
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนดําเนินงาน 

งานสารบรรณ 



 คูมือการปฏิบัติงานและข้ันตอนการดําเนินงาน งานสารบรรณ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Education Area Management Support System:AMSS++) สํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ฉบับนี้จัดทําข้ึนเพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในสาระสําคัญ 

ขอบขาย ภารกิจขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระเบียบ กฎหมาย และเปนแนวทางแกผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา คูมือฉบับนี้จะทําใหการดําเนินงานระหวางสถานศึกษากับสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาเปนไปในแนวเดียวกัน 

ปฏิบัติงานดานงานสารบรรณขึ้น เพ่ือใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานและผูที่เกี่ยวของไดใชเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติงาน รวมกัน งานธุรการเปนงานหลักของสํานักงานเปรียบเสมือนประตูผานสําหรับการติดตอกับ

สํานักงานภายนอก และ ภายในของบุคลากรภายในสํานักงานเอง เปนงานที่ตองการความถูกตองและรวดเร็ว  

ทั้งนี้ถาศึกษาโดยละเอียดของงานธุรการแลว จะเห็นไดวางานธุรการเปนงานหลักงานหนึ่งท่ีสงเสริมสนับสนุนงาน 

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผูท่ี ปฏิบัติงานประจําหนวยงานธุรการ สามารถปฏิบัติหนาที่ ผูที่ไดรับ

มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันไดและหวังเปนอยาง ยิ่งวา คูมือการปฏิบัติงานและขั้นตอนการดําเนินงาน

งานสารบรรณ ระบบสนับสนุนการบ ริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Education Area 

Management Support System:AMSS++) ฉบับนี้ จะเปนประโยชนกับเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบและผูสนใจ

ทั่วไป 

 

                                                                           กลุมอํานวยการ 

                                                   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศกึษาชลบุรี ระยอง 

 

 

 

 

 

 

 



พจนานุกรมไทย  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติความหมายของงานธุรการ ไวดังนี้  

“ธุรการ การจัดกิจการงานโดยสวนรวมของแตละหนวย ซึ่งมิใชงานวิชาการ” ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง 

“งานราง พิมพ โตตอบ ติดตอประสานงาน ไมวาจะเปนทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส หรืองานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร ซ่ึงมิใชงานวิชาการ”   

การบริหารงานธุรการนับไดวาเปนบันไดขั้นแรกในการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในทุกระดับที่ตองใช        

การสื่อสารเปนสื่อในการปฏิบัติงาน การติดตอสื่อสารประกอบดวย  สารผูสงสารและผูรับสาร เจาหนาที่ธุรการจะตอง 

เปนสื่อในการนําสารจากผูสงสารไปยังผู รับสาร เพื่อเขาสูกระบวนการปรับเปลี่ยนไปสูการทํางาน 

ตามภารกิจตอไป เจาหนาที่ธุรการตองเปนผูที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางดี 

และมีคุณภาพ ท้ังนี้การปฏิบัติงาน ของหนวยงานตาง ๆ ยอมตองอาศัยการทํางานของเจาหนาที่ ธุรการ 

เปนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากมีการกําหนดใหมีงานธุรการในทุกหนวยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือน

กลไกที่สําคัญของหนวยงานที่จะขาดไปหรือไมมีไมได   

การปฏิบัติงานธุรการใหมีคุณภาพน้ัน ผูปฏิบัติงานควรมีคณุสมบัติ ดังนี้ 

1. มีความรูความสามารถในการอาน การตีความและสรุปสาระสําคัญ 

2. มีความรู ความเขาใจ ในโครงสราง ภาระงานและภารกิจของหนวยงาน 

3. รูจักบทบาทภารกิจหนาท่ีของตนเองและมีความรบัผิดชอบตอตนเองและหนวยงาน 

4. มีความสามารถในการจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของงาน(เอกสาร) 

5. มีความสามารถในการจัดทําแผนการปฏิบัติงานและกําหนดงานในชวงระยะเวลาตาง ๆ ได 

6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ 

7. ทํางานอยางเต็มใจ เต็มศกัยภาพและเต็มเวลา 

8. เปนผูรักษาระเบียบวินัยอยางเครงครัด 

9. มีความรูและสามารถใชงานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 



1. งานสารบรรณ  

2. งานประสานงานและใหบริการ  

3. งานจัดการประชุมภายในกลุมอํานวยการ  

4. งานจัดการความรูภายในกลุมอํานวยการ 

ซึ่ ง ในคูมื อฉบับนี้ จะกลาว ถึงงานสารบรรณของกลุ มอํานวยการ เพื่อ ใชประกอบการปฏิบัติ งาน  

 

งานสารบรรณ เปนงานที่เก่ียวกับหนังสือ นับตั้งแตคิด ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทําสําเนา รับ สง 

บันทึก ยอเร่ือง โตตอบ จัดเก็บ คนหา ทาลาย  

ในทางปฏิบัติ งานสารบรรณ หมายถึง การบริหารงานเอกสารทั้งปวง ตั้งแต การคิด ราง เขียน อาน

แตง พิมพ จด ทําสําเนา สงหรอืสื่อขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ สั่งการตอบ 

ทํารหัส เก็บเขาที่ คนหา ติดตาม และทําลาย ทั้งนี้ตองเปนระบบที่ใหความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

เพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และคาใชจายจากความหมายของ “งานสารบรรณ” ทําใหสามารถเห็นถึงขั้นตอน

และขอบขายของงาน สารบรรณวาเกี่ยวของกับเร่ืองใดบาง เร่ิมตั้งแต  

1. การผลิตหรือจัดทําเอกสาร (พิจารณา – คิด – ราง เขียน ตรวจราง – พิมพ ทาน สําเนา –  

เสนอ – ลงนาม)  

2. การสง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียน – ลงวันเดือนป – บรรจุซอง – นําสง)  

3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – แจกจาย)  

4. การเก็บ รกัษา และการยืม  

5. การทําลาย  

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2548 กําหนดไววา 

ดังน้ี  

“งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมตั้งแตการจัดทํา การรับ 

การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย  

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ  

“อิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา 

หรอืวิธีอื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธี การทางแสง วิธีการทางแมเหล็ก 

หรอือุปกรณท่ีเก่ียวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น  

“ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การรับสงขอมูลขาวสารหรือหนังสือผานระบบสื่อสาร

ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  



“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงานหรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ  

ทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือในตางประเทศ 

และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย  

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให ปฏิบัติงานในเร่ืองใด  ๆ

และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทางานหรือคณะบุคคลอื่นที่ ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน  

คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก  

1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ  

2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  

3. หนังสือท่ีหนวยงานอ่ืนใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ  

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ  

5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับชนิดของหนังสือ มี 6 ชนิด คือ  

5.1 หนงัสือภายนอก  

5.2 หนงัสือภายใน  

5.3 หนงัสือประทับตรา  

5.4 หนงัสือสั่งการ  

5.5 หนงัสือประชาสัมพันธ  

5.6 หนงัสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  

6. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือที่ตองจัดสงและดําเนินการ  

ทางสารบรรณดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ  

1. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีท่ีไดรบัหนังสือนั้น  

2. ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว  

3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีจะทําได  

หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรบัเขามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังน้ี  

1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพ่ือดาเนินการกอนหลัง  

2. ประทับตรารับหนังสือท่ีมุมบนดานขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ป และเวลาที่รับ

เอกสารนั้นๆ  

3. ลงทะเบียนรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ โดยแยกเปนทะเบียนรับภายใน และทะเบียนรับภายนอก  

4. ลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (E – document) การจัดแฟมเสนอหนังสือตอ

ผูบังคับบัญชา  



คือ การนําหนังสือที่ดําเนินการชั้นเจาหนาที่เสร็จแลวเสนอตอผูบังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 

บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อการเสนอหนังสอืใหเสนอไปตามสายการปฏิบัติงาน ตามลําดับชั้นผูบังคับบัญชา 

โดยเจาหนาที่ผูรวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเปนประเภทตามชั้นความลับ ความเรงดวน  

จัดลําดับวาเปนเรื่องที่ตองสั่งการ พิจารณา หรือเพ่ือทราบ แลวใสแฟมเสนอตามลักษณะความสําคัญ 

ของหนังสือแตละเร่ือง  

หนังสือสง คือ เอกสารท่ีสงออกไปภายนอก มี 2 ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้  

1. หนังสือสงภายนอก  

1.1 ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของหนังสือ  

1.2 บรรจุซองแลวปดผนึก จาหนาซองถึงผูรบัและผูสงใหชัดเจน  

2. หนังสือสงภายใน  

2.1 ใหตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของหนังสือ  

2.2 ลงทะเบียนสงหนังสือ โดยกรอกเลขทะเบียนสง จากหนวยงานผูสง ถึงหนวยงานผูรับ 

ลายมือชื่อผูรับ และวันที่รับหนังสือนั้น หากเปนหนังสือเรงดวนจะสงเอกสารผานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส หรือโทรสารไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ และจึงประสานทางโทรศพัทเพ่ือตรวจสอบการ

