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       คู่มือการปฏิบัติงาน งานธุรการเป็นงานหลักของส านักงานส าหรับการติดต่อกับหน่วยงาน  ภายนอก 
และภายในของบุคลากรภายในส านักงาน เป็นงานที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว  จะเห็นได้ว่างานธุรการเป็น
งานหลักงานหนึ่งที่ส่งเสริมสนับสนุนงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผู้ที่ปฏิบัติงานประจ าหน่วยงาน
ธุรการ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ผู้ที่ได้รับ มอบหมายสามารถปฏิบัติแทนกันได้   ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน รายละเอียดของงาน และสิ้นสุดของกระบวนการ เพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานใน   ด้านประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้มีส่วนร่วมพัฒนาขับเคลื่อน  Best Practice UBON 1 : 2023 Model” เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
      ผู้จัดท าหวังอย่างยิ่งว่าคงเป็นประโยชน์ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่สนใจ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึง
ขั้นตอน และรายละเอียดของกระบวนการในกาด าเนินงานเพ่ือสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
ขั้นตอนต่อไป หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ  
ปรับปรุงคู่มือการปฎิบัติงานธุรการกลุ่ม ขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดีและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความ ถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป 
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                                                งานธุรการ 
                 งานธุรการ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ 
ไว้ดังนี้ “ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”ดังนั้น งานธุรการ จึงหมาย 
รวมถึง “งาน ร่าง พิมพ์โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด   และการสื่อสารทางระบบ 
อิเล็กทรอนิกส์หรืองานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” 
            ความส าคัญของงานธุรการ การบริหารงานธุรการนับได้ว่าเป็นบันไดข้ันแรกในการท างานของหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ในทุกระดับที่ต้อง ใช้การสื่อสารเป็นสื่อในการปฏิบัติงาน การติดต่อสื่อสารประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและ 
ผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร เพ่ือเข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยน 
ไปสู่การท างาน ตามภารกิจต่อไป เจ้าหน้าที่ธุรการต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้ 
อย่างดีและมี คุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการท างานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็น 
ส าคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการก าหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้ 
                ๑. การรับ – ส่งหนังสือราชการ  
   ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 

                  ๑.  วิเคราะห์โครงสร้างการบริหารงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 ๒. ออกแบบระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้สอดคล้องสัมพันธ์กัน และสามารถ

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาได้ โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการด าเนินงาน 
 ๓.  จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบ
การรับ – ส่ง หนังสือราชการภายในเขตพ้ืนที่ ออกแบบไว้ได้ โดยใช้ระบบ Amss+++  

 ๔.  รับ - ส่งหนังสือราชการตามระบบที่ก าหนด 
 ๕.  ประเมินผลการใช้ระบบการรับ – ส่งหนังสือราชการและปรับปรุงเป็นระยะ ๆ โดยการจัดอบรมจดั

ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการที่เกี่ยวข้องโดยตรง  

 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การรับ-ส่งหนังสือราชการเป็นระบบที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและลดก าลังคน มี
หลักฐานการด าเนินงานที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ สามารถจ าแนกตามความเร่งด่วน และชั้นความลับ น าไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง  
 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

  ๒ การจัดท าหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. ศึกษาระเบียบงานสารบรรณที่เก่ียวข้องกับชนิดของหนังสือราชการ  
  ๒. ออกแบบหนังสือราชการใหห้น่วยงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ให้เป็น 
แนวเดียวกัน โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ด าเนินงาน 
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  ๓.วิเคราะห์สภาพส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการพิมพ์และการส าเนาหนังสือ 
     ๔.ออกแบบระบบการพิมพ์และส าเนาหนังสือให้เหมาะสมกับสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยยึดหลักความถูกต้อง รวดเร็วและประหยัด ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า  โดยน าเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  มาใช้ด าเนินงาน 
   ๕. จัดบุคลากรรับผิดชอบด าเนินการพิมพ์และการส าเนาหนังสือตามระบบที่ก าหนด 
   ๖.  พิจารณาหาบุคคลภายนอกรับด าเนินการในบางงานตามความเหมาะสมในลักษณะการจ้าง
ท างานเพ่ือลดอัตราก าลังบุคลากร ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านวัสดุ อุปกรณ์ และการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 
  ๗.ประเมินระบบงานพิมพ์และส าเนาหนังสือและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง 
       ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

