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 คู่มือขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา 

บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 
มาตรา 39 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 2 
(ฉบับที่) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 มาตรา 34 วรรคสอง ได้กําหนดให้มีการแบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาและได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 8 กลุ่ม และมีกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นหน่ึง
กลุ่มในการแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและ การจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกัน โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถปุระสงค์และเป้าหมายของการศึกษา โดยกําหนดบทบาท อํานาจ หน้าที่สําคัญ
ออกเป็น 7 ประการ ซึ่งเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
การจัดการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาการพัฒนา
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
ของเขตพ้ืนที่การศึกษาและรวมสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด 
 กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นกลุ่มงาน
ดําเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการพัฒนาระบบการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข็มแข็งในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้
อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยมีโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการศึกษา 

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้มีแนวทางการนิเทศ การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 2. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการ
เรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามมาจรฐานการศึกษาชาติ 
 4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา การวัดและประเมินผลการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพ 
 5. เพ่ือพัฒนาระบบการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารจัดการศึกษา 
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 6. เพ่ือส่งเสริมการศึกษา การวิจัยและพัฒนาให้เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีคุณภาพได้
มาตรฐาน 

ขอบข่าย ภารกิจ 

 ขอบข่าย ภารกิจของงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา ทั้งหมด 8 กลุ่มงาน รายละเอียด ดังน้ี 
 1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ 
  1.1. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  1.2. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
  1.3. งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
   1.4. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน
 2. กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา 
  2.1. งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
  2.2. งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
  2.3. งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศกึษา 
  2.4. งานทดสอบทางการศึกษา 
 3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3.1. งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคณุภาพการศึกษา 
  3.2. งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
  3.3. งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
  3.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
  4.1. งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
  4.2. งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา หน่วยงานที่
เก่ียวข้องและชุมชน 
  4.3. งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษา 
  4.4. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการศึกษา 
 5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.1. งานส่งเสริม พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  5.2. งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
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 6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศกึษาของเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
  6.1. การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
  6.2. การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
  6.3. งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
 7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 8. งานธุรการ 
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กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 

1. กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้

2. กลุ่มงานวัดและแระเมินผลการศึกษา 

3. กลุ่มงานพัฒนา ส่งเสริม มาจรฐานการศึกษาและ     
การประกันคุณภาพการศึกษา 

4. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและ
การจัดการศึกษา 

8. งานธุรการ 

5. กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

6. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา

7. งานปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
งานประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
 งานศึกษา  วิเคราะห์ วิจัยและการพัฒนาหลักสูตรการสอนและ
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 งานส่งเสริมการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 งานส่งเสริมและพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมินผล 
 งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการวัดและประเมินผลการศึกษา 
 งานทดสอบทางการศึกษา 

 งานพัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา 
 งานติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
 งานประสานงานการประเมินคุณภาพภายนอก 
 งานศึกษา ค้นควา้ วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนารูปแบบ เทคนิค วิธีการ ประกัน
คุณภาพการศึกษา

 งานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
 งานส่งเสริม สนับสนุน เครือข่ายการนิเทศของเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานที่เก่ียวข้องและชุมชน 
 งานนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารและการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยการพัฒนาระบบบริหารและการจัด
การศึกษา

 งานส่งเสริม พัฒนาส่ือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาส่ือ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ 
 การวางแผนการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการนิเทศการศึกษา 
 งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและรายงานผล 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ธุรการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานรับหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหม้ีมาตรฐานและถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานรับหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานต้ังแต่ การรับหนังสือ การวิเคราะห์เน้ือหา การมอบ
ผู้รับผิดชอบ การนําเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4. คําจํากัดความ 
 4.1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจา้หน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.2. สํานักงาน หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มธัยมศึกษา 
 4.3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม 
 4.4. เอกสารลบั หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 4.5. เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุ ไปรษณีย์ และระบบ MASS++ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากราชการจากกลุ่มอํานวยการ ตลอดจนเฝ้าระวังและพิมพ์หนังสือราชการ
จาก สพฐ. ทางเว็บไซต์ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสารกรณีไม่ถูกต้อง ส่งคืนกลุ่ม
อํานวยการ 
 5.2. กรณีถูกต้อง นําเสนอเพ่ือดําเนินการโดยเสนอให้เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม วิเคราะห์เน้ือหาเพ่ือจําแนก
ประเภทผู้รับผิดชอบ 
 5.3. เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการแจกหนังสือตามกลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบเร่ือง เพ่ือจําแนกประเภท
ผู้รับผิดชอบ 
 5.4. ผู้รับผิดชอบเรื่อง บันทึกเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือทราบ/พิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบ/สั่งการ/แล้วแต่กรณี 

