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ซึ่ ง คู มื อ ปฏิ บั ติ ง านฉบั บ นี้ ไ ด ร วบรวมวิ ธี ก าร ขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง านงานสารบรรณ รวมถึ ง แนวทาง
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เจาพนักงานธุรการและบุคคลอื่นที่สนใจ เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน สามารถ
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นางสาวสุรียนภิ า ภักดีกูล...
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การปฏิบัติงานสารบรรณ
งานธุรการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
1. แนวคิด
งานธุรการ เปนงานหนึ่งในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการรับ – สงหนังสือราชการ และเอกสารอื่น ๆ การลงทะเบียน แยกประเภท การจัดทําหนังสือราชการ
การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บ พิมพ คัดสําเนา คนหา และติดตามเรื่อง รวบรวมเอกสารหลักฐาน ขอมูลตาง ๆ
ของกลุม การอํานวยความสะดวกในการใชอาคารสถานที่ การดําเนินการเกี่ยวกับการประชุม การระชาสัมพันธ
การประสานภายในและภายนอกกลุม การจัดทํารายงานการประชุมของกลุม งานบริการตาง ๆ และงานอื่น ๆ
ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่ออํานวยการใหผูปฏิบัติงานภายในกลุมสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
งานธุรการ กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จึงไดตระหนักและมองเห็นปญหา
อุปสรรคในการปฎิบัติงานสารบรรณ จึงไดจั ดทํ า “คูมือการปฎิบัติ งานสารบรรณ” เพื่อใช เปน คูมือในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปอยางถูกตองและเกิดประโยชนสูงสุดตอการดําเนินงานสารบรรณใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ไดอยางมีประสิทธิผล
2. วัตถุประสงคของการดําเนินงาน
2.1 เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือแนวปฏิบัติในการปฎิบัติงานสารบรรณ
2.2 เพื่อเสริมสรางองคความรูความเขาใจที่สามารถปฎิบัติตอหนังสือราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว ถูกตอง
2.3 เพื่อใหผูปฏิบัติงานดานสารบรรณมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
3. วิธีดําเนินการงานสารบรรณ
เปนงานเกี่ยวกับหนังสือ นับตั้งแตการคิด ราง เขียน พิมพจดจํา ทําสําเนา รับ สง บันทึกยอเรื่อง เสนอ
สั่งการ โตตอบ จัดเก็บ คนหา ทําลาย
1. ความสําคัญของงานสารบรรณ
1. เปนเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่น ๆ ของหนวยงาน
2. เปนเครื่องมือที่ใชในการอางอิง
3. เปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารราชการ
4. เปนหลักฐานราชการมีคุณคา
5. เปนเครื่องมือที่ใชในการติดตอสื่อสาร
2. สาระสําคัญของงานสารบรรณ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 , ฉบับที่ 2 พ.ศ.2548
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 มีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 ความหมายของหนังสือราชการ เปนเอกสารที่หลักฐานในราชการ ไดแก
1. สวนราชการถึงสวนราชการ
2. สวนราชการถึงบุคคลภายนอก
3. หนวยงานอื่นถึงสวนราชการ
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4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ
2.2 ชนิดของหนังสือราชการ หนังสือราชการ มี 6 ประเภท ไดแก หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธหนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐาน ในราชการ
1. หนั ง สื อ ภายนอก คื อ หนั ง สื อ ติ ด ต อ ราชการที่ เ ป น แบบพิ ธี ก าร ใช ก ระดาษตราครุ ฑ
เป น หนั ง สื อติ ดต อ ระหว า งส ว นราชการ หรื อสว นราชการมีถึ งหน ว ยงานอื่ น ซึ่ง มิใช สว นราชการ หรื อมีถึ ง
บุคคลภายนอก
2. หนั งสื อภายใน คื อ หนังสือติดตอราชการที่เปน แบบพิธีการนอยกวาหนังสือภายนอก
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูไดรับมอบหมาย เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับ
ใชในกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร การตอบ
รับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน การแจงผลงานที่ดําเนินการไปแลว
4. หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ
ไวโดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด
1. คํา สั่ ง คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู บั งคั บ บั ญ ชาสั่ ง การให ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด ว ยกฎหมาย
ใชกระดาษตราครุฑ
2. ระเบี ย บ คื อ บรรดาข อ ความที่ ผู มี อํ า นาจหน า ที่ ไ ด ว างไว โ ดยจะอาศั ย อํ า นาจของ
กฎหมายหรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ
3. ขอบังคั บ คื อ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัย อํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําไดใชกระดาษตราครุฑ
5. หนังสือประชาสัมพันธใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
แบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด
1. ประกาศ คื อ บรรดาข อความที่ ทางราชการประกาศหรื อชี้ แจงให ทราบ หรื อ แนะ
แนวทางปฏิบัติใชกระดาษตราครุฑ
2. แถลงการณคือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ
3. ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ
6. หนั งสื อที่ เจ า หน าที่ทําขึ้น หรือรับ ไวเปน หลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการ
ทําขึ้นนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอก
มีมาถึงสวนราชการและสวนราชการ รับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคล หรือ
หนวยงานเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใชกระดาษตราครุฑ
2. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และ
มติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
3. บั น ทึ ก คื อ ข อความซึ่ง ผูใ ตบัง คับ บัญ ชาเสนอต อผู บัง คับ บั ญ ชา หรื อผูบั งคั บ บั ญชา
สั่งการแกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ 4. หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่
เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบ
บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นตอเจาหนาที่ และเจาหนาที่ไดรับเขา
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ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการ แลวมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม
เวนแตมีแบบตามกฎหมาย เฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการ
สืบสวนและสอบสวน และ คํารอง เปนตน
2.3 ชั้นความเร็วของหนังสือราชการ หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติเปนหนังสือที่ตองจัดสง
และดําเนินการทางสารบรรณ ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท คือ
1. ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
2. ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว
3. ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได
2.4 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ไดรับเขามาจากภายนอก ใหเจาหนาที่ของหนวยงานสารบรรณกลาง
ปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้ โดยจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลัง
และใหผูเปดซองตรวจเอกสารหากไมถูกตอง ใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
เพื่อดําเนินการใหถูกตอง หรือบันทึกขอบกพรองไวเปนหลักฐาน แลวจึงดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
2.5 การสงหนังสือ หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหเจาของเรื่องตรวจความเรียบรอย
ของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะสงไปดวยใหครบถวน
2.6 การเก็บรักษา การเก็บหนังสือ แบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติการเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
และการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
1. การเก็บระหวางปฏิบัติคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลวและไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก
3. การเก็ บ ไว เ พื่ อ ใช ใ นการตรวจสอบ คื อ การเก็ บ หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
แตจําเปนจะตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของสวนราชการ
2.7 อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ปเวนแตหนังสือ ดังตอไปนี้
1. หนังสื อที่ต องสงวนเปนความลั บ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบี ยบว าดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ
2. หนังสือที่เปนหลักฐานทางอรรถคดีสํานวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือ หนังสือ
อื่น ใดที่ ไดมีกฎหมายหรื อระเบีย บแบบแผนกํ าหนดไวเปน พิเศษแลว การเก็บ ใหเปนไปตามกฎหมาย และ
ระเบียบแบบแผนวาดวยการนั้น
3. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตรขนบธรรมเนียมจารีต ประเพณีสถิติหลักฐาน หรือเรื่องที่ตองใช
สําหรับศึกษาคนควา หรือหนังสืออื่นในลักษณะเดียวกัน ใหเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป หรือตามที่
กองจดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากรกําหนด
4. หนังสือที่ไดปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่องจะคนไดจากที่อื่นใหเก็บไว
ไมนอยกวา 5 ป
5. หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา
เมื่อดาเนินการแลวเสร็จใหเก็บไวไมนอยกวา 1 ป ในกรณีหนังสือที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งมิใชเปนเอกสารสิทธิ
หากเห็นวาไมมีความจําเปนตองเก็บไวถึง 10 ปใหทําความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขอทําลายได
2.8 การยืมหนังสือ
1. การยืมหนังสือที่สงเก็บแลว ผูยืมจะตองแจงใหทราบวาเรื่องที่ยืมนั้นจะนําไปใชในราชการใด
และจะตองมอบหลักฐานการยืมใหเจาหนาที่เก็บ แลวลงชื่อรับเรื่องที่ยืมไวในบัตรยืมหนังสือและใหเจาหนาที่