รับหนังสืออีกคร้ังหนึ่ง  

การบันทึกและรางหนังสือ ถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการดําเนินงานสารบรรณที่มีความสําคัญเปนอยางย่ิง 

ผูมีหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจําเปนตองมีความรู ความเขาใจ ในแนวทางปฏิบัติหลายประการซึ่งจะชวย

ใหผลการปฏิบัติงานสารบรรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้  

1. การบันทึกเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา มี 4 ลักษณะ ดังนี้  

1.1 บันทึกยอเร่ือง คือ การเรียบเรียงขอความโดยเก็บแตประเด็นสําคัญ ๆ แตใหเขาใจ 

ในเนื้อเรื่องครบถวน ท่ีจะสั่งงานโดยไมผิดพลาด หนังสอืฉบับใดมีขอความสาํคัญไมมากนัก หรอืไมอาจยอลงให

สั้นไดอีกก็เสนอใหพิจารณาไดเลยแตควรขีดเสนใตเฉพาะที่ขอความสําคัญนั้น ๆ ไวดวย กอนบันทึกยอเร่ือง 

ผูบันทึกตองอานเรื่องราวใหละเอียดเสียกอน แลวจับประเด็นสําคัญของเรื่อง เขียนเปนขอความสั้นๆ อาจไม

จําเปนตองเรียงลําดับขอความตามหนังสือแตควรเรยีบเรยีงขอความใหมเพ่ือใหเขาใจงายข้ึน  

1.2 บันทึกรายงาน คือ การเขียนขอความรายงานเร่ืองที่ตนปฏิบัติหรือประสบพบเห็นหรือ

สํารวจสืบสวนได เสนอตอผูบังคับบัญชาควรเขียนใหสั้น พิจารณาเฉพาะขอความท่ีจาเปนตองรายงาน แตถา

เปนการรายงานเร่ืองท่ีไดรบัมอบหมายใหปฏิบัติตองรายงานทุกขอที่ผูบังคับบัญชาตองการทราบหรือสนใจ  

1.3 บันทึกความเห็น คือ การเขียนขอความแสดงความรูสึกนึกคิดของตนที่มีเก่ียวกับเร่ือง 

ที่เสนอ เพ่ือชวยประกอบการพิจารณาสั่งการของผูบังคับบัญชา อาจบันทึกตอทายเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือบันทึก

ตอทายยอเรื่องถาเปนเรื่องที่สั่งการไดหลายทาง อาจเขียนบันทึกความเห็นไวดวยวา ถาสั่งการทางใดจะเกิดผล



หรือมีขอดีขอเสียอยางไร และ ถามีการอางกฎหมายและระเบียบใดก็ควรจัดนาเสนอประกอบเรื่องนั้น ๆ ดวย

ตัวอยางการใชคาเสนอความเห็นในตอนทาย ของบันทึกยอเร่ือง เชน  

“เพ่ือโปรดทราบ”  

“เพ่ือโปรดทราบและแจงให...................ทราบดวย”  

“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ”  

“เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต”  

“เพ่ือโปรดพิจารณาลงนาม”  

“เพ่ือโปรดสั่งการใหถือปฏิบัติตอไป”  

“เพ่ือโปรดพิจารณา  

1. อนุญาต  

2. ลงนาม  

   ฯลฯ  

1.4 บันทึกติดตอและสั่งการ คือ การเขียนขอความติดตอภายใน ระหวางบุคคลในหนวยงาน

เดียวกัน หรือ ผูบังคับบัญชาสั่งการไปยังผูใตบังคบับัญชา  

การรางหนังสือ มีความสําคัญอยางมากเชนกันในการปฏิบัติงานสารบรรณ การเขียนหนังสือบางฉบับที่มี

ขอความไมซับซอนมากนัก อาจไมจําเปนตองรางกอนก็ได ไดแก หนังสือที่ตองจัดทําเปนประจํา จนเหมือนเปน

แบบฉบับในการใชถอยคําอยูแลว เชน หนังสือนําสงเอกสารและหนังสือตอบรับเอกสาร เปนตน แตถาเปน

หนังสือในลักษณะโตตอบราชการ หากมีโอกาสไดรางหนังสือนั้นกอนก็จะไดหนังสือราชการที่มีขอความ

