


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  

 

 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ 

 

       

 

 

 

 



 

 สารบัญ  
 หน้า 
 
 

 

ค าน า 
 

 

สารบัญ 
 

 

แนวคิด วัตถุประสงค์ ขอบเขตของงาน ค าจ ากัดความ  
 

 

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑. งำนธุรกำร 
 ขั้นตอนและแนวการปฏิบัติ 
 ๑.  ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่ม  
ให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ศึกษา วิเคราะห์ สภาพของกลุ่ม  และออกแบบ  ระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม  และสอดคล้องกับ  
ระบบงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม 
 ๔. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการ 
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานของกลุ่ม 
 ๕. ประสานการด าเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่ม ให้ครู  บุคลากรทางการ
ศึกษา  และประชาชนทั่วไปทราบ 
 ๖. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
 การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มงานเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 กฎหมำย  ระเบียบและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
 ๑. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๒. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๑๗ 
 ๓. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๔. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข่าวและบริการข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  ๒๕๒๙ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ๕. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประชาสัมพันธ์และการข่าวราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๕ และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
ประเภทเอกสำร  :   คู่มือขั้นตอนกำรด ำเนนิงำน 
ชือ่เอกสำร  : งำนธุรกำร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

1. ชื่องำน : งานรับ – ส่งหนังสือราชการ  

2. แนวคิด 

 งานรับ – ส่งหนังสือราชการ เป็นส่วนหนึ่งของานสารบรรณ อยู่ในขอบข่ายภารกิจในความรับผิดชอบของ
กลุ่มอ านวยการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบงานรับ – ส่งหนังสือราชการของกลุ่มทุกในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้สามารถด าเนินการตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บนพ้ืนฐานของความถูกต้อง โปร่งใส ตลอดจนการให้บริการรวมทั้งเป็นเครื่องมือใน
การตรวจสอบ ก ากับ และติดตามการปฏิบัติงานในเรื่องงานรับ – ส่งหนังสือราชการเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณรับ – ส่งหนังสือของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน 

2. เพ่ือพัฒนาระบบการท างานงานสารบรรณ การรับ – ส่งหนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพง่ายต่อการ
สืบค้น 

4. ขอบเขตของงำน 

 ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการประจ ากลุ่มกฎหมายและคดี รับผิดชอบและปฏิบัติงานประสานงานธุรการ 
ปรับปรุงงาน แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การเก็บหนังสือการจัดท าหนังสือราชการ
ต่างๆช่วยปฏิบัติงานข้อมูล และแผนงานโครงการในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ปฏิบัติงานอื่นๆดังนี้ 

1. จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มให้สามารถด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. ออกแบบระบบงานสารบรรณให้เหมาะสม และสอดคล้องกับระบบงานสารบรรณของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

3. ด าเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่ม การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม 
4. ดูแลการน าเสนองานกลุ่มภายในกลุ่มต่อ รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ที่ดูแลกลุ่มงาน 
5. ประสานงานกับกลุ่มอ่ืนในส านักงาน หน่วยงานและสถานศึกษาในงานธุรการที่เก่ียวข้องกับการ

บริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและผลงานของกลุ่มให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปให้

ทราบโดยท าข่าวสารและจัดท ารายงานผลงานการด าเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา 

7. ดูแลจัดสวัสดิการภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. ด าเนินงานอาคารสถานที่ภายในกลุ่มกฎหมายและคดี 



9. ด าเนินการรับ – ส่งหนังสือภายในกลุ่ม ในระบบและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
10. ด าเนินการออกเลขค าสั่ง เลขวุฒิบัตร เลขผลิตเอกสาร 
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

1) กิจกรรม 5 ส กลุ่มกฎหมายและคดี 
2) ตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์ประจ ากลุ่มกฎหมายและคดี 
3) ประสานงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ด้านการเงิน 
4) บันทึกวาระการประชุมของกลุ่มกฎหมายและคดี 
5) จัดท ารายงานการประชุมของกลุ่มกฎหมายและคดี 

12. ปฏิบัติงานนอกเวลาท างานปกติหรือท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์หรือวันหยุดพิเศษในกรณีจ าเป็น
เร่งด่วน 

5. ค ำจ ำกัดควำม 

“ธุรกำรกลุ่ม” หมำยถึง เจ้ำพนักงำนงำนธุรกำร ที่รับผิดชอบงำนรับ – ส่งหนังสือรำชกำร
ของกลุ่ม 

“ส ำนักงำน” หมำยถึง ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ อุบลรำชธำนี เขต 1 

“กลุ่ม” หมำยถึง กลุ่มกฎหมำยและคดี 

“หน่วย” หมำยถึง หน่วยตรวจสอบภำยใน 

“เอกสำร” หมำยถึง เอกสำร,พัสดุไปรษณีย์,ระบบ AMSS ,obec mail,E-mailและ
เว็บไซต์ส ำนักงำนต่ำงๆ ของ สพฐ. 

“ผอ.กลุ่ม” หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มกฎหมำยและคดี 

 

 

 



กำรรับ – ส่งหนังสือรำชกำร 
 

 “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่าเกี่ยวข้อง
กับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต ่
 1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา - คิด -ร่าง เขียน ตรวจร่าง - พิมพ์ ทาน ส าเนา - เสนอ - ลง
นาม)  2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวัน เดอืน ปี - บรรจุซอง – น าส่ง) 
 3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย) 
 4. การเก็บรักษา และการยืม  
 5. การท าลาย 
 ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2556 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงานภายนอกและ
ภายในองค์กร  
 “หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก  
 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ  
 4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
 5. กสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชนทั่วไปมี
มาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมี 6 ชนิด คือ  
 1. หนังสือภายนอกใช้ในการติดต่อราชการทั่วไปโดยใช้กระดาษตราครุฑ  
 2. หนังสือภายในใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษ
บันทึกข้อความ  
 3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ  
 4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ข่าว  
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก ่หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุมบันทึก และหนังสืออ่ืน  
 
 
การรับหนังสือ 
 
 หนังสือรับ คือ หนังสือรับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติตามที่
ก าหนดไว้ในส่วนนี้  



 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง  และให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้ถูกต้อง 
หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป  
 2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมด้านบนขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
  2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามที่รับในทะเบียน  
  2.2 วันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ  
  2.3 เวลำ ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ  
 3 ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
  3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน  
  3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลข
ทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ  
  3.3 ที ่ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา  
  3.4 ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีของหนังสือที่รับเข้ามา  
  3.5 จำก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง  
  3.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง  
  3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
  3.8 กำรปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
  3.9 หมำยเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี)  
 4. จัดแยกหนังสือท่ีลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับ
หนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือต าแหน่งที่เก่ียวข้องกับการรับหนังสือให้ลงชื่อหรือต าแหน่งไว้ด้วย 
 การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรคหนึ่งจะส่งโดยใช้สมุด
ส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับหนังสือก็ได้ 
 ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องใดหน่วยงานนั้นเองจนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียนว่าได้
ส่งออกไปด้วยหนังสือท่ีเท่าใด วัน เดือน ปีใด  
 5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้วให้
ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 
 
วัตถุประสงค์ของกำรลงรับหนังสือรำชกำร  
1. เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า  
2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย  
3. ง่ายต่อการสืบค้นเมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ  
4. ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
 

 
 
 
 



 
ขั้นตอนกำรรับหนังสือ 

 
 

รับเอกสารจากงานสารบรรณกลาง 
 
 
 

ลงรับในทะเบียนรับหนังสือ 
 
 
 
 
 

      เสนอเอกสารให้ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบเพื่อรับทราบ 
 

 
 
 
  ด าเนินการคัดแยกเอกสารส่งให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย   
 

 
 

  
 

 
 
 
 



กำรรับหนังสือ 
ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

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

2.เลือกเมนู “ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์” 

 

3.กรอก Username และ Password 

 
4.คลิก Login เข้าสู้ระบบ 

 

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


5.เลือกเมนู “บริหารงานทั่วไป” และเลือกเมนู “รับส่งหนังสือราชการ” 

 
จะมีเมนู หนังสือรับ ขึ้นมา 

 
6. เลือกเมนู “หนังสือรับมา” 
หน้าทะเบียนหนังสือรับ 

 
เลือกหนังสือที่ต้องการรับ กดเลือก  คลิก เลือกไฟล์ที่แนบมา  

 
 



7.เลือกสัญลักษณ์ ปริ้นเตอร์  ปริ้นหนังสือออกมา 

 
8.ลงทะเบียนรับหนังสือ 

 
 
 