เก็บรวบรวม หลักฐานการยืม เรียงลําดับ วัน เดือน ปไวเพื่อติดตามทวงถาม สวนบัตรยืมหนังสือนั้นใหเก็บ4ไว
แทนที่หนังสือที่ถูกยืมไป
2. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมและผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ ระดับ
แผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3. การยื ม หนั งสื อภายในส ว นราชการเดี ย วกัน ผูยืมและผูอ นุญ าตใหยืมต องเป น หัว หนาสว น
ราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
4. การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิไดเวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ ทั้งนี้ จะตอง
ไดรับอนุญาตจากหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผูที่ไดรับมอบหมายกอน
2.9 การทําลาย ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปปฏิทิน ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ
สํ า รวจหนั ง สื อ ที่ ที่ ค รบกํ า หนดอายุ ก ารเก็ บ ในป นั้ น ไม ว า จะเป น หนั ง สื อ ที่ เ ก็ บ ไว เ อง หรื อ ที่ ฝ ากเก็ บ ไว ที่
กอง จดหมายเหตุแหงชาติกรมศิลปากร แลวจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลาย เสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม
เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอย
สองคน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไป
3. ประเภทชั้นความลับ
“สิ่งที่เปนความลับของทางราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสาร บริภัณฑยุทธภัณฑที่สงวน
การรหั ส ประมวลลั บ และสิ่ งอื่ น ใดบรรดาที่ถือวาเปนความลับของทางราชการ ชั้นความลับของสิ่งที่เปน
ความลับของทางราชการ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
1. ลับที่สุด (TOP SECRET)
2. ลับมาก (SECRET)
3. ลับ (CONFIDENTIAL)
ลับที่สุด หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสาร วัตถุสถานที่
และทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่
ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด
ลับมาก หมายความวา ความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับบุคคลขอมูลขาวสารวัตถุสถานที่
และ ทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมี
หนาที่ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง
ลั บ หมายความว า ความลับที่มีความสําคัญ เกี่ย วกับบุคคลขอมูล ขาวสาร วัตถุส ถานที่และ
ทรัพยสินมีคาของแผนดิน ซึ่งหากความลับดังกลาวทั้งหมดหรือเพียงบางสวนรั่วไหลไปถึงบุคคลผูไมมีหนาที่
ไดทราบ จะทําใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงและผลประโยชนแหงรัฐ
4. ระเบียบ กฎหมาย ขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๒
3. ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔ และที่แกไขเพิ่มเติม

5
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานรับ–สงหนังสือราชการ งานรับหนังสือราชการ กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 แบงการรับหนังสือออกเปน 2 ประเภท คือ
1. การรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ ใชสําหรับรับหนังสือที่รับจากสารบรรณกลางที่รับจาก
โรงเรียนในสังกัด และหนวยงานภายนอกที่เปนเอกสารฉบับจริง หรือเรื่องที่เปนหลักฐานสําคัญทางราชการ
ขั้นตอนการรับหนังสือในสมุดทะเบียนรับ
1) รับหนังสือจากสารบรรณกลางที่รับ จากโรงเรีย นในสังกัด และหนว ยงานภายนอก
ที่เปนเอกสารฉบับจริง หรือเรื่องที่เปนหลักฐานสําคัญทางราชการ ตรวจสอบ ถูกตอง ครบถวน
2) ลงเลขทะเบียนรับ ที่ ลงวันที่ จากที่ไหน ถึงใคร เรื่องอะไร และการปฏิบัติ
3) แจงผูรับผิดชอบ พรอมลงลายมือชื่อในสมุดทะเบียนหนังสือรับ
2. การรับหนังสือผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่ใชงานอยูในปจจุบัน คือ AMSS++
การรับหนังสือในระบบ
หนังสือรับ คือ หนังสือรับเขามาจากภายนอก/สารบรรณกลาง
1. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือเพื่อดําเนินการกอนหลังและตรวจเอกสารหากไม
ถูกตองใหติดตอสวนราชการเจาของเรื่อง หนวยงานที่ออกหนังสือ หรืองานสารบรรณกลาง เพื่อดําเนินการให
ถูกตองหรือบันทึกขอบกพรองใหเปนหลักฐานและจะดําเนินการเรื่องนั้นตอไป
2.ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ กรณีที่เปนหนังสือของธุรการกลุม
3.จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวสงบุคลากรภายในกลุมที่เกี่ยวของดําเนินการ
4.การสงหนังสือที่ลงทะเบียนรับแลวใหบุคลากรภายในกลุมที่เกี่ยวของดําเนินการ โดยการคลิก
“นําสง” นําสงเจาหน าที่ในกลุม เลือกชื่อบุคคลที่เกี่ยวของกับ หนังสือรับ ในระบบ กรณีที่ไมไมใช
หนังสือของ กลุม ใหสงคืนงานสารบรรณกลาง/หนวยงานภายนอก หรือหากทราบวาหนังสือรับนั้นเกี่ยวของ
กลุมงานใดให คลิกเลือกนําสงธุรการกลุมนั้น ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
วัตถุประสงคการรับ - สงหนังสือราชการ
1. เพื่อเปนหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเขา
2. ปองกันหนังสือราชการสูญหาย
3. สะดวกตอการสืบคน เมื่อตองการตนเรื่องของหนังสือรายการ
4. ทําใหการดําเนินงานสารบรรณเปนระบบ
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ขั้นตอนการรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ
ผูรับผิดชอบ
งานธุรการ/
สารบรรณ