การรับ-สง่หนงัสือ 
หนังสือรับ รับเข้ามาจากภายนอก 
 หนังสือรับ หมายถึง หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และระบบ MASS++ 
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้โดยขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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   1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากหน่อยงานภายใน ภายนอก/รับหนังสือในระบบ MASS++ 
   2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ 
   3. เจ้าหน้าที่ประทับตราลงรับหนังสือตามความเร่งด่วนของหนังสือราชการน้ัน โดยประทับตรา
รับที่มุมด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดในตราประทับรับหนังสือ ดังน้ี 
    เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียนรับ 
    วันที่  ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ 
    เวลา  ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
   4. เจ้าหน้าที่ทะเบียนรับหนังสือมนทะเบียนรับหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด ดังน้ี 
    ทะเบียนหนังสือ วัน เดือน พ.ศ. ที่รับหนังสือ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงในทะเบียน 
    เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงลําดับติดต่อกันตามปี
ปฏิทิน เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่รับในตรารับหนังสือ 
    ที่  ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา 
    ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
    จาก  ให้ลงตําแหน่งเจ้าของหนังสือ ช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีที่ไม่มีตําแหน่ง 
    ถึง   ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือน้ันถึง ช่ือส่วนราชการ หรือช่ือบุคคลในกรณีที่
ไม่มีตําแหน่ง 
    เรื่อง  ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับน้ัน ในกรณีที่ไม่มีช่ือเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
    การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเด่ียวกับหนังสือฉบับน้ี 
    หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
   5. เจ้าหน้าที่เสนอผู้อํานวยการกลุ่ม 
   6. ผู้อํานวยการกลุ่มพิจารณาสั่งการ 
   7. เจ้าหน้าที่มอบเอกสารให้กับผู้ที่ เ ก่ียวข้อง/ ประชาสัมพันธ์ ตามท่ีผู้ อํานวยการกลุ่มได้
มอบหมาย 
   8. เจ้าหน้าที่ติดตามงานตามมอบหมาย/ จัดเก็บเอกสาร 
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการจากกลุ่มอํานวยการทางเว็บไซต์ 

ผู้อํานวยการกลุ่ม วิเคราะห์เน้ือหา เพ่ือจําแนกประเภทผูร้ับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายการ แจกหนังสือตามกลุ่มงาน 
และผู้รับผิดชอบเร่ือง

ผู้รับผิดชอบเร่ือง บันทึกเสนอผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ปฏิบัติตามท่ีผู้อํานวยการฯ สั่งการ
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1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหม้ีมาตรฐานและถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานส่งหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานต้ังแต่ การรับหนังสือ สง่จากผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์
ประเภทหนังสือส่งช้ันความเร็ว การจัดทํารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นําส่งกลุ่มอํานวยการ 

4. คําจํากัดความ 
 4.1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจา้หน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.2. สํานักงาน หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มธัยมศึกษา 
 4.3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม 
 4.4. เอกสารลบั หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 4.5. เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุ ไปรษณีย์ และระบบ MASS++ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบเร่ือง นําหนังสือ สง่งานธุรการกลุ่ม พร้อมรายละเอียดที่จะนําส่ง พร้อมหนังสือ
ข้อมูลสถานทีป่ลายทางที่รับ 
 5.2. เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ช้ันความเร็วของหนังสือ รายการ
ที่จะส่งกรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ช้ัน
ความเร็วของหนังสือราชการท่ีส่ง 
 5.3. เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่ม ประทับตรา ประเภทหนังสือ ช้ันความเร็ว ลงทะเบียนส่ง บรรจุซอง ห่อ
หนังสือราชการท่ีจะส่อง 
   กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ประเภทหนังสือ ช้ัน
ความเร็วของหนังสือราชการท่ีจะส่ง ลงทะเบียนส่งหนังสือ 
 5.4. เจ้าหน้าที่ธุรการนําหนังสือส่ง ส่งสารบรรณกลุ่มอํานวยการ 
 5.5. เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุ่มอํานวยการ ดําเนินการส่งเรื่องออกตามท่ีกลุ่มทํารายละเอียด 