 
การส่งหนังสือ 
 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
 1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพ่ือส่งออก 
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
  2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
  2.1.3 ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่จะส่งออก 
ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง 
  2.1.4 ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 
  2.1.5 จำก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง 
  2.1.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง  
  2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ  
  2.1.8 กำรปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
  2.1.9 หมำยเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 2.2 ลงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกทั้งในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลข
ทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปี ในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และข้อ 2.1.4 
กำรท ำส ำเนำเอกสำร 
 ส ำเนำ คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือจากส าเนาอีก
ชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้น ๆ เพ่ิมขึ้น และไม่ได้จัดท าไว้หลายฉบับจ าเป็นต้องจัดท า
ส าเนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการท าได้ดังนี้  
 1. จะท าพร้อมต้นฉบับเช่นพิมพ์ต้นฉบับพร้อมส าเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน  
 2. วิธีถ่ายจากต้นฉบับเช่นการถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร  
 3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 ส าเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
 1. “ส าเนาคู่ฉบับ” เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อในต้นฉบับจะลง
ลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ  
 2. “ส าเนา”เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการถ่ายคัด อัดส าเนา
หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย 
 หนังสือที่หน่วยงานจัดท าขึ้นควรมีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงาน ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และไม่มีชื่อเรื่องผู้ร่าง ผู้
พิมพ์ ผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 
 หนังสือที่มีภาควิชา/หน่วยงานอ่ืนเกี่ยวข้องด้วย ถ่ายส าเนาแจ้งไปให้ทราบด้วยโดยท าเป็นหนังสือ
ประทับตราหรือรองคณบดีฝ่ายบริหารลงนามแล้ว 
 การรับรองส าเนาถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไปที่เป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อ
รับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและต าแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือด้วย 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนกำรส่งหนังสือ 
 
 

  พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
  จัดพิมพ์รายงาน - เอกสาร 
 
 
  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารงานพิมพ์ให้เรียบร้อย 
 
 
  เสนอแฟ้มให้ผู้บังคับบัญชาเซ็นลงนาม 
 
 
  ออกเลขทะเบียนหนังสือส่ง 
 
 
  เก็บส าเนาเอกสารไว้ที่หน่วยงาน 
 
 
  จัดส่งเอกสารใส่ซอง A4 ตราครุฑ 
 
 
  ส่งเอกสารให้กลุ่มอ านวยการเพ่ือส่งไปรษณีย์



กำรออกเลขหนังสือและส่งหนังสือออกโรงเรียน/สำรบรรณกลำง สพฐ. 
ระบบสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

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

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

2.เลือกเมนู “ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์” 

 

3.กรอก Username และ Password 

 
4.คลิก Login เข้าสู้ระบบ 

 
 

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


5.เลือกเมนู “บริหารงานทั่วไป” และเลือกเมนู “ทะเบียนหนังสือราชการ” 

 
จะมีเมนู ทะเบียนหนังสือส่ง ขึ้นมา 

 
6.เลือกเมนู “ลงทะเบียนหนังสือ” 

 



 
6.1 ท าเครื่องหมาย ”√” ในช่องเวียน (กรณีส่งถึงโรงเรียนในสังกัดหรือหน่วยงานหลายๆแห่ง หากส่งที่เดียวไม่
ต้องท าเครื่องหมาย) 
6.2 เลือกชั้นความลับ 
6.3 ระบุหน่วยงานที่ส่งถึง 
6.4 ระบุชื่อเรื่อง 
6.5 เลือกกลุ่มปฏิบัติ 
6.6 ระบุบุคคลปฏิบัติ 
6.7 ระบุเหตุผลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง หรือน าชื่อเรื่องมาลงก็ได้ 
    6.7.1 คลิก “ตกลง” 
7. ได้เลขที่หนังสือ ระบุเลขที่ในหนังสือและวันที่ลงในหนังสือราชการ ท าการ Scanner และ เซฟไฟล์ตามเลขที่
หนังสือและชื่อเรื่องพอสังเขป 

 



8. เลือก คลิก สัญลักษณ์รูปภาพปากกา 

 
9.แนบไฟล์ 

 
  9.1 คลิก “เลือกไฟล์” 
  9.2 เลือกไฟล์ที่จะแนบ 
  9.3 คลิก “Open” 
  9.4 ระบุไฟล์ที่จะแนบ 
  9.5 คลิก “ตกลง” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. เลือก  ช่องแรก เพื่อส่งหนังสือถึงโรงเรียน/ช่องที่ 2 เพื่อส่งถึง สารบรรณกลาง สพฐ. 

 

 
10.1 ระบุโรงเรียนที่จะส่งถึง ตามหนังสือ 
10.2 เลือกความส าคัญของหนังสือ 
10.3 เลือกชั้นความลับ 
10.4 ระบุข้อมูลพอสังเขปหรือน าชื่อเรื่องมาลง 
10.5 คลิก “ตกลง”



 