กิจกรรม
รับหนังสือ/เอกสาร สิ่งของไปรษณีย
จากงานสารบรรณกลาง/หนวยงาน
ภายนอก

ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบ จัดลําดับ
ความสําคัญของ หนังสือ/
เอกสาร สิ่งของไปรษณีย

ลงทะเบียนรับหนังสือ/เอกสาร

สงใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ลงชื่อรับ และดําเนินการตอไป

สิ่งของไปรษณีย
(ไมตองลงทะเบียนรับ)

ตรวจสอบแลวไมถูกตอง เชน สง
ผิดหนวยงาน ไมใชหนังสือของ
กลุม

สงใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
โดยตรง

ดําเนินการสงคืนสารบรรณกลาง

เสนอผอ.กลุม
เสนอผูบริหาร พิจารณาสั่งการ

เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการรับหนังสือในระบบ
ผูรับผิดชอบ
งานธุรการ/
สารบรรณ

กิจกรรม
รับหนังสือ/เอกสาร จากงานสาร
บรรณกลาง/หนวยงานภายนอก
ในระบบ

ระเบียบที่เกี่ยวของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

ตรวจสอบ จัดลําดับ
ความสําคัญของ หนังสือ/
เอกสารภายนอก

ลงทะเบียนรับหนังสือ/เอกสาร
กรณีเปนหนังสือธุรการกลุม

ตรวจสอบแลวไมถูกตอง เชน สง
ผิดหนวยงาน ไมใชหนังสือของ
กลุม

สงใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามที่ไดรับ
มอบหมาย

ดําเนินการสงคืนสารบรรณ
กลาง/หนวยงานภายนอก หรือ
สงตอธุรการกลุมที่เกี่ยวของ

เสนอผอ.กลุม
เสนอผูบริหาร พิจารณาสั่งการ
เสร็จสิ้น
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ขั้นตอนการรับ – สง หนังสือราชการ ผานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
กลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
การรับหนังสือราชการ จากสารบรรณกลาง สพป.สุพรรณบุรี เขต 2
1. เขาระบบการใชงานโปรแกรม ระบบ AMSS รับสงหนังสือราชการ ของ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2

