉบับ ถาไมมวี ันที่ ใหลง เดือน ป
ใหกรอก เลขทะเบียนรับของหนังสือแตละฉบับ ถาไมมีใหขีด (-)
ใหกรอก เรื่องของหนังสือแตละฉบับ หรือลงชื่อแฟมในกรณีเรื่องเหมือนกัน
จัดเก็บเปนแฟม
ใหกรอก ผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายหนังสือ
ใหกรอก ขอมูลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการพิจารณา (ถามี)

๑๗
ตัวอยาง บันทึกขอความที่ครบอายุการเก็บรักษา และนํามาบันทึกรายละเอียดขอมูลลงในบัญชีขอทําลาย
เอกสารราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3
1
4

2

1. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลําดับที่ 6 ตรงที่ ศธ... ของเอกสารใหลงเลขที่หนังสือของแตละ
ฉบับ ดังตัวอยาง คือ “ศธ 0529.2/ว 609” ถาไมมีใหขีด (-)
2. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลําดับที่ 7 ใหลงลงวันที่ ใหลงวัน เดือน ป ของหนังสือแตละ
ฉบับ ถาไมมีวันที่ ใหลง เดือน ป ดังตัวอยาง คือ “14 สิงหาคม 2561” ถาไมมีใหขีด (-)
3. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลําดับที่ 8 ใหลงเลขทะเบียนของหนวยงาน ดังตัวอยาง คือ
“1214/15082561” ถาไมมีใหขีด (-)
4. ในตารางทะเบียนบัญชีขอทําลายเอกสารลําดับที่ 9 ใหบันทึกชื่อเรื่อง ของหนังสือแตละฉบับ ดังตัวอยาง
คือ “การแจงเวียนเอกสารในระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส”

๑๘
ตัวอยาง บัญชีขอทําลายเอกสารราชการที่ลงบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย
(ตามระเบียบขอ 66)

บัญชีหนังสือขอทําลาย

กระทรวง/ทบวง

กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

กรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กอง

สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี

ลําดับ รหัส แฟม

ที่

ลงวันที่

เลขทะเบียนรับ

ประจําป 2560

เรื่อง

การพิจารณา

คําสั่ง
1.1
1

1

คําสั่ง/ประกาศ
ท 2101.1/ว 4594

23-ส.ค.-39

1302/260839 ขอสงสําเนาคําสั่ง ม.อบ. ที่ 593/39 เรื่อง แตงตั้งผูชวย

√

อธิการบดีฝายวิชาการ
2

2

ทม 2101.1.6/ว 145

22-มี.ค.-39

520/250339 แกไขคําสั่ง ม.อุบลฯ ที่ 165/2539 เรื่อง แกไขคําสั่ง

√

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 165/2539
3

3

ทม 2101.1/ว 1585

20-มี.ค.-39

506/210339 ขอสงสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 180/2539

√

เรื่อง แตง ตั้ง ผูรักษาราชการในตําแหนงหัวหนาภาคงาน
สอนวิชาภาษาสถาบันภาษาวัฒนธรรม
4

4

ทม 2101.1/ว 1483

15-มี.ค.-39

483/180339 ขอสงสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 29/2539
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ รับทุนตามโครงการสงเสริม ผูมี
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ประจําป 2539 ครั้งที่ 2 สาขาสังคมศาสตร /
มนุษยศาสตร

√

หมายเหตุ

๑๙
6)

รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสารราชการใหอธิการบดีพิจารณา

เมื่อบันทึกขอมูลลงบัญชีขอทําลายเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว และคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบ
แลว ใหรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ใหอธิการบดีพิจารณา ใหผูปฏิบัติงานดานเอกสารที่ไดรับ
การแตงตั้งเปนเลขานุการและคณะกรรมการ ดําเนินการ ดังนี้
1. จัดบันทึกขอความรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสาร
2. แนบบัญชีขอทําลายเอกสารราชการที่คณะกรรมการไดดําเนินบันทึกขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว
เสนออธิการบดีพิจารณา
3. แนบหนังสือสงออกภายนอกถึงหัวหนาหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ให
อธิการบดีพิจารณาลงนาม การเสนอพิจารณาจะพบวามีอยู 2 กรณี
3.1 ถาอธิการบดี เห็นวาเรื่องใดยังไมควรทําลาย ใหเก็บหนังสือไวจนถึงเวลาการทําลายงวด
ตอไป
3.2 ถาอธิการบดี เห็นวาเรื่องใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติกรมศิลปากร พิจารณา ดังตัวอยางตอไปนี้
ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอความ รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลาย
เอกสาร

