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ค าน า 

 
      คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงาน งานสารบรรณ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  ( Education Area Management Support System:AMSS++ )       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต 2 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในสาระส าคัญ ขอบข่าย ภารกิจ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน     ระเบียบ     กฎหมาย     และเป็นแนวทางแก่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษา         คู่มือฉบับนี้จะท าให้การด าเนินงานระหว่างสถานศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นไปในแนว
เดียวกัน   

ปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณขึ้น เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน
ร่วมกัน   งานธุรการเป็นงานหลักของส านักงานเปรียบเสมือนประตูผ่านส าหรับการติดต่อกับส านักงานภายนอก     และ
ภายในของบุคลากรภายในส านักงานเอง เป็นงานที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว  ทั้งนี้ถ้าศึกษาโดยละเอียดของงาน
ธุรการแล้ว จะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลักงานหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผู้ที่
ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้และหวังเป็นอย่าง
ยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการด าเนินงานงานสารบรรณ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา (Education Area Management Support System:AMSS++) ฉบับนี้       จะเป็นประโยชน์กับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบและผู้สนใจทั่วไป 
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ขอบข่าย/ภารกิจงาน 

งานธุรการ  
พจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ ไว้ดังนี้  “ธุรการ   

การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง “งานร่าง 
พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่
เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”  

 
ความส าคัญของงานธุรการ  

การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ          ในทุกระดับที่ต้องใช้        
การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน  การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย  สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้อง
เป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร         เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การท างานตามภารกิจต่อไป 
เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นส าคัญ      ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดให้มีงาน
ธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้  

 
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ  

การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้  
1. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระส าคัญ  
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน  
3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน  
4. มีความสามารถในการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงาน(เอกสาร)  
5. มีความสามารถในการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได ้ 
6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ  
7. ท างานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพและเต็มเวลา  
8. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด  
9. มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ภาระงานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน 
 งานธุรการของกลุ่มนโยบายและแผน ประกอบด้วย 
 1. งานสารบรรณ 
 2.งานประสานงานและให้บริการ 
 3.งานจัดการประชุมภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
 4. งานจัดการความรู้ภายในกลุ่มนโยบายและแผน 
ซึ่งในคู่มือฉบับนี้จะกล่าวถึงงานสารบรรณของกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อใช้ประกอบการปฏิบัติงาน 
งานสารบรรณ  

งานสารบรรณ เป็นงานที่เกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแต่คิด ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจ า  ท าส าเนา รับ ส่ง บันทึก   
ย่อเรื่อง โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา ท าลาย  



 
ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต่ การคิด ร่าง เขียน อ่านแต่ง พิมพ์ 

จด ท าส าเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สัง่การตอบ ท ารหัส  เก็บเข้าที่  
ค้นหา ติดตาม และท าลาย ทั้งนี้ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ เพ่ือประหยัดเวลา 
แรงงาน และค่าใช้จ่ายจากความหมายของ “งานสารบรรณ”    ท าให้สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงาน      
สารบรรณว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่  

1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน ส าเนา –  
เสนอ – ลงนาม)  

2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนปี – บรรจุซอง – น าส่ง)  
3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจ่าย)  
4. การเก็บ รักษา และการยืม  
5. การท าลาย  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที ่2 พ.ศ.2548  ก าหนดไว้ว่า  ดังนี้ 
 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง   

การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย  
“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ  
“อิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอ่ืนใด

ในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธี การทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น  

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส านักงานหรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือในต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
คณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และ
ให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะท างานหรือคณะบุคคลอ่ืนที่ ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก  
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับชนิดของหนังสือ มี 6 ชนิด คือ  
 
 

5.1 หนังสือภายนอก  
5.2 หนังสือภายใน  
5.3 หนังสือประทับตรา  
5.4 หนังสือสั่งการ  
5.5 หนังสือประชาสัมพันธ์ 
5.6 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  



 6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชั้นความเร่งด่วน หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดาเนินการ  
ทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2. ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3. ด่วน ให้เจ้าหน้าทีป่ฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าที่จะท าได้  