2. Login โดยใชรหัส Username และ Password ที่ตั้งไว

3. เมื่อ Login แลว จะพบเมนูปรากฏดังภาพ

4. เลือกเมนูบริหารงานทั่วไป แลวเลือกรับสงหนังสือราชการ ดังปรากฏตามภาพ

1. คลิกที่ บริหารงานทัว่ ไป
2. เลือกรับสงหนังสือราชการ
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5. เลือกหัวขอหนังสือรับ

6. เลือกที่รายละเอียดดานหลังของหนังสือแตละฉบับ จะเปนการลงทะเบียนรับโดยทันที

7. เมื่อคลิกดูรายละเอียดของหนังสือแตละรายการ จะพบไฟลที่แนบมากับหนังสือ ใหคลิกเพื่อเปดดู
รายละเอียดและดาวนโหลด และปรินซเอกสารเพื่อมอบใหกับผูรับผิดชอบไปดําเนินการตอ หรือดําเนินการ
เลือกผูรับหนังสือไปดําเนินการ เลือกเพื่อยืนยันการสงหนังสือ
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การสงหนังสือ
หนังสือสง คือ หนังสือที่สงออกไปภายนอก ใหปฏิบัติตามที่กําหนดไวในสวนนี้
๑. ให เ จ า ของเรื่ อ งตรวจสอบความเรี ย บร อ ยของหนั ง สื อรวมทั้ ง สิ่ งที่ ส ง ไปด ว ยให ครบถ ว นแล ว
ลงทะเบียนสงโดยการออกเลขหนังสือสงในระบบ จากนั้นลงเลขที่ และวัน เดือนปที่ออกหนังสือในหนังสือที่จะสง
ทั้งในตนฉบับและสําเนาคูฉบับ หรือ สําเนา
๒. กรณีจัดสงหนังสือใหหนวยงานภายใน สามารถแนบไฟลหนังสือสง และคลิกเลือกหนวยงานที่จะ
จัดสงไดเลย
๓. กรณีสงหนังสือใหหนวยงานภายนอก เมื่อตรวจสอบความเรียบรอยของหนังสือ สิ่งที่สงมาดวย
ใหครบถวนและปดผนึกเรียบรอยแลว ใหเจาของเรื่องสงเรื่องใหเจาหนาที่หนวยงานสารบรรณกลางเพื่อดําเนินการ
สงออกตอไป
ขั้นตอนการสงหนังสือ
ผูรับผิดชอบ

กิจกรรม

ระเบียบที่เกี่ยวของ

หนังสือที่หัวหนาสวนราชการ
ลงนามแลว

เจาของเรื่อง
งานธุรการ/
สารบรรณ

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แกไขเพิ่มเติม

ออกเลขที่หนังสือสง วันเดือนป
ประทับตราผูลงนาม

ตรวจสอบความ
เรียบรอยของหนังสือ สิ่ง
ที่สงมาดวย

ระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕5๒

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
ลับ

ปกปด

EMS

ธรรมดา

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
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ขั้นตอนการออกเลขที่หนังสือสงและการสงหนังสือราชการ
1. เลือกเมนูบริหารงานทั่วไป แลวเลือกทะเบียนหนังสือราชการ จะปรากฏหนาจอตามภาพ

1. คลิกที่ บริหารงานทัว่ ไป
2. เลือกรับสงหนังสือราชการ

2. เลือกเมนูทะเบียนหนังสือสง

3. เลือกลงทะเบียนหนังสือ

4. เมื่อเลือกลงทะเบียนหนังสือแลว จะปรากฏหนาตางใหมใหกรอกรายละเอียดของเอกสารเพื่อที่จะ
ไดเลขที่ หนังสือสง เมื่อกรอกเสร็จใหคลิก ตกลง ดังภาพ
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5. เมื่อคลิกตกลงแลวจะไดเลขที่หนังสือสง และตรงเมนูทะเบียนสงเมื่อตองการดําเนินการตอโดยสง
หนังสือ ราชการตอไปใหโรงเรียน ใหคลิกตรงแกไข เพื่อแนบไฟลหนังสือราชการหรือไฟลแนบเอกสารอื่น

6. เลือกสงถึงสถานศึกษา ซึ่งจะมีชองใหเลือกทุกโรงเรียน หรือ เลือกเปนบางแหง แลวกรอก
รายละเอียดให ครบถวนและคลิก ตกลง