หนังสือส่ง ส่งออกไปภายนอก 
 การส่งหนังสือ คือ หนังสือที่ส่งมาจาก สพท. ไปยังหน่วยงานราชการภายนอกมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ดังน้ี 
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 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ เช่น ผู้บังคับบัญชาลงนามเรียบร้อยแล้วรวมถึง
เอกสารที่จะนําส่งไปด้วยให้ครบถ้วน 
 2. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนส่ง โดยลงรายละเอียดดังน้ี 
   2.1. เลขทะเบียนหนังสือส่ง ให้ลงเลขลําดับของทะเบียนหนังสือส่ง 
   2.2. ที่ ให้ลงพยัญชนะและเลขประจําของส่วนราชการเจ้าของเรื่องทับเลขที่ของหนังสือส่งออกใน
หนังสือที่จะส่งออกภายนอก เช่น ที่ ศธ 04097/............... 
   2.3. ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือออก 
   2.4. จาก ให้ลงตําแหน่งของผู้ลงนาม เช่น ผู้อํานวยการ สพป. หรือ รองผู้อํานวยการ สพป. 
   2.5. ถึง ให้ลงตําแหน่งของผู้ที่หนังสือน้ันถึง หรือถ้าไม่มี หรือไม่ทราบ ให้ใช้ช่ือบุคคลหรือส่วน
ราชการ 
   2.6. เรื่อง ให้ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับน้ี 
   2.7. ลงเลขที่และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่ส่งออกทั้งในต้นฉบับและสําเนาคู่ฉบับให้ตรงกับเลข
ทะเบียนส่งและวันที่ เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่ง 
 3. บรรจุซอง ปิดผนึก และจ่าหน้าซอง 
 4. เจ้าหน้าที่จัดเก็บสําเนาคู่ฉบับ 

6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง นําหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่มเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่ือง นําหนังสือส่ง ส่งงานธุรการกลุ่ม

เจ้าหน้าที่ธุรการ ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน

เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มฯ บรรจุซอง ห่อหนังสอืราชการท่ีจะส่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการนําหนังสือส่ง ส่งสารบรรณ กลุ่มอํานวยการ 

เจ้าหน้าที่ธุรการสารบรรณกลุม่อํานวยการ ดําเนินการฯ 
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1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานจัดทําหนังสือราชการ 

2. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ใหม้ีมาตรฐานและถือ
ปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
 งานส่งหนังสือราชการ ครอบคลุมการดําเนินงานต้ังแต่ การรับหนังสือ สง่จากผู้รับผิดชอบ การวิเคราะห์
ประเภทหนังสือส่งช้ันความเร็ว การจัดทํารายละเอียด การบรรจุซอง ห่อ นําส่งกลุ่มอํานวยการ 