การลงทะเบียนรับหนังสือ  
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง  
2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปี และเวลาที่รับเอกสารนั้นๆ  
3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเป็นทะเบียนรับภายใน และทะเบียนรับภายนอก  
4. ลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E – document) การจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อ

ผู้บังคับบัญชา  

การเสนอหนังสือ คือ การนาหนังสือที่ดาเนินการชั้นเจ้าหน้าที่เสร็จแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 
บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อการเสนอหนังสือให้เสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลาดับชั้นผู้บังคับบัญชา โดย
เจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลาดับว่าเป็น
เรื่องท่ีต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพ่ือทราบ แล้วใส่แฟ้มเสนอตามลักษณะความส าคัญของหนังสือแต่ละเรื่อง  

การส่งหนังสือ  
หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้  
1. หนังสือส่งภายนอก  
   1.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ  

             1.2 บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าซองถึงผู้รับและผู้ส่งให้ชัดเจน  
2. หนังสือส่งภายใน  

             2.1 ให้ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ  
             2.2 ลงทะเบียนส่งหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนส่ง จากหน่วยงานผู้ส่ง ถึงหน่วยงานผู้รับ  
ลายมือชื่อผู้รับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
โทรสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจึงประสานทางโทรศัพท์เพ่ือตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งหนึ่ง 

 

การเขียนหนังสือราชการ  
การบันทึกและร่างหนังสือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการด าเนินงานสารบรรณท่ีมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง   

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางปฏิบัติหลายประการซึ่งจะช่วยให้ผลการ
ปฏิบัติงานสารบรรณดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  

1. การบันทึกเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้  
  1.1 บันทึกย่อเรื่อง คือ การเรียบเรียงข้อความโดยเก็บแต่ประเด็นส าคัญ ๆ แต่ให้เข้าใจในเนื้อเรื่องครบถ้วน  

ที่จะสั่งงานโดยไม่ผิดพลาด หนังสือฉบับใดมีข้อความส าคัญไม่มากนัก หรือไม่อาจย่อลงให้สั้นได้อีกก็เสนอให้พิจารณาได้
เลยแต่ควรขีดเส้นใต้เฉพาะที่ข้อความส าคัญนัน้ๆ ไว้ด้วย ก่อนบันทึกย่อเรื่องผู้บันทึกต้องอ่านเรื่องราวให้ละเอียดเสียก่อน 
แล้วจับประเด็นส าคัญของเรื่อง เขียนเป็นข้อความสั้นๆ อาจไม่จ าเป็นต้องเรียงล าดับข้อความตามหนังสือแต่ควรเรียบเรียง
ข้อความใหม่เพ่ือให้เข้าใจง่ายขึ้น  

1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนข้อความรายงานเรื่องที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือส ารวจสืบสวนได้ 



เสนอต่อผู้บังคับบัญชาควรเขียนให้สั้น พิจารณาเฉพาะข้อความที่จาเป็นต้องรายงาน แต่ถ้าเป็นการรายงานเรื่องที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติต้องรายงานทุกข้อที่ผู้บังคับบัญชาต้องการทราบหรือสนใจ  

1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนข้อความแสดงความรู้สึกนึกคิดของตนที่มีเก่ียวกับเรื่องที่เสนอ     เพ่ือช่วย
ประกอบการพิจารณาสั่งการของผู้บังคับบัญชา อาจบันทึกต่อท้ายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึกต่อท้ายย่อเรื่องถ้าเป็นเรื่อง
ที่สั่งการได้หลายทาง   อาจเขียนบันทึกความเห็นไว้ด้วยว่า   ถ้าสั่งการทางใดจะเกิดผลหรือมีข้อดีข้อเสียอย่างไร    และ    
ถ้ามีการอ้างกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดนาเสนอประกอบเรื่องนั้นๆ ด้วยตัวอย่างการใช้คาเสนอความเห็นใน
ตอนท้าย ของบันทึกย่อเรื่อง เช่น  

“เพ่ือโปรดทราบ”  
“เพ่ือโปรดทราบและแจ้งให้...................ทราบด้วย”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต”  
“เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม”  
“เพ่ือโปรดสั่งการให้ถือปฏิบัติต่อไป”  
“เพ่ือโปรดพิจารณา  
1. อนุญาต  
2. ลงนาม  
   ฯลฯ  

1.4 บันทึกติดต่อและสั่งการ คือ การเขียนข้อความติดต่อภายใน ระหว่างบุคคลในหน่วยงานเดียวกัน หรือ 
ผู้บังคับบัญชาสั่งการไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา  

การร่างหนังสือ มีความส าคัญอย่างมากเช่นกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือบางฉบับที่มี
ข้อความไม่ซับซ้อนมากนัก อาจไม่จ าเป็นต้องร่างก่อนก็ได้ ได้แก่ หนังสือที่ต้องจัดท าเป็นประจ า จนเหมือนเป็นแบบฉบับ
ในการใช้ถ้อยค าอยู่แล้ว เช่น หนังสือน าส่งเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เป็นต้น แต่ถ้าเป็นหนังสือในลักษณะ
โต้ตอบราชการ หากมีโอกาสได้ร่างหนังสือนั้นก่อนก็จะได้หนังสือราชการที่มีข้อความเหมาะสม รัดกุม โดยหลักการร่าง
หนังสือ มีดังนี้  

1. ต้องรู้และเข้าใจเรื่องราวนั้นมาก่อน โดยต้องอ่านข้อความที่เป็นเหตุเดิม ซึ่งต้องโต้ตอบหนังสือนั้นให้เข้า
ประเด็นต่าง ๆ อย่างชัดเจน  

2. ให้ขึ้นต้นด้วยข้อความท่ีเป็นเหตุก่อน ต่อด้วยข้อความที่เป็นความประสงค์หรือข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อ       
ควรแยกไว้เป็นข้อๆ ตัวอย่างการข้ึนต้นข้อความที่เป็นเหตุ ซึ่งนิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ   
“ตามหนังสือที่อ้างถึง.............. (ให้ย่อความหนังสือที่อ้างถึงเฉพาะประเด็นส าคัญ)........................................  
..................................................................... ......................ความแจ้งแล้วนั้น / ความละเอียดทราบแล้วนั้น” หรือ     
“ตามท่ี............................................................................................................................. .....................  
....................................................................................................................................................... ..........นั้น”  

3. ข้อความใดอ้างอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น “ตามระบบ        
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เป็นต้น  

4. ใช้ข้อความสั้น ๆ กะทัดรัด เข้าใจง่าย  
5. ตรวจสอบการตัวสะกด การันต์ วรรคตอน ให้ถูกต้อง  
6. ตรวจสอบชื่อ ต าแหน่ง ส่วนราชการ ผู้รับให้ถูกต้อง  
7. ควรใช้ถ้อยค าสุภาพให้สมฐานะของผู้รับ  
การตรวจร่าง ผู้มีหน้าที่ตรวจร่างหนังสือราชการต้องเน้นความถูกต้องตามหลักภาษา การเชื่อมโยงข้อความ 

เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ให้ตรวจอย่างละเอียด  
 



การพิมพ์ ต้องพิมพ์ให้ถูกต้องตามแบบของหนังสือแต่ละประเภท ไม่ควรลบหรือขีดฆ่าข้อความใด ๆ  

การเก็บรักษาหนังสือ   
การเก็บรักษาหนังสือแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง โดย

ให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  
2. การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติ

ต่อไปอีก ให้เจ้าหน้าที่ของเจ้าของเรื่องปฏิบัติจัดท าบัญชีหนังสือส่งเก็บตามแบบที่ระเบียบงานสารบรรณก าหนด จากนั้น
ให้ส่งเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมทั้งบัญชีหนังสือส่งเก็บให้หน่วยงานที่ก าหนด และให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
เอกสารปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 ประทับตราก าหนดการเก็บหนังสือ ไว้ที่มุมล่างด้านขวาของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือ ฉบับนั้น 
และลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา โดย  

    2.1.1 หนังสือที่ต้องเก็บไว้ตลอดไปให้ประทับตราคาว่า“ห้ามท าลาย” ด้วยหมึกสีแดง 
    2.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีก าหนดเวลา ให้ประทับตราคาว่า “เก็บถึง พ.ศ.................”  

ด้วยหมึกสีน้าเงิน  
2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณฯ ก าหนด  

3. การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จ าเป็นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประจ า ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของหน่วยงาน ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ โดยอาจจะ
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ขึ้นรับผิดชอบ เมื่อหมดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ในการตรวจสอบแล้ว ให้จัดส่งเอกสารนั้นไปยังหน่วยเก็บ
ของหน่วยงาน  

การยืมหนังสือ  
การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้  
1. ผู้ยืมต้องแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะน าไปใช้ในราชการใด  
2. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ แล้วลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไว้ในบัตรยืมหนังสือและให้เจ้าหน้าที่

เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงล าดับ วัน เดือน ปี ไว้เพ่ือติดตามทวงถาม ส่วนบัตรยืมหนังสือนั้น ให้เก็บไว้แทนที่
หนังสือที่ถูกยืมไป  

3. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ  
ระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

4. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วน  
ราชการระดับแผนกข้ึนไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายการให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ดูเพ่ือ
คัดลอกหนังสือ ทั้งนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น  

การท าลายหนังสือ  
ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือส ารวจหนังสือที่ครบก าหนด

จัดการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือท่ีเก็บไว้เอง หรือที่ฝากเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติกรมศิลปากร แล้วจัดท า
บัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือ ซ่ึง
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสองคน โดยปกติแต่งตั้งจากข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ 
เทียบเท่าข้ึนไป มติของคณะกรรมการให้ถือเป็นเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ 
โดยคณะกรรมการท าลายหนังสือ มีหน้าที่ดังนี้  

1. พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลายตามบัญชีขอท าลาย  



2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว้ ให้ลง
ความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเมื่อใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บหนังสือในคราวก าหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธาน
กรรมการท าลายหนังสือลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้กรอกเครื่องหมายกากบาทลงในช่องการ
พิจารณาของบัญชีหนังสือขอท าลาย  

4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม เพ่ือพิจารณาสั่งการ ดังนี้  

    4.1 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการให้เก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลายงวดต่อไป  
    4.2 ถ้าเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลาย ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  

กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลงกับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้อง
ส่งไปให้พิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือขอท าลาย แล้วแจ้งให้ส่วน
ราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอทาลายทราบดังนี้  

4.2.1 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วย ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น ด าเนินการ 
ท าลายหนังสือต่อไปได้หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบอย่างใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน 
นับแต่วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ     
กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้  

4.2.2 ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลาเก็บไว้อย่างใด 
หรือให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบ และให้ส่วนราชการนั้น ๆ แก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรเห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ก็ให้ส่วนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม  

5. ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้แล้ว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะไม่ให้ 
หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ และเม่ือท าลายเรียบร้อยแล้ว ให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้มีอ านาจอนุมัติทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ส่วนที่ 2 
                   การวิเคราะห์งาน 

                ตารางการวิเคราะห์งานของงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 



                                                                               
การวิเคราะห์งาน 

ตารางการวิเคราะห์งานของงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน 
 

งาน/เร่ือง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน บุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. งานธุรการ   
    1.1 งานสารบรรณ     1) น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- กลุ่ม/หน่วย 

ด้วยระบบ AMSS++ รับ – ส่งหนังสือราชการ - สถานศึกษา 
    2) รับ – ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดย

จัดท าและพัฒนาก ากับดูแล 
- ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา 

 การรับ – ส่งหนังสือด้วยระบบ AMSS++ กลุ่มงานนโยบาย
และแผน 

 

 แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ โดย  
         - รับงานจากกลุ่มอ านวยการและโรงเรียน โดย 

ลงทะเบียนหนังสือ 
 

 รับ/ส่งทางระบบ AMSS++   
         - เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
 

         - เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือ
เอกสารประกอบ 

 

         - เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม เพื่อมอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 

 

         - ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม  
    3) ตรวจสอบการรับ – ส่งหนังสือราชการทางเว็บไซด์ 