เหมาะสม รัดกุม โดยหลักการรางหนังสือ มีดังน้ี  

1. ตองรูและเขาใจเรื่องราวนั้นมากอน โดยตองอานขอความที่เปนเหตุเดิม ซึ่งตองโตตอบหนังสือนั้น

ใหเขาประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน  

2. ใหข้ึนตนดวยขอความที่เปนเหตุกอน ตอดวยขอความที่เปนความประสงคหรือขอตกลง ถามีหลายขอ 

ควรแยกไวเปนขอๆ ตัวอยางการข้ึนตนขอความที่เปนเหตุ ซึ่งนิยมใชกันโดยทั่วไป คือ  

“ตามหนังสอืที่อางถึง.............. (ใหยอความหนังสือที่อางถึงเฉพาะประเด็นสําคัญ)........................................  

...........................................................................................ความแจงแลวนั้น / ความละเอียดทราบแลวนั้น” 

หรอื “ตามท่ี..................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................นั้น”  

3. ขอความใดอางอิงถึง กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองระบุใหชัดเจน เชน “ตามระบบ  

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526” เปนตน  

4. ใชขอความสั้น ๆ กะทัดรัด เขาใจงาย  

5. ตรวจสอบการตัวสะกด การนัต วรรคตอน ใหถูกตอง  

6. ตรวจสอบชื่อ ตําแหนง สวนราชการ ผูรับใหถูกตอง  

7. ควรใชถอยคําสุภาพใหสมฐานะของผูรบั  



ผูมีหนาที่ตรวจรางหนังสือราชการตองเนนความถูกตองตามหลักภาษา การเชื่อมโยงขอความ 

เนื้อหาสาระ และวรรคตอน ใหตรวจอยางละเอียด  

ตองพิมพใหถูกตองตามแบบของหนังสือแตละประเภท ไมควรลบหรือขีดฆาขอความใด ๆ  

การเก็บรกัษาหนังสือแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้  

1. การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของเจาของเร่ือง 

โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  

2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไร 

ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเร่ืองปฏิบัติจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บตามแบบที่ระเบียบ 

งานสารบรรณกําหนด จากน้ันใหสงเอกสารท่ีเกี่ยวของพรอมท้ังบัญชีหนังสือสงเก็บใหหนวยงานที่กําหนด  

และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้  

2.1 ประทับตรากําหนดการเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของหนังสือ 

ฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา โดย  

2.1.1 หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไปใหประทับตราคาวา“หามทําลาย” ดวยหมึกสีแดง  

2.1.2 หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา “เก็บถึง พ.ศ.................”  

ดวยหมึกสีนํ้าเงิน  

2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณฯ กําหนด  

3. การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว แตจําเปน

จะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของหนวยงาน ใหเจาของเร่ือง

เก็บเปนเอกเทศ โดยอาจจะแตงตั้งเจาหนาที่ข้ึนรับผิดชอบ เมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบแลว 

ใหจัดสงเอกสารนั้นไปยังหนวยเก็บของหนวยงาน  

การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ใหปฏิบัติดังนี้  

1. ผูยืมตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด  

2. ผูยืมจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเร่ืองที่ยืมไวในบัตรยืมหนังสือ 

และใหเจาหนาที่เก็บรวบรวมหลักฐานการยืมเรียงลําดับ วัน เดือน ป ไวเพื่อติดตามทวงถาม สวนบัตรยืม

หนังสือนั้น ใหเก็บไวแทนท่ีหนังสือที่ถูกยืมไป  

3. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ ระดับ

กองข้ึนไป หรือผูที่ไดรบัมอบหมาย  

 

 



4. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ

ระดับแผนกข้ึนไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายการใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือ จะกระทํามิได เวนแตจะใหดู 

เพื่อคัดลอกหนังสือ ท้ังนี้จะตองไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

เทานั้น  

ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือสํารวจหนังสือ 

ที่ครบกําหนดจัดการเก็บในปนั้น ไมวาจะเปนหนังสือที่เก็บไวเอง หรือที่ฝากเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ

กรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้ง

คณะกรรมการทําลายหนังสือ ซึ่งประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอยางนอยสองคน โดยปกติ

แตงตั้งจากขาราชการ ต้ังแตระดับ 3 หรือ เทียบเทาข้ึนไป มติของคณะกรรมการใหถือเปนเสียงขางมาก  

ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว โดยคณะกรรมการทําลายหนังสือ มีหนาที่ดังนี้  

1. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีขอทําลาย  

2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือฉบับใดไมควรทําลาย และควรจะขยายเวลาการเก็บไว 

ใหลงความเห็นวาจะขยายเวลาการเก็บไวถึงเมื่อใด แลวใหแกไขอายุการเก็บหนังสือในคราวกําหนดเก็บหนังสือ 

โดยใหประธานกรรมการทําลายหนังสือลงลายมือชื่อกากับการแกไข  

3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลายใหกรอกเคร่ืองหมายกากบาทลงใน

ชองการพิจารณาของบัญชีหนังสือขอทําลาย  

4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พรอมทั้งบันทึกความเห็นแยงของคณะกรรมการ (ถามี) ตอหัวหนา

สวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาสั่งการ ดังนี้  

4.1 ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดยังไมควรทําลาย ใหสั่งการใหเก็บหนังสือนั้นไวจนถึงเวลาการ

ทําลายงวดตอไป  

4.2 ถาเห็นวาหนังสือเร่ืองใดควรทําลาย ใหสงบัญชีหนังสือขอทําลายใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ 

กรมศิลปากร พิจารณากอน เวนแตหนังสือประเภทที่สวนราชการนั้นไดขอทําความตกลงกับกรมศิลปากรแลว 

ไมตองสงไปใหพิจารณา เมื่อกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในบัญชีหนังสือ 

ขอทําลาย แลวแจงใหสวนราชการที่สงบัญชีหนังสือขอทําลายทราบดังนี้  

4.2.1 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ  กรมศิลปากร เห็นชอบดวย ใหแจ งให 

สวนราชการนั้น ดําเนินการ ทําลายหนังสือตอไปไดหากกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไมแจงให

ทราบอยางใดภายในกําหนดเวลา 60 วัน นับแตวันที่สวนราชการนั้นไดสงเร่ืองใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ  

กรมศิลปากร ใหถือวากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดใหความเห็นชอบแลว และใหสวนราชการ

ทําลายหนังสือได  

 

 



4.2.2 ถากองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร เห็นวาหนังสือฉบับใดควรจะขยาย

เวลาเก็บไวอยางใด หรือใหเก็บไวตลอดไป ใหแจงใหสวนราชการนั้นทราบ และใหสวนราชการนั้น ๆ แกไข

ตามที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร แจงมา หากหนังสือใด กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร

เห็นควรใหสงไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ก็ใหสวนราชการนั้น ๆ ปฏิบัติตาม  

5. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผูมีอํานาจอนุมัติใหทําลายไดแลว โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่จะไมให 

หนงัสือนั้นอานเปนเรื่องได และเมื่อทําลายเรียบรอยแลว ใหทําบันทึกลงนามรวมกันเสนอผูมีอํานาจอนุมัติทราบ  

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1. งานรับ -สงหนังสือราชการ  

   1.1 งานรับหนังสือราชการ  

(1) เจาหนาที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหนวยงานของรัฐและเอกชน สวนราชการภายนอก  

และบุคคลทั่วไป  

(2) ตรวจสอบความถูกตองของหนังสือราชการ/เอกสาร  

     - กรณีไมถูกตอง สงคืนเจาของหนวยงาน  

     - กรณีถูกตอง นําเสนอเพ่ือดําเนินการโดยเสนอใหผูอํานวยการกลุมอํานวยการ วิเคราะหเนื้อหา

เพื่อจําแนกประเภทเอกสารใหเจาหนาที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

     - จัดสงใหกลุม/หนวย ตางๆ  

     - หัวหนากลุมงาน นําเสนอผูบริหาร /ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

     - กรณีเปนหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแลวนําเสนอผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

       - เจาหนาที่ธุรการบันทึกคาํสั่งการของผูบริหาร/ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  

     - สงเร่ืองให กลุม / หนวย และผูท่ีเก่ียวของ  

(3) ใหบรกิารและติดตามเร่ืองทะเบียนหนังสือรับ  

   1.2 งานสงหนงัสือราชการ  

(1) เจาหนาที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกตองของหนังสือที่กลุม/หนวยตาง ๆ สงมาเพื่อออก 

เลขที่หนังสือ  

(2) กรณตีรวจแลวไมถูกตอง สงคนืเจาของเร่ือง กลุม/หนวย  

(3) กรณตีรวจแลวถูกตอง นําหนังสือออกเลขทีในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส และเสนอลงนาม  

(4) สแกนสําเนาหนังสือลงเคร่ืองดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  

(5) สงสําเนาคืนเจาของเรื่อง กลุม/หนวยตาง ๆ  

(6) สงหนังสือราชการดวยทางไปรษณีย และระบบอิเล็กทรอนิกส  

(7) บริการตอบคําถาม/คนหาคําถามทะเบียนหนังสือสงออก  

2. งานการจัดทําหนังสือราชการ  

1. เจาหนาที่ดําเนินการรางหนังสือและจัดพิมพตามรูปแบบหนังสือรูปแบบหนังสือในระเบียบ  

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526, ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564  

โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกตใชในการจัดพิมพหนังสือ  



2. จัดพิมพหนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว จํานวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บสําเนาคูฉบับไว 

ที่เจาของเร่ือง 1 ฉบับ สําเนาเก็บไวท่ีสารบรรณกลาง 1 ฉบับ ตนฉบับจัดสงออกไปยังผูที่เก่ียวของ  

3. เจาหนาที่ของเร่ืองรับงานที่พิมพเสร็จเรียบรอยแลวเพ่ือตรวจสอบ ความถูกตอง ถาไมถูกตอง 

ใหดําเนินการแกไข ถาถูกตองแลวใหเสนอ เพ่ือพิจารณาลงนามตามลําดับข้ัน  

4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแลว สารบรรณกลางทําการออก

เลขที่หนังสือสงโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส/เลขที่คําสั่ง แลวแตกรณี โดยสงคืนคูฉบับไวที่เจาของเร่ือง 

และสําเนาเก็บไวที่สารบรรณกลาง 

ระบบสนับส นุนการบริห ารจั ดการสานักง านเขต พ้ืนที่ ก า รศึกษา  (Education Area 

Management Support System:AMSS++) ซึ่งเปนคูมือที่ออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือเปลี่ยนแปลงไปสู

การบรหิารจัดการสมัยใหม ใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยหวังวาจะกอใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลตอการจัดการศึกษา เพื่อใหตอบสนองงานตามภารกิจของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ใหสมบูรณ ซึ่งไดกําหนด Usemame และ Password ของผูเขาใช เขาสูระบบAMSS++  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

เขาสูระบบ AMSS++ สพม.ชบรย 

 

 

 

 

 

 



 
  

เพ่ือเปนระบบที่ใชในการเปนทะเบียนรบั-สงเอกสารทางราชการสําหรับหนวยงานในสงักัด เพ่ือความสะดวก

และรวดเร็วในการปฏิบัติราชการซ่ึงประกอบดวย ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือสง ทะเบียนคําส่ัง  

และทะเบยีนเกียรติบัตร  
 

 

 

 

เม่ือ เขาระบบแลว บริหารงานท่ัวไป ทะเบียนหนังสือราชการ  

การลงทะเบียนรับ(นอกระบบ) คลิก ทะเบียนหนังสือรับ จะแสดงรายละเอยีดทะเบียนหนังสือรับทั้งหมด ดงัภาพ 

 

 

เม่ือ Login เขาระบบแลว บริหารงานท่ัวไป  ทะเบียนหนังสอืราชการจะพบเมนู ดังภาพ 

 

 



ทะเบียนรับหนังสือ เปนทะเบียนรับหนังสือราชการ จากหนวยงานในสังกัด แบงเปน 2 สวนคือการ

ลงทะเบียน รบัหนังสือราชการจากภายนอก(นอกระบบ AMSS++) และการลงทะเบียนรับหนังสือราชการจาก

ภายใน(ในระบบ AMSS++)  

 

 

 



 

 

 

 

                                                             

 

 

 

เมน ูรบัส่งหนงัสือราชการ สพฐ./อืนๆ 

 

 

 

 

เมน ูรบัหนงัสือพรอ้มลงทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

เมน ูลงทะเบียนหนงัสือ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

เมนู คลิก เปดรายการเพื่อพิมพหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุม เพ่ือจายงานใหกับกลุมผูรับผิดชอบ 



เมนูต้ังคาระบบเปนสวนของเจาหนาที่ระบบรับ-สงหนังสือราชการ ซึ่งมีทั้งสวนของสพท. และสวนของสถานศึกษา  

ในสวนของสพท. จะทําหนาที่กําหนดเจาหนาที่สารบรรณกลาง สพท. เจาหนาที่สารบรรณกลุมตาง ๆ ใน สพท. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดปงบประมาณ เปนการกําหนดป งบประมาณในการทํางานของระบบ ระบบจะทําการเก็บขอมูลและ  

ประมวลผลเปนแตละป 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