4. คําจํากัดความ 
 4.1. เจ้าหน้าที่ หมายถึง เจา้หน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
 4.2. สํานักงาน หมายถึง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/มธัยมศึกษา 
 4.3. ผู้บริหาร หมายถึง ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และผู้อํานวยการกลุ่ม 
 4.4. เอกสารลบั หมายถึง เอกสารที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ 
 4.5. เอกสาร หมายถึง เอกสาร พัสดุ ไปรษณีย์ และระบบ MASS++ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 5.1. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ ดําเนินการร่างหนังสือเสนอตามรูปแบบหนังสือในระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพ่ิมเติม โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
การจัดพิมพ์หนังสือ 
 5.2. จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บสําเนาไว้ที่เจ้าของเร่ือง 
1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังหน่วยงาน/ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 5.3. ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเร่ืองรับงานที่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เสนอ
เพ่ือพิจารณาตามลําดับขั้น 
 5.4. ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนาม /สั่งการหนังสือราชการท่ีนําเสนอ 
 5.5. สารบรรณกลางทําการออกเลขที่หนังสือส่ง/เลขที่คําสั่ง แต่กรณีและส่งเรื่องคืน ผู้รับผิดชอบทราบ
การสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้อมสิ่งที่ส่งพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนส่ง ธุรการกลุ่ม
ดําเนินการส่งต่อไป 
   กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับ เป็นผู้ออกหนังสือส่ง/เลขท่ีคําสั่ง แล้วแต่กรณีและส่ง
เรื่องคืนผู้รับผิดชอบทราบการสั่งการ ตรวจสอบหนังสือพร้องสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์
ก่อนส่งธุรการกลุ่มดําเนินการส่งต่อไป 
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 5.6. เก็บเรื่องที่ดําเนินการแล้ว เข้าแฟ้ม เพ่ือการตรวจสอบการเก็บรักษา การยืม การทําลาย (ขั้นตอน
การจัดเก็บรักษา ให้เป็นไปตามข้อตกลงอาจจะเจ้าของเร่ืองเก็บรักษาหรือธุรการกลุ่ม แต่ต้องมีทะเบียนการ
จัดเก็บเพ่ือทําลายตามระเบียบสารบรรณ 

ความหมายของหนังสือราชการ 
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วยราชการ 
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก 
 3. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสว่นราชการ 
 4. หนังสือที่หน่วยงานจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
 6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ข้อ 4 ให้เพ่ิมคํานิยามว่า “อิเล็กทรอนิกส์” และคําว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”
ระหว่างนิยามคําว่า “หนังสือ” และ “ส่วนราชการ” ในข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสง วิธีการทางแม่เหล็ก 
หรืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่าน้ัน “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง การ
รับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ 
 1. หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ 
   1.1. ใช้ติดต่อระหว่างส่วยราชการ 
   1.2. ส่วยราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
 2. หนังสือภายใน คือหนังสอืติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
   2.1. ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 

ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก หนังสือภายใน 

1. ไป-มา เป็นทางราชการ 
2. ติดต่อระหว่างตําแหน่งต่อตําแหน่ง 
3. ใช้กระดาษตราครุฑ 
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป 
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็มฉบับ 
และแบบประทับตรา 

1. ไป-มา ในเรือ่งราชการ 
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่ง 
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้ 
5. ใช้บันทึกแทน 
6. คําขึ้นต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ในข้อความ 



12 
 

6. คําขึ้นต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่
ส่งมา 
7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คําเต็มทั้งช่ือส่วนราชการ 
วัน เดือน ปี 
8. คําลงท้ายใช้ขอแสดงความนับถือหรืออ่ืนๆ 
แล้วแต่กรณ ี

7. ใช้คําย่อของตําแหน่งหรือส่วยราชการ วัน เดือน 
ปี 
8. ไม่มคีําลงทา้ย 

 3. หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ คือหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วยราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา ใช้กระดาษครุฑ ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วยราชการ กับส่วยราชการ 
และระหว่างส่วยราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ 
  3.1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  3.2. การส่งสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือสารบรรณ 
  3.3. การตอบรับทราบที่ไม่เก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน 
  3.4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วยราชการที่เก่ียวข้องทราบ 
  3.5. การเตือนเร่ืองที่ค้าง 
  3.6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเป็นคําสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา 
 4. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้โดยเฉพาะ มี 
3 ชนิดได้แก่ 
   4.1. คําสั่ง คือบรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษ
ตราครุฑ 
   4.2. ระเบียบ คือบรรดาข้อความท่ีผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษครุฑ 
   4.3. ข้อบังคับ คือบรรดาข้อความท่ีผู้มีอํานาจกําหนดให้ใช้ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษครุฑ 