ในกลุ่มนโยบายและแผน 
 

 และควบคุมการส่งหนังสือราชการจากกลุ่มนโยบายและ
แผน ในส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 

    4) ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม
และสอดคล้อง 

 

 กับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่และข้อมูล
สารสนเทศของกลุ่ม 

 

    5) สรุปและประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่ง 
หนังสือราชการเพ่ือการปรับปรุง 

 

 แก้ไขอย่างต่อเนื่อง  
  



        ส่วนที่ 3  

     คู่มือขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 
      



 
1. ชื่องาน (กระบวนงาน) 

          งานสารบรรณ 
 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือให้การปฏิบัติต่อหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วถูกต้อง 
    2.2 เพ่ือให้การรับส่งหนังสือราชการเป็นไปอย่างมีระบบ 

 
          3. ขอบเขตของงาน 

     3.1 การจัดท าเอกสาร 
                          3.2 การส่งหนังสือราชการ 
                          3.3 การรับหนังสือราชการ 
                          3.4 การเก็บ รักษาและการยืม 
                          3.5 การท าลาย 

 
4. ค าจ ากัดความ 

     งานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
     5.1 น าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการปฏิบัติงานรับ–ส่ง 

หนังสือราชการ 
                          5.2 รับ–ส่ง หนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด โดยจัดท าและพัฒนาก ากับดูแลการรับ- 
ส่งหนังสือด้วยระบบ amss++ กลุ่มนโยบายและแผน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

     1) รับงานจากกลุ่มอ านวยการและลงทะเบียนรับ/ลงทะเบียนรับทางระบบ amss++ 
2) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติ 
3) เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือราชการหรือเอกสารประกอบ 
4) เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม ตรวจสอบความถูกต้อง 
5) ผู้มีอ านาจพิจารณาลงนาม 

      5.3 ตรวจสอบการส่งหนังสือราชการทางเว็บไซต์ ในกลุ่มนโยบายและแผน และควบคุม 
การส่งหนังสือราชการของกลุ่มนโยบายและแผน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

    ภาคผนวก 

 
 

คู่มืองานสารบรรณโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(AMSS++) 

    1. ทะเบียนหนังสือราชการ 
      2. รับ – ส่งหนังสือราชการ 

3. ไปรษณีย์ 
     4. จองห้องประชุม 
     5. ยานพาหนะ 
    6. การลา  

 
 
       

 

 

 

 

 

 



คู่มืองานสารบรรณโดยใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
(Education Area Management Support System:AMSS++) 

******************** 

 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Education Area 
Management Support System:AMSS++) ซึ่งเป็นคู่มือท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงไปสู่
การบริหารจัดการสมัยใหม่    ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT)    โดยหวังว่าจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษา เพื่อให้ตอบสนองงานตามภารกิจของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาให้สมบูรณ์ ซึ่งได้ก าหนด Usemame  และ  Password  ของผู้เข้าใช้       เข้าสู่ระบบAMSS++      
สพป.นศ.2 ดังนี ้

                

 

โมดูลหลักบริหารงานทั่วไป ซึ่งแยกเมนยู่อย จ านวน 6 เมนูดังนี้ 
1. ทะเบียนหนังสือราชการ 



วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเป็นระบบที่ใช้ในการเป็นทะเบียนรับ-ส่งเอกสารทางราชการส าหรับหน่วยงานในสังกัดเพ่ือความสะดวกและ 

รวดเร็วในการปฏิบัติราชการซึ่งประกอบด้วย ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนค าสั่ง และทะเบียนเกียรติ
บัตร 

การใช้งานโปรแกรม ระบบทะเบียนรับส่งหนังสือราชการ 

                                

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว คลิกเลือก บริหารงานทั่วไป คลิกเลือก ทะเบียนหนังสือราชการ 

                        

ผู้ใช้ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ 
เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว คลิกเลือก บริหารงานทั่วไป คลิกเลือก ทะเบียนหนังสือราชการจะพบเมนู ดังภาพ 

