
นายนพฤทธิ ์   เหมนกุลู
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาพระนครศรอียุธยา เขต 1
สังกัดคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือปฏิบติังาน



  
คำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงาน 

 

ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามีหน้าที่และรับผิดชอบงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
2. งานรับ – ส่งหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ทาง Internet (ระบบ e – office,e filing, Obec) ของกลุ่ม 

นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการ 
3. งานระบบข้อมูลสารสนเทศด้านวิชาการของระบบการบริหารและการจัดการการศึกษา 
4. งานเอกสารเกี่ยวกับการรายงาน การนิเทศ ติดตามและประเมินผล งานโครงการของกลุ่มนิเทศ 

ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. งานธุรการและงานสารบรรณ งานบันทึกข้อมูล งานบริหารงานบุคคลเบื้องต้น งานการเงิน บัญชีและพัสดุเบื้องต้น 
6. โครงการกิจกรรม 5 ส ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. งานบริการและบริหารงานธุรการของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
8. ประสานงานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
9. จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  และผลงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
10. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
11. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  



คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

             ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
คู่ มื อการใช้ งานระบบสำนั กงาน อิ เล็ กทรอนิ กส์ ของสำนั กงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน                   
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
             พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติความหมายของงานธุรการ ไว้ดังนี้ 
“ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” ดังนั้น งานธุรการ จึงหมายรวมถึง  
“งานร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็นทาง หนังสือ การพูด และการสื่อสารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ หรืองานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ” 
        งานธุรการเป็นงานหลักของสำนักงาน เป็นช่องทางในการติดต่อกับสำนักงานภายนอกและภายในของ
บุคลากรในสำนักงานเอง เป็นงานหลักที่ต้องการความถูกต้องและรวดเร็ว งานธุรการเป็นงานที่ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นงานที่มีขอบข่ายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้าน
เอกสาร เช่น การรับ – ส่ง เอกสาร งานพิมพ์ต่าง ๆ หนังสือตอบโต้ทางราชการ เพ่ือสนับสนุนให้ภารกิจขององค์กร
มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ 
            กรอบแนวคิดการปฏิบัติงานสารบรรณ 

1. ด้านทรัพยากรที่ใช้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

2. ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ได้แก่ ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการตามระเบียบวิธีปฏิบัติงานธุรการ
เกี่ยวกับการรับ – ส่ง การตรวจสอบเอกสาร การร่าง การโต้ตอบ การบันทึกเสนอหนังสือราชการ
และเอกสารต่าง ๆ  

3. ด้านการให้บริการ ได้แก่ การให้บริการต่าง ๆ ของฝ่ายธุรการเพ่ือการอำนวยความสะดวก และ
สนับสนุนบุคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงาน 

ลักษณะโดยทั่วไป 
การปฏิบัติงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
การร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง
รายการและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสารและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านการปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ การ

โต้ตอบ การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น 
2. ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและการบริหารงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา 
3. ศึกษา วิเคราะห์สภาพของกลุ่ม และออกแบบ ระบบสารบรรณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

ระบบงานสารบรรณของสำนักงาน 
4. ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมภายในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
6. งานทะเบียนเอกสารต่างๆ  

 
 
 
 
 



ด้านการบริการ 
1. ประสานงานกับกลุ่มงานอ่ืนในสำนักงาน หน่วยงานและสถานศึกษา ในงานที่ เกี่ยวข้องกับการ

บริหารงานของกลุ่ม และการรับส่งหนังสือราชการ 
2. ติดต่อประสานงานและปฏิบัติหน้าที่ประสานการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และ

ผลงานของกลุ่ม ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไปทราบ 
3. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน 
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
1. การรบั – ส่งหนังสือจากสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอก 

1.1 การรับหนังสือ 
 1. การรับหนังสือจาก ไปรษณีย์หรือหน่วยงานภายนอกทั้งหนังสือราชการและหนังสืออ่ืน ๆ  
 2. จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อการดำเนินการก่อน – หลัง และ 
ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือของหนังสือฉบับนั้น หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าของเรื่อง 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือดำเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน 
    3. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
  3.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามลำดับทะเบียนหนังสือรับ 
  3.2 วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
  3.3 เวลาให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 
                               แบบตรารับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 

                    4.ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้ 
  4.1 ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลงทะเบียน 
  4.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลำดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลำดับติดต่อกันไป
ตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ 
  4.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  4.4 ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
  4.5 จาก ให้ลงตำแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่
ไม่มีตำแหน่ง  
  4.6 ถึง ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลใน
กรณทีี่ไม่มีตำแหน่ง 
  4.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่อง
ย่อ 
  4.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  4.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 



แบบทะเบียนหนังสือรบั  

เลข 
ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 

ทะเบียนรับ        

        

