
กลุ่มกฎหมายและคดี
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

นางพรเพ็ญ ผ่องแผ้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน



ค ำน ำ 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการท างาน และคู่มือการปฏิบัติงานธุรการกลุ่มกฎหมาย
และคดี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี โดยมีบทบาท ภารกิจที่ส าคัญ ดังนี้ ๑) งานรับ
หนังสือราชการ ๒) งานส่งหนังสือราชการ ๓) แนวปฏิบัติเกี่ยวกับดาวน์โหลดหนังสือราชการที่มาทางเว็บไซต์
ส านักงานต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
อุบลราชธานี (ศธจ.) และหน่วยงานอื่น ๆ  

กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  จึงได้จัดท าคู่มือ    
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานธุรการขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน   

 ขอขอบคุณส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑  
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งานธุรการ 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถดำเนินงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับ
ระบบงานสารบรรณของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี ่ยวข้องกับการ
บริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่ม 
 ผลสำเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๙ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๕ และ                     
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
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ประเภทเอกสาร  :   คู่มือขั้นตอนการดำเนนิงาน 
ชื่อเอกสาร  : งานธุรการ 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1. ชื่องาน : งานรับ – ส่งหนังสือราชการ  

2. แนวคิด 

 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของานสารบรรณ อยู่ในขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบของ
กลุ่มอำนวยการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบงานรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มทุกในสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 1 ให้สามารถดำเนินการตามบทบาทหน้าที ่ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพื้นฐานของความถูกต้อง โปร่งใส  ตลอดจนการให้บริการรวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบ กำกับ และติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องงานรับ – ส่งหนังสือราชการเพื่อพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการทำงานงานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพง่าย             
ต่อการสืบค้น 

4. ขอบเขตของงาน 

 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจำกลุ ่มกฎหมายและคดีรับผิดชองและปฏิบัติงานประสานงานธุรการ    
ปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บหนังสือการจัดทำหนังสือราชการ
ต่างๆช่วยปฏิบัติงานข้อมูล และแผนงานโครงการในกลุ ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา           
และปฏิบัติงานอื่นๆดังนี้ 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ ่มให้สามารถดำเนิ นงานตามภารกิจได้            
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของสำนักงาน      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

3. ดำเนินการเก่ียวกับการประชุมภายในกลุ่ม การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม 
4. ดูแลการนำเสนองานกลุ่มภายในกลุ่มต่อ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มงาน 
5. ประสานงานกับกลุ่มอื่นในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เกี ่ยวข้องกับการ

บริหารงานของกลุ่มกฎหมายและคดี 
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปให้

ทราบโดยทำข่าวสารและจัดทำรายงานผลงานการดำเนินงานของกลุ่มกฎหมายและคดี 
7. ดูแลจัดสวัสดิการภายในกลุ่มกฎหมายและคดี 
8. ดำเนินงานอาคารสถานที่ภายในกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 



 ๔ 

9. ดำเนินการรับ – ส่งหนังสือภายในกลุ่ม ในระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
10. ดำเนินการออกเลขคำสั่ง เลขวุฒิบัตร เลขผลิตเอกสาร 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1) กิจกรรม 5 ส กลุ่มกฎหมายและคดี 
2) ตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์ประจำกลุ่มกฎหมายและคดี 
3) ประสานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด้านการเงิน 
4) บันทึกวาระการประชุมของกลุ่มกฎหมายและคดี 
5) จัดทำรายงานการประชุมของกลุ่มกฎหมายและคดี 

12. ปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติหรือทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษในกรณีจำเป็น
เร่งด่วน 

5. คำจำกัดความ 

“ธุรการกลุ่ม” หมายถึง       เจ้าพนักงานงานธุรการ ที่รับผิดชอบงานรับ – ส่งหนังสือราชการของ
กลุ่ม 

“สำนักงาน” หมายถึง       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 1 

“กลุ่ม” หมายถึง       กลุ่มกฎหมายและคดี 

“หน่วย” หมายถึง       หน่วยตรวจสอบภายใน 

“เอกสาร” หมายถึง       เอกสาร,พัสดุไปรษณีย์,ระบบ AMSS++ ,obec mail,E-mail  

                  และเว็บไซต์สำนักงานต่างๆ ของ สพฐ. 

“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง       ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี 
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การรับ - ส่งหนังสือราชการ 
 “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง    การ
เก็บรักษา การยืม และการทำลายเอกสาร 

 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้ นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า  
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่ 
 1. การผลิตหรือจัดทำเอกสาร (พิจารณา - คิด - ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน สำเนา - เสนอ – ลง
นาม) 

 2. การส่ง (ตรวจสอบ - ลงทะเบียนส่ง - ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง - นำส่ง) 

 3. การรับ (ตรวจ - ลงทะเบียน - เสนอ - แจกจ่าย) 

 4. การเก็บรักษา และการยืม 

 5. การทำลาย 

 ปัจจุบันการปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ  ถือปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  ว่า
ด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2556  โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน  ภายนอก
และภายในองค์กร 

“หนังสือราชการ”คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 

 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 

 2. หนังสือที ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือทีมีไปถึงบุคคลภายนอก 

 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 

 4. เอกสารที่ทางราชการจัดทำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 

 5. เอกสารทีทางราชการจัดทำขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปมี
มาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 หนังสือราชการตามระเบียบ  สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ 

 1. หนังสือภายนอกใช้ในการติดต่อราชการทั่วไปโดยใช้กระดาษตราครุฑ 

 2. หนังสือภายในใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกันใช้ กระดาษ
บันทึกข้อความ 

 3. หนังสือประทับตราใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องสำคัญ  

 4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 

 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 

 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงาน การ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

การรับหนังสือ 

 หนังสือรับ  คือ  หนังสือได้รับเข้ามาจากภายนอก  ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลาง  ปฏิบัติ
ตามท่ีกำหนดไว้ในส่วนนี้ 



 ๖ 

 1. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง 
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะดำเนินการเรื่องนั้นต่อไป 

 2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมด้านบนขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน 
  2.2 วันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
  2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
  3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงลำดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน เลข
ทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
  3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  3.4 ลงวันที่ ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  3.5 จาก ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตำแหน่ง 
  3.6 ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที ่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ตำแหน่ง 
  3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่อง ให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการ โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ
หนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือตำแหน่งที่เก่ียวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อหรือตำแหน่งไว้ด้วย 

  การส่งหนังสือที ่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที ่เก ี ่ยวข้องดำเนินกา รตามวรรคหนึ่ง               
จะส่งโดยใช้สมุดส่งหนังสือ  หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับ  และวัน  เดือน  ปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียน
รับหนังสือก็ได้ 

  ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องดำเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียน
ว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด  วัน  เดือน  ปีใด 

 5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว   
ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 

วัตถุประสงค ์ของการลงรับหนังสือราชการ 

 1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสื่อเข้า 

 2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 

 3. ง่ายต่อการสืบค้นเมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 

 4. ทำให้งานสารบรรณเป็นระบบ 



 ๗ 

 

ขั้นตอนการรับหนังสือ 
 

 

รับเอกสารจากงานสารบรรณกลาง 

 

 

ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ 
 

 

 เสนอเอกสารให้ผู้อํานวยการกลุ่มตรวจสอบเพ่ือรับทราบ 

 

 

 
       

ดำเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรที่ 

เกี่ยวขอ้งกับงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๘ 

การรับหนังสือ 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

Education Area Management Support System : AMSS++ 
************************ 

1. เข้าเว็บไซต ์https://www.ubn1.go.th/site/index 

2. เลือกเมนู “ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์” 

 

3. กรอก Username และ Password 

 

 

https://www.ubn1.go.th/site/index


 ๙ 

4. คลิก Login เข้าสู้ระบบ 

 

 

5. เลือกเมนู “บริหารงานทั่วไป” และเลือกเมนู “รับส่งหนังสือราชการ” 

 

จะมีเมนู หนังสือรับ ขึ้นมา 

 

 

 

 



 ๑๐ 

6. เลือกเมนู “หนังสือรับมา” 

หน้าทะเบียนหนังสือรับ 

 

เลือกหนังสือที่ต้องการรับ กดเลือก  คลิก เลือกไฟล์ที่แนบมา  

 

 

 

 

 

 



 ๑๑ 

7. เลือกสัญลักษณ์ ปริ้นเตอร์  ปริ้นหนังสือออกมา 

8. ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๒ 

การออกเลขหนังสือและส่งหนังสือออกโรงเรียน/สารบรรณกลาง สพฐ. 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

Education Area Management Support System : AMSS++ 
************************ 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.ubn1.go.th/site/index 

2. เลือกเมนู “ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์” 

 

3. กรอก Username และ Password 

 

 

https://www.ubn1.go.th/site/index


 ๑๓ 

4. คลิก Login เข้าสู้ระบบ 

 

5. เลือกเมนู “บริหารงานทั่วไป” และเลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือราชการ” 

 

จะมีเมนู ทะเบียนหนังสือส่ง ขึ้นมา 

 

 

 

 



 ๑๔ 

6. เลือกเมน ู“ลงทะเบียนหนังสือ” 

 

 

6.1 ทำเครื่องหมาย “√” ในช่องเวียน (กรณีส่งถึงโรงเรียนในสังกัดหรือหน่วยงานหลายๆแห่ง หากส่งที่เดียวไม่
ต้องทำเครื่องหมาย) 

6.2 เลือกชั้นความลับ 

6.3 ระบุหน่วยงานที่ส่งถึง 

6.4 ระบุชื่อเรื่อง 
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6.5 เลือกกลุ่มปฏิบัติ 

6.6 ระบุบุคคลปฏิบัติ 

6.7 ระบุเหตุผลอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง หรือนำชื่อเรื่องมาลงก็ได้ 

    6.7.1 คลิก “ตกลง” 

7. ได้เลขที่หนังสือ ระบุเลขท่ีในหนังสือและวันที่ลงในหนังสือราชการ ทำการ Scanner และ เซฟไฟล์ตามเลขที่
หนังสือและชื่อเรื่องพอสังเขป 

 

8. เลือก คลิก สัญลักษณ์รูปภาพปากกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๖ 

9. แนบไฟล์ 

 

  9.1 คลิก “เลือกไฟล์” 

  9.2 เลือกไฟล์ที่จะแนบ 

  9.3 คลิก “Open” 

  9.4 ระบุไฟล์ที่จะแนบ 

  9.5 คลิก “ตกลง” 
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10. เลือก  ช่องแรก เพื่อส่งหนังสือถึงโรงเรียน/ช่องที่ 2 เพ่ือส่งถึง สารบรรณกลาง สพฐ. 

 

 

10.1 ระบุโรงเรียนที่จะส่งถึง ตามหนังสือ 

10.2 เลือกความสำคัญของหนังสือ 

10.3 เลือกชั้นความลับ 

10.4 ระบุข้อมูลพอสังเขปหรือนำชื่อเรื่องมาลง 

10.5 คลิก “ตกลง” 

 