 5. หนังสือประชาสัมพันธ์  ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้
โดยเฉพาะ  มี 3 ชนิดได้แก่ 
   5.1. ประกาศ คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคําว่าประกาศเป็นแจ้งความ 
   5.2. แถลงการณ์ คือบรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข้าใจในกิจการของราชการ 
หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ 
   5.3. ข่าว คือบรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ 
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 6. หนังสือที่เจ้าหนา้ที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดทําขึ้นนอก
หรือจากที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และ
ส่วยราชการรับไว้ มี 4 ชนิดได้แก่ 
   6.1. หนังสือรบัรอง คือหนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จําเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ 
โดยลงช่ือคําขึ้นต้นว่า “หนังสือรับรองฉบับน้ีให้ไว้เพ่ือรับรองว่า.............” 
   6.2. รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมิติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
   6.3. บันทึก คือข้อความท่ีผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอจ่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความท่ีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
   6.4. หนังสืออ่ืน คือเอกสารที่เกิดขึ้นเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐาน
รวมถึง ภายถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกท่ีย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้า
ทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบตามที่กฎหมาย ทบวง กรม กําหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง 
เช่น โฉนด แผนที่ แบบแผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคําร้อง เป็นต้น 
   6.5. หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจํานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพ่ิมพยัญชนะ 
ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มต้ังแต่เลข 1 เรียงเป็นลําดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน 

ชั้นความเร็วของหนังสือ 
 1. ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือน้ัน 
 2. ด่วนมาก เจา้หน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
 3. ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จําทําได้ 
 หนังสือที่จัดทาํขึ้นโดยปกติให้มี สําเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีสําเนาเก็บไว้ที่หน่วยงาน
สารบรรณกลาง ๑ ฉบับ 
 สําเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงช่ือ ลงลายมือช่ือหรือ ลาบมือช่ือย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือช่ือหรือ
ลายมือช่ือย่อไว้ที่ขอบล่าง ด้านขวามือของหนังสือ 
 ถ้าเป็นเรื่องที่ไม่สําคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดยไม่
ต้องเป็นเอกสารการยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณท่ีให้ยกเลิก
ความในข้อ 29 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดําเนินการโดยหนังสือที่เป็นเอกสารสามารถดําเนินการด้วย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบ
ผลการส่งทุกคร้ังและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยังว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการ
ผู้ส่งไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสําคัญจําเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร     ทําให้เอกสาร
ยืนยันตามไปทันที 
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 การส่งข้อความทางเคร่ืองมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร 
วิทยุกระจายเสียง หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จําเป็นต้อง
ยืนยันเป็นหนังสือให้ทําหนังสือยืนยันตามไปทันที 

ชั้นของหนังสอืลับ 
 1. ลับที่สุด คือความลับที่มีความสําคัญที่สุดเก่ียวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับดังกล่าว
ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตราย
ต่อความ มั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด 
 2. ลับมาก คือความลับที่มีความสําคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าว
หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทําให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อ
ความมั่นคงความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง 
 3. ลับ คือความลับที่มีความสําคัญเก่ียวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวหรือเพียง
บางส่วนร่ัวไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทําให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติหรือพันธมิตรได้ 
 4. ปกปิด คือความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่
ต้องทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่าน้ัน 

การใช้ตราครฑุ 
 ตราครุฑมาตรฐาน มี 2 ขนาด 
   - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
   - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
   ตราช่ือส่วยราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรา มีรูปวงกลมซ้อนกัน เส้นผ่านศูนย์กลางวงนอก 
4.5 เซนติเมตร ลงใน 3.5 เซนติเมตรล้อมครุฑ 

การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ 
 การควบคุมและเร่งรัดงานสารบรรณ คือการควบคุมให้งานสารบรรณดําเนินไปโดยเรียบร้อย ถูกต้องตาม
ระเบียบ รวดเร็ว และมีหลักฐานครบถ้วน เพ่ือให้การปฏิบัติงานในเรื่องน้ันๆ ได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 
 การควบคุมและเร่งรักงานสารบรรณจะบังเกิดผลมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการเอาใจใส่ควบคุมของ
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น และเพ่ือให้งานสารบรรณดําเนินไปด้วยความรวดเร็วและเรียบร้อย ผู้บังคับบัญชา
ต้องปฏิบัติงานสารบรรณให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่ผู้ใต้บังคบับัญชา 
 1. การเร่งรัดงานด้านสารบรรณทั่วไป ให้ดําเนินการดังน้ี 
   1.1. เพ่ือให้งานราชการดําเนินไปด้วยความรวดเร็ว หนังสือราชการท้ังปวงที่ไม่มีปัญหา ควร
จะต้องรีบดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อยไปโดยเร็ว และหากจะต้องตอบให้ทราบก็ให้ตอบให้ผู้ถามทราบโดยเร็ว
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดไว้ สําหรับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ันๆ 
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   1.2. หนังสือราชการท้ังปวงที่ไม่มีปัญหา เมื่อถึงบุคคลใดบุคคลน้ันต้องพิจารณาเสนอความคิดเห็น
ให้ทันที ให้เสร็จในวันน้ัน หรือย่างช้าในวันรุ่งขึ้น 
    1.3. งานที่ประทับตราคําว่า ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน ให้รีบดําเนินการให้เสร็จโดยทันที สําหรับ
งานที่มีกําหนดเวลา ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา 
   1.4. สําหรับงานทั้งปวง ถ้าเป็นงานที่มีปัญหาให้แจ้งให้เจ้าของเรื่องที่ถามทราบถึงปัญหาช้ันหน่ึงก่อน 
 2. การตรวจสอบเพื่อเร่งรัดงาน ให้มีการตรวจสอบงานสารบรรณเพ่ือดําเนินการเร่งรัดเป็นงวดๆ โดย
แบ่งแกเป็น 3 งวด คือ ประจําสัปดาห์ ประจําเดือน และประจําปี 
   2.1. การเร่งรัดประจําสัปดาห์ จะต้องพิจารณาว่างานที่ผ่านมาในสัปดาห์หน่ึง งานเสร็จเรียบร้อย
เพียงใด จัดเก็บเข้าแฟ้มเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างมีมากน้อยเพียงใด ติดค้างอยู่ที่ใด แล้วเร่งรัด
ให้มีการปฏิบัติโดยรวดเร็วด้วยวาจาหรือหนังสือ 
   2.2. การเร่งรัดประจําเดือน ให้พิจารณาว่างานที่รับเข้ามาแต่ละเดือนดําเนินการเสร็จเรียบร้อย
เพียงใดจัดเก็บเข้าระบบเรียบร้อยตามระเบียบหรือไม่ งานที่คั่งค้างติดอยู่ที่ใด และได้ดําเนินการไปแล้วเพียงไร 
แล้วเร่งรัดให้มีการปฏิบัติโดยเร็ว การเตือนเมื่อเห็นล่าช้าให้เตือนเป็นหนังสือ 
   2.3. การเร่งรัดประจําปี ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับการเร่งรัดประจําเดือน แต่ให้พิจารณาว่าหนังสือที่
เก็บไว้น้ันจะต้องได้รับการทําลายตามระเบียบที่กําหนดไว้หรือไม่อีกด้วย 
   2.4. งานที่เป็นเร่ืองเร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ให้มีการเตือนเร่งรัดเป็นพิเศษ ไม่ต้องคํานึงถึงเวลาท่ี
กําหนดไว้ 

หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ 
 ส่วนประกอบของหนังสือราชการ 
 หนังสือราชการมีโครงสร้างสาํคัญ 4 ส่วน ดังน้ี 
   1. ส่วนหัวหนังสือ ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง และคําขึ้นต้น ซึ่งจะต้องเขียนให้ถูกต้องตามฐานะของผู้รับ
หนังสือ 
   2. ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป ต้องเขียนเริ่มต้นด้วยคําเหมาะสม อ้างเหตุที่มีหนังสือไป ใช้สรรพนามให้
เหมาะสม 
   3. ส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่องและจุดมุ่งหมายที่มีหนังสือไป 
   4. ส่วนท้ายของหนังสือ ต้องเขียนคําลงท้ายในหนังสือภายนอก ภายใน ให้ถูกต้อง และเขียน
รายการอ่ืนๆ ในหนังสือทุกชนิดให้ถูกต้อง 