 
 

5. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้กลุ่มงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยให้ลงชื่อกลุ่ม
งานที่ได้รับหนังสือนั้นในช่องการปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือให้
ลงชื่อตำแหน่งไว้ด้วย 

6. การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้กลุ่มหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยใช้สมุดส่ง
หนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อและวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับ 

7. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลางแล้ว 
ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้น 

8. เสนอผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     งานรับหนงัสือ 

 
 

Flow  Chat แสดงขั้นตอนการรับหนังสือ 
 

 
 
                                                         กิจกรรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรั้บผิดชอบงานสารบรรณ            ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

รับหนงัสือจากสารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยงานสารบรรณ 

ตรวจสอบ คดัแยก 
จดัหมวดหมู่หนงัสือ 
และส่ิงพิมพ ์

A 
B 

ไม่ตอ้งลงทะเบียน เช่นเอกสาร 
ประชาสัมพนัธ์ จดหมายส่วนบุคคล 

ตรวจสอบแลว้ไม่ถูกตอ้ง เช่น 
ส่งผิดหน่วยงาน ไม่มีผูล้งนาม 

ลงทะเบียนออกเลขรับดว้ย 
ระบบสารบรรณ 

เสนอผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง ผา่นหวัหนา้งาน ด าเนินการส่งคืน 

เสนอผูบ้ริหาร 
พิจารณาสั่งการ 

ด าเนินการส่งคืน 

เสร็จส้ิน 



 
 
 
1.2 การส่งหนังสือ 
 เมื่อจัดพิมพ์หนังสือที่ส่งออกจากลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ออกไปยังหน่วยงานภายใน 
และภายนอกให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

1. .ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือรวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน และส่งเรื่อ งที่งาน
ธุรการ 

2. งานธุรการดำเนินการตรวจความเรียบร้อยของหนังสืออีกครั้งหนึ่งว่าครบถ้วนหรือไม่ หรือข้อความท่ีพิมพ์มามี
ผิดตรงไหนบ้าง ก็จะส่งคืนให้แก้ไข  

3. งานธุรการดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชาขาลงนามและดำเนินการส่งหนังสือให้ผู้เกี่ยวข้อง 
4. งานธุรการลงทะเบียนส่งหนังสือภายใน โดยให้ลงเลขท่ีและวันเดือนปีในหนังสือท่ีจะส่งออกท้ังในต้นฉบับและ

สำเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง 
5. งานธุรการลงเลขที่หนังสือภายนอกและวันเดือนปีในหนังสือที่จะส่งออก ทั้งในต้นฉบับและสำเนาคู่ฉบับให้

ตรงกับเลขทะเบียนส่งและวันเดือนปีในทะเบียนหนังสือส่ง โดยลงเลขที่หนังสือออก ณ งานสารบรรณกลาง 
ให้สำเนาเอกสารเก็บไว้ที่งานสารบรรณกลาง 1 ชุด และเก็บไว้ที่งานธุรการของหน่วยงาน 1 ชุด เพื่อใช้เป็น
หลักฐานอ้างอิงต่อไป 

6. งานธุรการดำเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง โดยให้บันทึกลงสมุดส่ง เอกสารแล้วนำไป
แจกจ่ายให้แก่สำนำงานธุรการของผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบหมายเซ็นรับเรื่องเพ่ือไปดำเนินการต่อไป 

7. งานธุรการดำเนินการจัดส่งหนังสือให้หน่วยงานภายนอกทางไปรษณีย์ โดยให้บันทึกลงสมุดส่งเอกสารแล้ว
นำไปให้ ณ งานสารบรรณกลาง เพ่ือไปดำเนินการต่อไป 

 
 
 
 

 
 



Flow Chat แสดงขั้นตอนการส่งหนังสือ 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานส่งหนงัสือ 

หนงัสือท่ีหวัหนา้ส่วนราชการลงนามแลว้ 

ออกเลขท่ีหนงัสือ วนั เดือน ปี 
ประทบัตราผูล้งนาม 

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ 
หนงัสือ (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย) 

จดัส่งหนงัสือให้โรงเรียน 
หน่วยงานต่าง ๆ 

ลบั ปกปิด EMS ธรรมดา 

บรรจุซอง จ่าหนา้ซอง – ปิดซอง ส่งมอบให ้
เจา้หนา้ท่ี ส่งไปรษณียแ์ละหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 

-น าส่งไปรษณีย ์
-Scan ส่ง e –mail 
-ส่งแฟ็กซ์ 

รวบรวมส าเนาคืน 
เจา้ของเร่ือง 

ตรวจสอบและเก็บส าเนาเขา้แฟ้มให้ 
เรียบร้อย  หรือส าเนาส่งผูรั้บผิดชอบ 