7. เมื่อสงหนังสือราชการเสร็จแลวจะปรากฏตามภาพ
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4. การเขียนหนังสือราชการ
การบั น ทึ ก และร า งหนั ง สื อ ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการดํ า เนิ น งานสารบรรณที่ มี
ความสําคัญ เปนอยางยิ่งผูมีหนาที่ปฏิบัติงานสารบรรณจึงจําเปนตองมีความรู ความเขใจในแนวทางปฏิบัติ
หลายประการซึ่งจะชวยใหผลการปฏิบัติงานสารบรรณดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักการ ดังนี้
1. ต องรู และเข า ใจเรื่ องราวนั้น กอ น โดยต องอ านข อความที่ เ ป น เหตุ เ ดิ ม ซึ่ งต องโต ตอบ
หนังสือนั้นใหเขาประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน
2. ใหขึ้นตนดวยความที่เปนเหตุกอน ตอดวยขอความที่เปนความประสงคหรือขอตกลง ถามี
หลายขอควรแยกไวเปนขอๆ
3. ขอความใดอางถึง กฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หรือเรื่องตัวอยาง ตองระบุใหชัดเจน
4. ใชขอความสั้นๆ กะทัดรัด เขาใจงาย
5. ตรวจสอบชื่อ ตําแหนง สวนราชการ ผูรับใหถูกตอง
6. ตรวจสอบตัวสะกด การันต วรรคตอนใหถูกตอง
7. ควรใชคําสุภาพใหสมฐานะของผูรับ
5. การเก็บ และการทําลายหนังสือ/เอกสาร
การเก็บหนังสือแบบออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
1. การเก็ บระหวางปฏิ บัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ
ของเจาของเรื่อง โดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมีอะไร
ที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาที่เจาของเรื่องปฏิบัติจัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บใหหนวยงานกําหนดและให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บเอกสารปฏิบัติ ดังนี้
2.1ประทับตรากําหนดการเก็บหนังสือ ไวที่มุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับนั้น และลงลายมือชื่อยอกํากับตรา โดย
2.1.1 หนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไปใหประทับตราคําวา“หามทําลาย”ดวยหมึกสีแดง

สีน้ําเงิน

2.1.2 หนังสือที่เก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา “เก็บถึง พ.ศ.”ดวยหมึก

2.2 ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐานตามแบบที่ระเบียบสารบรรณกําหนด
3. การเก็ บ ไว เ พื่ อ ใช ใ นการตรวจสอบ คื อ การเก็ บ หนั ง สื อ ที่ ป ฏิ บั ติ เ สร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว
แตจําเปนตองใชในการตรวจสอบเปนประจํา ไมสะดวกในการสงไปเก็บยังหนวยเก็บของหนวยงาน ใหเจาของ
เรื่องเก็บเปนเอกเทศ โดยอาจจะแตงตั้งเจาหนาที่รับผิดชอบเมื่อหมดความจําเปนที่จะตองใชในการตรวจสอบ
ใหจัดสงเอกสารนั้นไปยังหนวยเก็บของหนวยงาน
การทําลาย หนังสือ/เอกสารราชการ ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปปฏิทินใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
สํารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บในปนั้น สงใหสารบรรณกลาง ผูที่รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ กลุมอํานวยการ
จัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการระดับกรม เพื่อพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการทําลาย
หนังสือ/เอกสารราชการ
ในการดําเนินการ หัวหนาราชการระดับกรมแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือประกอบดวย
ประธานกรรมการ และกรรมการอีกอยางนอยสองคน โดยปกติจะแตงตั้งจาก ขาราชการระดับ 3 หรือเทียบเทา
ขึ้นไป มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถากรรมการผูใดไมเห็นดวยใหทําบันทึกความเห็นแยงไว
14
๖. ภาระหนาที่ความรับผิดชอบของ นางสาวสุรียนิภา ภักดีกูล