 การเขียนข้อความในส่วนหวัหนังสือ 
 ส่วนหัวของหนังสือทีสิ่งสําคัญที่ต้องเขียนอยู่ 2 อย่าง ได้แก่ “เรื่อง” และ “คําขึ้นต้น” 
   1. “เรื่อง” คือให้สรุปใจความสําคัญของหนังสือให้สั้นที่สดุ แล้วนํามากําหนดเป็นช่ือเรื่อง ช่ือเรื่อง
จึงสอดคล้องกับข้อความของหนังสือถ้าเคยมีหนังสือติดต่อกันมาก่อนแล้ว ให้ใช้ช่ือเรื่องเดิม 
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 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณกําหนดว่า กรณีที่หนังสือต่อเน่ือง ปกติให้
ลงช่ือเรื่องของหนังสือฉบับเดิม เพ่ือเก็บคนอ้างอิงได้ง่าย แต่ถ้ําหนังสือฉบับเดิม เขียนช่ือเรื่องไม่ดี ไม่ถูก       จะ
ปรับปรุงถ้อยคําให้ดี ถูกต้องก็ได้ กรณีหนังสือฉบับเดิมอาจเป็นขออนุมัติ ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอความ
อนุเคราะห์ หรือขอเงิน หรือสิ่งของใด ๆ เช่น หนังสือฉบับเดิม อาจใช้ช่ือเรื่องว่า “ขออนุมัติ……” ถ้ําหนังสือที่
ตอบใช้ช่ือเรื่องเดิม เสมือนผู้ตอบกลับเป็นผู้ขอไปยังผู้ขออีก ควรปรับปรุงช่ือเรื่องที่ตอบไป โดยเติมคําว่า “การ” 
ลงไปข้างหน้าเป็น “การขออนุมัติ...” 
 ในกรณีปฏิเสธ ไม่ควรใช้ช่ือเรื่องในลักษณะปฏิเสธว่า “ไม่อนุมัติ….” “ไม่อนุเคราะห์” ให้ใช้คําว่า 
“การ” นําหน้า  
 2. “คําขึ้นต้น” ใช้ทั้งในหนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรํา ตามท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบสํานักนํายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

 การเขียนข้อความในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป 
  เหตุที่มีหนังสือไป คือ ข้อความท่ีผู้มีหนังสือไปแจ้งไปยังผู้รับหนังสือเป็นกํารบอกกล่าวว่าเหตุใดจึง
ต้องมีหนังสือไป ซึ่งจะเขียนย่อหน้าต่อจากคําขึ้นต้น อาจกล่าวถึงเหตุที่มีหนังสือไปเพียงตอนเดียวแล้วก็แจ้ง
จุดประสงค์ หรือกล่าวถึงเร่ืองเดิมที่เคยติดต่อกันมาตอนหน้ี และเรื่องสืบเน่ืองต่อมาอีกตอนหน่ึงแล้วก็แจ้ง
จุดประสงค์ หรือกล่าวถึงเรื่องเดิมที่เคยติดต่อกันมรตอนหน่ึง เรื่องสืบเน่ืองต่อมาอีกตอนหน่ึง และผลสืบเน่ือง
ต่อไป หรือเรื่องเก่ียวข้องอีกตอนหน่ึง แล้วก็แจง้จุดประสงค์ แล้วแต่กรณี 
คําเริ่มต้นแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป จะเริ่มต้นด้วยคําใดคําหน่ึง ใน 5 คําน้ี คือ  
 ด้วย ใช้ในกรณีที่เป็นเร่ืองใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับ
หนังสือเก่ียวกับเรื่องน้ัน โดยเกร่ินขึ้นมาลอย ๆ  
 เนื่องจาก ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ซึ่งไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มี  
หนังสือไปกับผู้รับหนังสือเก่ียวกับเรื่องน้ัน และต้องการอ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จําเป็นต้องมีหนังสือไป 
เพ่ือให้ผู้รับดําเนินกํารอย่างใดอย่างหน่ึง  
 ตามที่ อนุสนธิ ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อน ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับ
หนังสือ ซึ่งจะอ้างเร่ืองที่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าวน้ัน โดยจะต้องมีคําว่า “น้ัน” อยู่ท้ายตอนแรก 
และจะต้องมีข้อความซึ่งเป็นเหตุที่มีหนังสือไปอีกตอนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเสมอ จะเขียนแจ้งเหตุที่มีหนังสือไป
ตอนเดียวแล้วเขียนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป (ที่เริ่มด้วยคําว่า “จึง”) ไม่ได้  
  การเขียนเหตุที่มีหนังสือไป อาจมีที่มาจากหลายทาง เช่น จากผู้มีหนังสือไป เหตุจาก
บุคคลภายนอก เหตุจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น และเหตุจากผู้รับหนังสือ 