บันทึกขอความ
สวนราชการ .................(หนวยงาน).................... สังกัด.......................... โทร. .......................
ที่ ศธ ..................../................
วันที่ .................................................
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสาร
เรียน อธิการบดี
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ............................. ลงวันที่ ........................... เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ ..............(หนวยงาน)............... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดสํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สวนที่ ๓ ทําลายขอ ๖๖ ปรากฏมีเอกสารที่สามารถทําลายได
ตามบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารที่แนบ ซึ่งจะไดขออนุญาตการทําลายเอกสารถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานีตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามเอกสารหนังสือขออนุญาตทําลาย
หนังสือราชการ ถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ที่แนบมาพรอมนี้
(ลงชื่อ)....................................................
ตําแหนง.................................................
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๒๐
ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 1 บันทึกขอความรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลาย
เอกสารถึงอธิการบดี

บันทึกขอความ
สวนราชการ .................(หนวยงาน).................... สังกัด.......................... โทร. .......................
ที่ ศธ ..................../................
วันที่ .................................................
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการทําลายเอกสาร
เรียน อธิการบดี

ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ............................. ลงวันที่ ..............................
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการ .............(หนวยงาน)........................... นั้น
บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดสํารวจเอกสารที่ครบกําหนดอายุการเก็บเอกสาร ตามระเบียบ
สํ านักนายกรัฐมนตรี ว าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ สว นที่ ๓ ทํา ลายขอ ๖๖ ปรากฏมีเอกสารที่
สามารถทําลายไดตามบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารที่แนบ หากทานเห็นชอบจักไดเสนอเรื่องขออนุญาต
ทําลายเอกสารถึงหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานี ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๒๑
ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 2 แบบบัญชีหนังสือขอทําลายเอกสารราชการ เสนออธิการบดีพิจารณา
แบบบัญชีหนังสือขอทําลาย
(ตามระเบียบขอ 66)

บัญชีหนังสือขอทําลาย

กระทรวง/ทบวง

กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560

กรม

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กอง
ลําดับ

สํานักงานวิเทศสัมพันธ
รหัสแฟม

ที่

ประจําป 2560

สํานักงานอธิการบดี
ลงวันที่

เลขทะเบียนรับ

เรื่อง

การพิจารณา

คําสั่ง
1.1
1

1

คําสั่ง/ประกาศ
ท 2101.1/ว 4594

23-ส.ค.-39

1302/260839 ขอสงสําเนาคําสั่ง ม.อบ. ที่ 593/39 เรื่อง แตงตั้ง ผูชวย

√

อธิการบดีฝายวิชาการ
2

2

ทม 2101.1.6/ว 145

22-มี.ค.-39

520/250339

แกไขคําสั่ง ม.อุบลฯ ที่ 165/2539 เรื่อง แกไ ขคําสั่ง

√

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 165/2539
3

3

ทม 2101.1/ว 1585

20-มี.ค.-39

506/210339

ขอสงสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 180/2539

√

เรื่อง แตงตั้ง ผูรักษาราชการในตําแหนงหัวหนาภาคงาน
สอนวิชาภาษาสถาบันภาษาวัฒนธรรม
4

4

ทม 2101.1/ว 1483

15-มี.ค.-39

483/180339

ขอสงสําเนาคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 29/2539

√

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพือ่ รับทุนตามโครงการสงเสริมผูมี
ความสามารถพิเศษ เปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ ประจําป 2539 ครั้งที่ 2 สาขาสังคมศาสตร /
มนุษยศาสตร
√

หมายเหตุ

๒๒
ตัวอยางเอกสาร ตามขั้นตอนที่ 3 หนังสือสงออกภายนอก ถึงหัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระ
เกียรติฯ อุบลราชธานี เพื่อขอทําลายหนังสือราชการ

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ..................................