          
ทะเบียนรับหนังสือ เป็นทะเบียนรับหนังสือราชการ จากหน่วยงานในสังกัด แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการลงทะเบียน 
รับหนังสือราชการจากภายนอก(นอกระบบ AMSS++) และการลงทะเบียนรับหนังสือราชการจากภายใน(ในระบบ 
AMSS++) 
การลงทะเบียนรับ(นอกระบบ) คลิก ทะเบียนหนังสือรับ จะแสดงรายละเอียดทะเบียนหนังสือรับทั้งหมด ดังภาพ 

        

2. รับ –ส่งหนังสือราชการ 
วตัถุประสงค ์

เพ่ือการรับส่งหนังสือราชการระหว่างสา นักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากับสถานศึกษา 



การใช้งานโปรแกรม ระบบรับส่งหนังสือราชการ 

                             

เมื่อ Login เข้าระบบแล้ว คลิกเลือก บริหารงานทั่วไป แล้วเลือก รับส่งหนังสือราชการ 

                 
 

    
 

ระบบรับหนังสือราชการ ประกอบด้วยเมนูหลักตั้งค่าระบบ หนังสือรับ หนังสือส่ง ส่งหนังสือราชการ 
เมนูตั้งค่าระบบเป็นส่วนของเจ้าหน้าที่ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ซึ่งมีท้ังส่วนของสพท. และส่วนของ 
สถานศึกษา ในส่วนของสพท. จะท าหน้าที่ก าหนดเจ้าหน้าที่สารบรรณกลางสพท. เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่มต่าง ๆ 
ใน สพท. 

                                                    

 
3. ไปรษณีย์ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือการติดต่อสื่อสารด้วยข้อความ และรับส่งเอกสารระหว่างบุคลากรในสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

การใช้งาน 



 
เมื่อ Login เข้าระบบแล้วคลิกเลือก ไปรษณีย์ 

 
ทะเบียนรับจดหมาย 

           
 

 

 

 

 

 
4. จองห้องประชุม 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้จองห้องประชุมท าได้ทุกท่ีทุกเวลา ตัดปัญหาข้อจ ากัดด้านสมุดจองห้องประชุม และ 

เจ้าหน้าที่ด้านการจองห้องประชุม 



การใช้งาน 

                     
เมื่อ Login เข้าระบบแล้วคลิกเลือก จองห้องประชุม 

             
ตั้งค่าระบบ 

                       
ก าหนดเจ้าหน้าที่ 

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูและระบบจะท าหน้าที่ก าหนด เจ้าหน้าที่การจองห้องประชุม สามารถ 
ก าหนดเจ้าหน้าที่ได้มากกว่า 1 คน 

          

                                                                                        

5. ยานพาหนะ 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือท าการจองยานพาหนะที่มีอยู่อย่างจ ากัด จัดสรรยานพาหนะให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุดในการใช้งาน ที่ทุกคน
สามารถทราบได้ว่ายานพาหนะที่ตนเองจองได้หรือไม่ ว่างหรือไม่ 

การใช้งาน 



                             

เมื่อ Login เข้าระบบแล้วคลิกเลือก ยานพาหนะ 

                           

ตั้งค่าระบบ 

                          

ก าหนดเจ้าหน้าที่ 
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ดูและระบบ จะท าหน้าที่ก าหนด เจ้าหน้าที่ในการจัดรถ จัดพนักงานขับรถ 

เจ้าหน้าที่ผู้เห็นชอบและผู้อนุมัติ ให้ผู้จองยานพาหนะได้ตามที่จอง และสามารถก าหนดเจ้าหน้าได้มากกว่า 
1 คน 

                         

 

6. การลา 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือท าการลาด้วยตนเองและสามารถตรวจสอบการอนุมัติการลาได้ด้วย เพ่ือความสะดวกในการลา 
ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ลาได้ 

การใช้งาน 



                              

เมื่อ Login เข้าระบบแล้วคลิกเลือก การลา 

                     

เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ 

                     

ก าหนดปีงบประมาณ เป็นการก าหนดปี งบประมาณในการท างานของระบบ ระบบจะท า การเก็บข้อมูลและ 
ประมวลผลเป็นแต่ละปี 

              

*************** 

 
 

 
   
 