  การพิมพ์และจัดท าส าเนา เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และประหยัดวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องใช้ใน
ส านักงานได้รับการดูแลรักษาพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ  

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                     - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   

 ๓ การเก็บหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัต ิ
  ๑. วิเคราะห์สภาพงานและวิธีการจัดเก็บเอกสารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

    ๒. ออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสารให้สอดคล้องกับระบบการรับ – ส่ง การยืมและการ
ท าลายหนังสือราชการ และเหมาะสมกับสภาพของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตลอดจนครอบคลุมลักษณะการ
จัดเก็บหนังสือที่ก าหนดในระเบียบงานสารบรรณ  โดยน าระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
มาใช้ด าเนินงาน 

  ๓.  จัดหาและพัฒนา Hardware และ Software ให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานตามระบบ
การจัดเก็บหนังสือราชการที่ออกแบบไว้ได้ 

  ๔.  ด าเนินการจัดเก็บหนังสือตามระบบที่ก าหนด  
  ๕.  ประเมินผลการด าเนินงานจัดเก็บหนังสือเป็นระยะ  ๆและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ  

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
               ๑. การจัดเก็บรักษาหนังสือเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ. ๒๕๒๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. การจัดเก็บหนังสือเป็นระบบที่ทันสมัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถค้นหาเรื่องภายใน
เวลาที่รวดเร็ว 

  กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๔ การให้ยืมหนังสือราชการ 

  ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
              ๑. ออกแบบระบบการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระบบการรับ–ส่ง และการเก็บ
หนังสือราชการโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
                        ๒ .ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ยืมหนังสือราชการให้สอดคล้องกับระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
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  ๓.ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ  
          ๔.น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงระบบการยืมหนังสือราชการ 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 มีระบบการให้ยืมหนังสือที่มีความสะดวกในการให้ยืม สามารถติดตามและเก็บรักษาหนังสือได้

อย่างถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

  กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  

 ๕ การท าลายหนังสือราชการ 

           ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
              ๑. ภายใน ๖๐ วัน หลังจากสิ้นปีปฏิทิน ด าเนินการส ารวจหนังสือที่หมดอายุการเก็บจาก
ฐานข้อมูลการเก็บหนังสือในระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ๒. จัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย เสนอคณะกรรมการท าลายหนังสือของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๓. ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่หนังสือประเภทที่ได้ขอท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้แล้ว 
  ๔.  ด าเนินการท าลายหนังสือด้วยวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสม 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  มีการท าลายหนังสือที่หมดอายุการเก็บทุกปี การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  

  กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  ๒. หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๑๐๐๒/ว.๓ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๓๓ 
 เรื่อง ค าอธิบายประกอบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ 

        6. การรับ–ส่งงานในหน้าที่ราชการ ส่งทางไปรษณีย์  และหน่วยหน่วยงานอ่ืน 

 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
  ๑. จัดเตรียมหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบฟอร์มบัญชีรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ 
  ๒. ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการส ารวจและกรอกรายการบัญชีรับ-ส่งงานด าเนินการเป็นกลุ่มงานตามที่
รับผิดชอบ 
  ๓. เสนอให้ผู้ส่งมอบและผู้รับมอบลงนาม 
  ๔. เก็บเป็นหลักฐานการรับ–ส่งงานในหน้าที่พร้อมทั้งมอบให้ผู้รับ–ส่งงานเก็บไว้เป็นหลักฐานคนละ ๑ ชุด 

  ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
  การรับ-ส่งงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ผู้รับและผู้ส่งงานสามารถทราบได้ว่ามีงานอะไรบ้างที่ปฏิบัติเสร็จ 
แล้ว อยู่ระหว่างการปฏิบัติ และยังไม่ได้ปฏิบัติ และมีหลักฐานการรับ – ส่งงานที่ถูกต้อง 
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 กฎหมาย ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒6    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

  

    งานรับหนังสือราชการ 
 
 
 

  งานส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ 

 
 
 

งานจัดท าหนังสือราชการ 
 
 
 

งานจัดเก็บเอกสารราชการ 

 
 
 

งานยืมเอกสารราชการ 



กลุ่มอ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร


