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1.   ชื่องำน : ธุรกำร 
2.  ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 
3. ขอบเขตของงาน 
 งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ หนังสือ การวิเคราะห์เนื้อหาการมอบ
ผู้รับผิดชอบ การน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. ค าจ ากัดความ 
4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต พ้ืนที่การศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่ม 
 4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอ านวยการ ลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ 
จาก สพฐ,ทางเวปไชต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/อกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่มอ านวยการ 
5.2 กรณีถูกต้อง น าเสนอเพ่ือค าเนินการโดยเสนอให้เสนอผู้อ านวยการกลุ่ม วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือ 
จ าแนกประเภท ผู้รับผิดชอบ 
5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเรื่อง 
กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอผู้อ านวยการกลุ่ม 
วิเคราะห์ เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเภท ผู้รับผิดขอบ เจ้าหน้าที่ทะเบียนลับลงทะเบียนแจกงานผู้รับผิดขอบเรื่อง 
5.4 ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตฟ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณา 
อนุมัติ/เห็นชอบ /สั่งการ แล้วแต่กรณี 
 



6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

   7.1 ทะเบียนรับหนังสือราชการ 

   7.2 ทะเบียนรับเอกสาร 

 

 

 

ปฏิบัติตามที่ผู้อ านวยการฯสั่งการ 

เจ้าหน้าท่ีรับหนังสือราชการจาก
กลุ่มอ านวยการฯ 

ผู้อ านวยการกลุ่ม วิเคราะหเ์นื้อหา
เพื่อจ าแนกประเภท ผู้รบัผิดชอบ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผดิชอบเรื่อง 

ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาการศึกษา 



 

 

 

 

 

1.ชื่อกระบวนงาน 

งานส่งหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

งานส่งหนังสือราชการครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับหนังสือส่งจากผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์ประเภท
หนังสือส่ง ชั้นความเร็ว การจัดท ารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ น าส่งกลุ่มอ านวยการ 

4.ค าจ ากัดความ 

4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

9.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผู้อ านวยการกลุ่ม 

4.4 เอกสารสับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Fling 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง น าหนังสือส่ง ส่งานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะน าส่งพร้อม 

หนังสือ ข้อมูลสถานที่ปลายทางที่รับ 

5.2 เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง
กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน  ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็วของ
หนังสือราชการที่จะส่ง 



5.3 เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ชั้นความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุชองห่อหนังสือราชการ
ที่จะส่งกรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ชั้น
ความเร็วของหนังสือราชการที่จะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 

54 เจ้าหน้าที่ธุรการน าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

5.5 เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอ านวยการ ด าเนินการส่งเรื่องออกตามที่กลุ่มท ารายละเอียด 

6. . Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

   7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 

   7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ 

 

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเรื่อง น าหนังสือส่ง 

ส่งงานธุรการกลุม่ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการตรวจสอบความ
ถูกต้องครบถ้วนฯ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่มฯ บรรจุซอง ห่อหนังสือราชการที่จะส่ง 

เจ้าหน้าท่ีธุรการน าหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอ านวยการ 

เจ้าหน้าท่ีธุรการสารบรรณกลุ่ม
อ านวยการด าเนินการฯ 



 

 

  

 

 

1.ชื่อกระบวนงาน 

งานการจัดท าหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีมาตรฐาน 

และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 

ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ กรรับเรื่องปฏิบัติจากธุรการกลุ่ม การบันทึกเสนอการจัดท า 

หนังสือ การส่งหนังสื่อส่งให้ธุรการกลุ่ม การเก็บรักษา การยืม และการท าลายหนังสือราชการของกลุ่ม 

4. ค าจ ากัดความ 

4.1 เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 

4.2 ส านักงาน หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 

4.3 ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานเขต 

พ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่ม 

4.4 เอกสารลับ หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 

4.5 เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Fling, e-offices 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

5.1 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ตามรูปแบบหนังสือเสนอตาม 

รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่ด้วยงานสารบรรณ พ ศ 2526 และที่แก้ไซเพ่ิมเติม โดยการ 

น าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 



5.2 จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บส าเนาไว้ที่ 

เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ตันฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 

5.3 ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบ ความถูกต้อง 

เสนอเพ่ือพิจารณาตามล าดับขั้น 

5.4 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสงนาม/สั่งการหนังสือราชการที่น าเสนอ 

5.5 สารบรรณกลางท าการออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีค าสั่ง แล้วแต่กรณีและส่งเรื่องคืน 

ผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่ง 

ธุรการกลุ่มด าเนินการส่งต่อไป 

กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีค าสั่ง แล้วแต่ 

กรณีและส่งเรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้อง 

ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่งธุรการกลุ่มด าเนินการส่งต่อไป 

5.6 เก็บเรื่องที่ด าเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพื่อการตรวจสอบเก็บรักษา การยืม การท าลาย 

(ข้ันตอนการจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเรื่องเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมี 

ทะเบียนการจัดเก็บเพ่ือท าลายตามระเบียบสารบรรณ) 

 

 

  



 

6. . Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. แบบฟอร์มที่ใช้ 

   7.1 ทะเบียนส่งหนังสือราชการ 

   7.2 ทะเบียนส่งเอกสารลับ 

 

  

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่
ด าเนินการร่างหนังสือและ

จัดพิมพ์ฯเสนอฯ 

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบท่ีระเบียบก าหนดไว้ จ านวน 3 ฉบับฯ 

ผู้รับผิดชอบฯ เสนอพิจารณาตามล าดับขั้น 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลงนาม/สั่งการปฏิบัต ิ

สารบรรณกลางท าการออกเลขท่ีหนังสือส่ง/เลขท่ีค าสั่งฯ 

เก็บเรื่องด าเนินการแล้วฯ 



ข้อสังเกต 

1. งานจัดเก็บหนังสือรายการแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

.1 การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความรับผิดชอบ 

ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

1.2 การเก็บเมื่อปฏิบัติเร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไร 

ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 

1.3 การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ 

จ าเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 

2.อายุการเก็บหนังสือ 

2.1 โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่ หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและเป็นคู่ 

ส าเนาที่มีตันเ รื่องจะดันได้จากท่ีอ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

2.2 หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าให้เก็บไว้ 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

2.3 หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี ให้ปฏิบัติตาม 

กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 

2.4 หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาคันคว้าให้เก็บไว้ตลอดไป 

3.งานการยืมหนังสือราชการ 

การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือท่ีส่งเก็บแล้ว โดยมีชั้นตอนปฏิบัติ ดังนี้ 

3.1 ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมนั้นจะ 

น าไปใช้ในราชการใต โตยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 

3.2  เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 

3.3 ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 

3.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 



3.5 ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 

3.6 เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม หมายเหตุ 

3.7 ผู้มีอ านาจอนุญาตยืมหนังสื กรณี การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้ 

อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระตับกองขึ้นไป 

กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า 

ส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

1. ชื่องำน : กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
2. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติกำรด ำเนินกำรขอท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

- ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการ ประสงค์ขอมีบัตรประจ าตัว
ให้ยื่นค าขอมีบัตร พร้อมเอกสารให้ครบถ้วน 
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดท าบัญชีคุมการออกบัตร 
- จัดพิมพ์บัตรด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้อง ด าเนินการติดรูปถ่ายพร้อมประทับตรา 
- มอบบัตรให้กับผู้ยื่นค าขอมีบัตร 

4. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
กำรท ำบัตรประจ ำตัวเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1 3 นาท ีข้าราชการ/บ านาญ กรอกแบบฟอร์มและยื่นใบค าขอมีบัตร 

 

รับเร่ืองตรวจสอบข้อมูล 

 

2 2 นาท ี

3 
จัดพิมพ์บัตรด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ตรวจสอบความถูกต้อง

และติดรูปถ่าย 

 

5 นาท ี

4 เจา้หนา้ท่ีประทบัตรา 3 นาท ี

5 มอบบตัรใหก้บัผูย่ื้นค าขอมีบตัร 1นาท ี



 
 
 
 

1. ชื่องำน : กำรท ำหนังสือรับรอง 
2. วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติกำรขอหนังสือรับรอง 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

- ข้าราชการครู/ลูกจ้างประจ าและข้าราชการบ านาญ และพนักงานราชการ ประสงค์ขอหนังสือรับรอง
ให้ยื่นขอหนังสือรับรองได้ที่ส านักฃานเขตพ้ืนที่การศึกษา (กลุ่มงานบริหารงานบุคคล) พร้อมเอกสาร
หลักฐาน 
- เจ้าหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบเอกสาร พร้อมจัดท าบัญชีคุมการออกหนังสือรับรอง 
- ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรอง ตรวจสอบความถูกต้อง เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 
- ส่งมอบหนังสือรับรองแก่ผู้ยื่นค าขอ 

4. Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 
กำรท ำหนังสือรับรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1 3 นาท ียื่นค าขอหนังสือรับรอง พร้อมเอกสารหลักฐาน 

รับเร่ืองตรวจสอบข้อมูล 

 

2 2 นาท ี

3 เจ้าหน้าท่ีด าเนินการออกหนังสือ 5 นาท ี

4 ผูมี้อ  านาจลงนาม 5นาท ี

5 ส่งมอบหนงัสือรบัรองแก่ผูย่ื้นค าขอ 1 นาท ี