งานธุรการ มีขอบขายและภารกิจงาน ดังนี้
๑) ศึ ก ษา วิ เ คราะห วางแผนจั ด ระบบข อ มู ล สารสนเทศและบริ ห ารงานของกลุ ม นิ เ ทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ใหสามารถดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒) ศึกษา วิ เ คราะห สภาพของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ออกแบบระบบงานสารบรรณให เ หมาะสมและสอดคล องกับ ระบบงานสารบรรณของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๓) จั ดทํ า ทะเบี ย นการรับ -ส ง เอกสารและหนั งสื อราชการ หนั งสื อเวี ย น ให ถูก ต อ งตาม
ระเบียบงานสารบรรณ มีระบบเกี่ยวกับการจายเรื่อง การจัดเขาแฟมเรื่องตามระบบงานสารบรรณ และการรับสง หนังสือราชการในระบบ e-office
๔) งานแจงเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศใหกลุมงานและผูเกี่ยวของรับทราบและถือปฏิบัติ
๕) นําแฟมเสนอผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/
รอง
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ เพื่อลงนามหรือสั่งการ
๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
๗) จัดบริการเกี่ยวกับงานสารบรรณ จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และเครื่องใชสํานักงานไวบริการ
ใหความสะดวก
๘) ประสานงานกับกลุมอื่นในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒
หนวยงานและสถานศึกษา ในงานธุรการที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผล
การจัดการศึกษา
๙) ประสานงานการดํ าเนิน งานประชาสัมพัน ธ ขอมูล ขาวสารและผลงานของกลุมนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปทราบ
๑๐) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

๑๑) ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ เบิก – จายวัสดุ ครุภัณฑ และควบคุมการเบิกจายวัสดุ ครุภัณฑ
ของกลุมกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาใหเปนไปอยางถูกตองตามระเบียบ
๑๒) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามคําสั่งหรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
6. งานประชุม
ขั้นตอนการประชุม แบงได 3 ระยะ ดังนี้
1. ขั้นตอนกอนการประชุม
1.1 จัดระเบียบวาระการประชุม
1.2 ประสานงานทางโทรศัพทเพื่อตรวจสอบวัน เวลา ของผูเขารวมประชุมที่วางตรงกันรวมทั้ง
ประสานงานเพื่อจองหองประชุม
1.3 จัดทําบันทึก/หนังสือเชิญประชุม โดยระบุวัน เวลา สถานที่ประชุม พรอมทั้งระเบียบวาระ
การประชุม
1.4 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจายคาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้น เชน คาเบี้ยประชุม คาอาหารวาง
และคาเครื่องดื่ม คาอาหารกลางวัน
1.5 การเตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม
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2. ขั้นตอนวันประชุม
2.1 ประสานงานทางโทรศัพทเพื่อยืนยัน เวลา และสถานที่กับผูรวมประชุม
2.2 อํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนของผูเขารวมประชุม
2.3 ดูแลการใหบริการอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมทั้งอาหารกลางวัน ถามี
3. ขั้นตอนหลังการประชุม
3.1 จัดทํารายงานการประชุม พรอมแจงผูรวมประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
3.2 เบิกคาใชจายที่เกิดขึ้น
แผนผังการประชุม
กอนประชุม

จัดระเบียบวาระการประชุม
ประสานวันเวลาและสถานที่ประชุม
จัดทําบันทึก/หนังสือเชิญประชุม
จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น
เตรียมการเลี้ยงรับรองการประชุม

วันประชุม

ประสานงานทางโทรศัพทเพื่อยืนยัน
วัน เวลา และสถานที่กับผูรวมประชุม

-ประสานงาน วัน เวลา ผูรวมประชุมทีว่ าง

ตรงกัน
-ประสานงานจองหองประชุม

- ระบุ วัน เวลา สถานที่ประชุม พรอมวาระ
การประชุม
-เชน คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม
คาอาหารกลางวัน คาใชจายในการเดินทาง
เปนตน
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ระเบียบวาระการประชุม………………………….
ครั้งที่ ....../...........
วันที่ .................. เดือน.................. พ.ศ. .........
ณ หองประชุม.....................................
-------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มประชุม เวลา ................ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลวและเรื่องเสนอเพื่อทราบ
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
..............................................................................................................................................................................
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
............................................................................................................................................................................
เลิกประชุม เวลา ........... น.