เรื่อง ขออนุญาตทําลายหนังสือราชการ
เรียน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือราชการฯ
๒. บัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่ขอทําลาย

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

ดวย............(หนวยงาน).............. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความประสงคขอทําลาย
หนังสือราชการที่อายุครบการเก็บรักษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
สวนที่ ๓ การทําลาย ขอ ๖๖ ดังนั้น จึงใครขออนุญาตทําลายหนังสือราชการ ทั้งสิ้นจํานวน .........................
รายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
ขอแสดงความนับถือ

(พิมพชื่อเต็ม)
ตําแหนง...................................................
ชื่อหนวยงาน
โทรศัพท .............................. โทรสาร ................................
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๒๓
7)

สงบัญชีหนังสือขอทําลายใหหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบ

7.1 เมื่ออธิ การบดีพิจ ารณาแลว ใหสงบั ญชีหนัง สือ ขอทํา ลายให หอจดหมายเหตุแ ห ง ชาติ กรม
ศิลปากร พิจารณา โดยใหทําสําเนา 1 ชุด เก็บไวท่สี ํานักงาน
ในการจัดสงเอกสารบัญชีหนังสือขอทํา ลายเอกสาร แบบทาย 25 ไปยังหอจดหมายเหตุเฉลิมพระ
เกียรติฯ จังหวัดอุบลราชธานีนั้น สามารถจัดสงเอกสารได 3 ชองทางดังนี้
ชองทางที่ 1 ฝากกองกลาง สํานักงานอธิการบดี จัดสงไปยังหอจดหมายเหตุฯ จังหวัดอุบลราชธานี
ชองทางที่ 2 จัดสงทางไปรษณีย ที่อยู 74 หมู 10 ซอยสีหพนม ถนนเลี่ยงเมือง ตําบลแจระแม จังหวัด
อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท 045 285 522
ชองทางที่ 3 ผูเขียนเสนอวา ควรจัดสงเอกสารดวยตนเองเนื่องจากปองกันเอกสารของสวนราชการสูญหาย
แตหากหนวยงานใดประสงคจะจัดสงเอกสารทางไปรษณีย ก็ทําได แตขอใหประสานหอ
จดหมายเหตุฯ เพื่อติดตามการรับพัสดุอีกครั้ง
แผนที่เดินทางไป หอจดหมายเหตุฯ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๔
แนวทางดําเนินการหลังจากไดรับหนังสือแจงตอบกลับจาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี
1. หาก หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณาเห็นชอบจักแจงใหสวนราชการดําเนินการทําลาย
เอกสารราชการได ภายในกําหนด 60 วัน ตั้งแตวันที่หนวยงานดําเนินการจัดสงเอกสารให อยางไรก็
ตามหากหอจดหมายเหตุฯ ไมแจงใหทราบผลพิจารณา ภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวน
ราชการนั้นไดสงเรื่องให หอจดหมายเหตุฯ ใหถือวาหอจดหมายเหตุฯ ไดใหความเห็นชอบแลว และให
สวนราชการทําลายหนังสือได โดยมีขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 รับเรื่องจากหนังสือจากหอจดหมายเหตุฯ ซึ่งแจงขอสงวนเอกสาร หรือแจงใหทําลายเอกสารได
เสนอผูบังคับบัญชาและแจงคณะกรรมการทําลายเอกสารทราบ
1.2 กรณีมีเอกสารขอสงวนไวเพื่อจัดสงไปยังหอจดหมายเหตุแ หงชาติ จั งหวั ดอุบลราชธานี ให
ผูปฏิบัติงานดานธุรการหรือเลขานุการคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้ง ดําเนินการตรวจสอบ
และรวบรวมเอกสารที่ขอสงวนไว เพื่อดําเนินการจัดสงเอกสารที่ขอสงวนใหหอจดหมายเหตุ
แหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๕
ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ

๒๖
ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ

๒๗
ตัวอยางหนังสือจากหอจดหมายเหตุแหงชาติแจงขอสงวนเอกสารราชการ

๒๘
1.3 ถาหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาการเก็บไวอยาง
ใดหรือให เก็บไว ตลอดไป แจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ ทํา การแกไข
ตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงหากหนังสือใดหอจดหมายเหตุแห งชาติ กรม
ศิลปากร เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม
1.4 ใหคณะกรรมการทํา ลายเอกสารดํา เนินการทําลายหนังสือที่หอจดหมายเหตุแห งชาติ จังหวั ด
อุบลราชธานีไมไดขอสงวนไว โดยวิธี เผา ยอยสลาย หรือขาย
1.5 เมื่อ ดํา เนินการทํา ลายเอกสารแลวเสร็จ แลวให จั ดทําบัน ทึก รายงานผลและแนบหลัก ฐานการ
ดําเนินการขอทําลายหนังสือทั้งหมด เสนออธิการบดี ทราบ เพื่ออนุมัติทําลาย
1.6 ดําเนินการคัดแยกเอกสารที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานีขอสงวนครบเรียบรอย
แลว ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกขอความนําเรียนอธิการบดีเพื่อพิจารณาลงนาม จัดสงเอกสาร
ที่ขอสงวนไปเก็บไวที่หอจดหมายเหตุแหงชาติ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางบันทึกขอความสงเอกสารตามรายการที่หอจดหมายเหตุฯ ขอสงวนเอกสารราชการ

บันทึกขอความ
สวนราชการ................(หนวยงาน)......................... โทร. ......................................
ที่ ศธ ..................../................. วันที่ ...............................................................
เรื่อง เสนอหนังสือเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม
เรียน อธิการบดี
อางถึงหนังสือหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ที่
................................. ลงวันที่ ........................ ขอสงวนเอกสารราชการ ที่มหาวิทยาลัอุบลราชธานี
แจงความประสงคขอทําลาย จํานวน ......รายการ เพื่อมอบใหเจาหนาที่ประเมินคุณคาเอกสารอีก
ครั้งหนึ่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ
บัดนี้ ...................(หนวยงาน)................. ไดดําเนินการตรวจสอบและคัดแยก
เอกสารตามที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี รองขอเรียบรอยแลว จึงใคร
ขอความอนุเคราะหจากทานเพื่อโปรดพิจารณาลงนามหนังสือนําสงเอกสารราชการตามเอกสารที่
แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)......................................................
ตําแหนง..............................................
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๒๙
ตัวอยางหนังสือสงเอกสารราชการ ที่หอจดหมายเหตุฯ ขอสงวนเอกสารไว

ที่ ศธ ๐๕๒๙/

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตําบลเมืองศรีไค
อําเภอวารินชําราบ
จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ ................................

เรื่อง

สงเอกสารราชการ

เรียน หัวหนาหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
อางถึง หนังสือหอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ที่ ........................................
ลงวันที่ ..............................................
สิ่งที่สงมาดวย บัญชีรายชื่อเอกสารที่หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอสงวนไว
จํานวน ๑ ชุด
ตามหนังสือที่อางถึง หอจดหมายเหตุแหงชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี ขอสงวน
เอกสารราชการ ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจงความประสงคขอทําลาย จํานวน ... รายการ เพื่อมอบให
เจาหนาที่ประเมินคุณคาเอกสารอีกครั้งหนึ่ง ความแจงแลวนั้น
.................(หนวยงาน)............................ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดตรวจสอบเอกสาร
ตามที่หอจดหมายเหตุแจงขอสงวนจํานวนดังกลาวแลว จึงใครขอสงเอกสารดังกลาว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(พิมพชื่อเต็ม)
อธิการบดีหรือผูไดรับมอบหมาย
................(หนวยงาน)...............
โทรศัพท .................................
โทรสาร .....................................
ดาวโหลดแบบฟอรมไดที่ http://www.ubu.ac.th/web/inter

๓๐
บทที่ 4 เทคนิคในการปฏิบัติงาน
แนวทางการปฏิบัตงิ านที่ดี ในการทําลายเอกสารหนังสือราชการ
1. ใหหนวยงานดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมแฟมและใหแยกแฟมตามหมวด ที่หอจดหมายเหตุกําหนด ทํา
ใหไมตองเสียเวลาในการแยกเอกสาร ประหยัดเวลาในการทํางาน เพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางานที่
รวดเร็ว
2. ในการจัดตั้งคณะกรรมการใหเสนอความคิดเห็นรายชื่อใหหัวหนาสํานักงานพิจารณาเบื้องตนโดย
คณะกรรมการ 1 ใน 2 นั้น ควรจะเปนผูปฏิบัติงานดานธุรการ และประธานกรรมการควรจะเปนหัวหนา
สํานักงาน หรือผูบังคับบัญชาเบื้องตน ภายในหนวยงาน
** หรือ หากตองการเจาหนาที่ผูมีความรูความสามารถดานการทําลายเอกสารจากหนวยงานอื่น ก็ให
ดําเนินการจัดทําหนังสือบันทึกขอความอนุเคราะหเปนกรรมการทําลายเอกสารใหหนวยงาน หากไดรั บ
แจงวาสามารถเปนกรรมการทําลายเอกสารได ก็ใหดําเนินการนําเรียนผูบังคับบัญชาและ (ราง) คําสั่ง
แตงตั้งตอไป
3. แจงบทบาทหนาที่การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ขอ 28 ใหคณะกรรรมการทราบโดยนัด
ประชุมชี้แจงและแจง (ราง) แผนกําหนดการทําลายเอกสารใหคณะกรรมการทราบและรวมพิจารณา
แผนการทําลายเอกสารของหนวยงาน
4. ใหหนวยงานจัดทําแผนการทําลายเอกสารโดยกําหนดวันเวลาใหกรรมการทราบลวงหนาอยางนอย 30
วัน เพื่อจะไดใหกรรมการบริหารจัดการเวลาและดําเนินตามกําหนดของแผนทําลายเอกสาร
5. ใหผูดูแ ลงานดานเอกสารที่ไดรับแตง ตั้งเปนคณะกรรมการดํา เนิ น การบั น ทึ ก ลงบัญ ชีเอกสารทํา ลาย
จํานวน 1 หรือ 2 ราย เพื่อใหครบถวนสมบูรณ ตรวจสอบตรวจทานกอนเสนอคณะกรรมและประธาน
อยางนอย 2 ครั้ง กอนเสนอ และใหมีการจัดพิมพโดยไมพิมพซ้ําไฟลเดิมใหตั้งไฟลใหม เพื่องายตอการ
สืบคน และปองกันขอมูลเกาสูญหาย
6. ควรใหเจาหนาที่ผูดูแลงานดานเอกสารที่ไดรบั แตงตั้งเปนคณะกรรมการทําลายเอกสารแยกไฟลเอกสาร
ออกเปน 2 ไฟล คือ
6.1 เอกสารที่ทําลายได
6.2 เอกสารที่ขยายเวลาการทําลาย เพื่องายตอการสืบคน หรือหาขอมูลเสนออธิการบดีพิจารณาของ
ขยายเวลาการจัดเก็บเอกสาร (ถามี)
7. ตามระเบียบสารบรรณ วาดวยการทําลายเอกสาร หากพนกําหนด 60 วัน หอจดหมายเหตุแหงชาติ กรม
ศิลปากร ยังไมไดแจงกลับมายังหนวยงาน หนวยงานสามารถดําเนินการทําลายได
8. หากมี เ ครื่ อ งจั ก รย อ ยเอกสารขนาดใหญ ก็ ส ามารถย อ ยเอกสารได ร วดเร็ ว และไม ส ง ผลเสี ย ต อ
สภาพแวดลอม แตหากหนวยงานใดยังไมมีก็ใหประสานสอบถามกับหนวยงานในองคกรเดียวกัน หาก
หนวยงานอื่นมีก็ทําหนังสือขอความอนุเคราะหยืมครุภัณฑเครื่องจักรยอยเอกสารได ทั้งนี้ เพื่อเปนการ
ประหยัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยใชอุปกรณรวมกัน
9. เมื่อทําลายเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการทําลายเอกสารทําบันทึกเสนออธิการบดีทราบตอไปโดยไมตอง
แจงหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

๓๑
กลยุทธในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในแตละปสํานักงานวิเทศสัมพันธ มีเอกสารราชการที่จัดทําขึ้ น และรับมาจากหนวยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นมากในแตละป นอกจากบันทึกขอความโตตอบทั่วไปแลว สํานักงาน
ยังไดรับ อนุมัติ จัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนใหดํา เนินโครงการตา ง ๆ ดวยอีก ทํา ใหมีสํา เนาเอกสารการ
เบิกจายเปนจํานวนมาก ที่ตองจัดเก็บในแตละป โดยจะมีเอกสารที่มีอายุการเก็บสามารถทําลายได ก็มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นตามลําดับ เมื่อถึงเวลาทําลายก็จะตองใชเวลาในการกรอกรายการเอกสารลงบัญชีหนังสือขอทําลาย ทํา
ใหเจาหนาที่ไมสามารถปฏิบัติงานดานเอกสารใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ วาดวยการทําลายเอกสาร
ซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งทําใหขอมูลเกาสูญหายและผิดระเบียบ
ผูเขียนจึงทําตามกลยุทธ “คิดกอนทํา” รวมกับเจาหนาที่ในสํานักงาน ซึ่งเห็นควรใหมีการวางแผนการ
ทําลายเอกสาร ตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัยในการจัดเก็บเอกสาร เพื่อเปนกรอบแนวความคิดใน
การดํา เนินงานแกผูบ ริหาร ในกระบวนการตัดสินใจ การบริหารอย า งถู ก ทิ ศ ทาง และเพื่ อนํ า พื้ น ที่ ม าใช
ประโยชนใหไดมากที่สุด ปองกันการสูญหายของเอกสาร ดังนั้น จึงควรจัดทําแบบประเมินความคิดเห็นตอการ
ทําลายเอกสารระดับสํานักงาน และระดับมหาวิทยาลัย ติดตามผล เพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปเปนภาพรวม
ใหญ เสนอผู บ ริห ารพิ จ ารณา เพื่ อ นํา ข อ มูล นั้น มาตั ด สิน แล ว วางแผนเพื่ อ ดํ า เนิ น ไปถู ก ทิ ศทาง นํ า ไปสู
ความสําเร็จมาพัฒนางานดานเอกสารใหเปนแนวทางปฏิบัติเดียวกัน โดยยึดถือระเบียบสารบรรณสามารถ
ตรวจสอบไดรายงานผลเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของผูปฏิบัติงานดานเอกสาร
วิธีติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง าน ให ใ ช วั ต ถุ ป ระสงค ข องคู มื อ เป น หลั ก ในการปฏิ บั ติ และให
คณะกรรมการทําลายเอกสารที่ไดรับการแตงตั้ง กํากับควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบ สวนผลที่
แตกตา งออกไปในแตละครั้ง เมื่อเทียบกับวัตถุประสงคแลวถือวา เปนเรื่องตองนํามาพัฒนาปรับปรุงตอไป
นอกจากนั้นอาจใชวิธีการสัมภาษณ หรือใชแบบสอบถามกับบุคคลหนวยงานอื่นที่มาปรึกษาและแลกเปลี่ยน
แนวทางการทําลายเอกสาร
จรรยาบรรณ/คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีความโปรงใส
ปฏิบัติตามระเบียบอยางเครงครัด
รับผิดชอบตอหนาที่
เก็บความลับ
สรางวินัย
เสียสละ

๓๒
บรรณานุกรม
รูปแบบผูจัดทํา/ผูรวบรวม
ระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
http://www.finearts.go.th/premarchives/files/154/saraban2548.pdf
สํานักวิทยบริการ
คูมือตารางกําหนดอายุการเก็บเอกสารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ป 2550
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รูปแบบผูจัดทํา/ผูรวบรวม
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกสประเภทอื่น ๆ
ผูจัดทํางานสารบรรณ กลุม คูมือการจัดเก็บและทําลายหนังสือ
บริหารทั่วไปสํานักงาน
http://www.thaiantialcohol.com/uploads/files/2558ALC.pdf
คณะกรรมการควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล
ไมปรากฏนามผูแตง
ขอควรระวังรักษาเอกสารทางราชการ อางอิงจาก
http://www.extension.su.ac.th/webfm_send/242
รูปภาพ
https://www.google.co.th/searh

“ไมมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์”

๓๓
ผูจัดทํา
นางสาวนพวรรณ เขียวหวาน
ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ
สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ปรึกษา
ดร. อรนุช ปวงสุข
ตําแหนง ผูชวยอธิการบดีฝายการศึกษานานาชาติ
นางพัชรินทร จงใจ
ตําแหนง หัวหนาสํานักงานวิเทศสัมพันธ