 การร่างหนังสอื 
  การร่างหนังสือ คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเร่ืองที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ
หรือผู้ที่ต้องกํารทราบหนังสือน้ัน ก่อนที่จะใช้จัดทําเป็นต้นฉบับ  
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 เหตุที่ต้องร่างหนังสือ เพ่ือให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน 
เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจําปกติอาจไม่ต้องเสนอตรวจแก้ก็ได้  
 หลักการร่างหนังสือ คือ ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง แยกประเด็นที่เป็นเหตุผลและความ
มุ่งหมายที่จะทําหนังสือน้ัน โดยต้ังหัวข้อเก่ียวกับเรื่องที่จะร่างว่า อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน ใคร ทําไม อย่างไร เป็น
ข้อ ๆ ไว้ การร่างให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง   
ถ้ํามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ เพ่ือให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
คําสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้ชัดเจน พอที่ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก การร่างควร
ใช้ถ้อยคําสั้นแต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คําธรรมดําที่มีความหมายได้หลายทาง สํานวนที่ไม่เหมาะสมสําหรับใช้
เป็นสํานวนหนังสือ ไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง ข้อสําคัญต้องระลึก
ถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป  
  การร่างหนังสือโต้ตอบ จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบที่กําหนดไว้ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่า 
หนังสือน้ันควรจะถึงใครบ้าง หรือควรจะทําสําเนาให้ใครทราบบ้าง เป็นการประสานงาน แล้วบันทึกไว้ในร่าง
ด้วย การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างน้ีผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้ําเคยทราบมาก่อนแล้ว
ความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้ หรือถ้ําเป็นการตอบหนังสือที่ผู้รับมีมา ข้อความเป็นเหตุเพียงแต่อ้างช่ือเรื่องก็
พอ การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็ตาม ให้ใช้ถ้อยคําสุภาพ และสมกับฐานะของผู้รบ ถ้ําเป็นการปฏิเสธคํา
ขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธคําขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ 
 การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการส่ังการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือร่างเป็น
หนังสือราชการประเภทอ่ืน ต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกัน ใช้คําต้องให้รัดกุมอย่าเปิดช่องให้     
ตีความได้หลายนัย ซึ่งอาจทําให้เข้าใจผิด และควรใช้ถ้อยที่ผู้รับคําสั่งสามารถปฏิบัติได้เพ่ือให้คําสั่งน้ันได้ผลสม
ความมุ่งหมาย ข้อความท่ีเป็นเหตุในคําสั่งจะมีประโยชน์ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัด         
เพ่ือสะดวกในการตีความเอจําเป็น และทําให้ผู้ปฏิบัติรู้ความหมายชัด ช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและอาจพิจารณา
แก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อํานาจสั่งการได้แล้วประการใด 
คําสั่งต้องไม่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้ําขัดกับคําสั่งเก่าต้องยกเลิกคําสั่งเก่าเสียก่อน  
 การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว จะต้องร่างตามแบบที่กําหนดไว้ 
ส่วนข้อความต้องสมเหตุสมพล เพ่ือให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนําที่ต้องการ อย่าให้มีข้อขัดแย้งกันในฉบับน้ัน 
หรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้ ทั้งน้ีควรใช้ถ้อยคําสุภาพ  
  ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการเขียนร่าง ผู้บังคับบัญชาอาจกําหนดตัวอย่างให้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้ แต่เพ่ือการประหยัด กระดาษร่างจะใช้กระดาษที่มีอยู่ แม้แต่กระดาษพิมพ์แล้วหน้าหน่ึงและไม่ใช้ 
อาจใช้อีกหน้าหน่ึงเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จําเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่างโดยเฉพาะ 
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การเสนอหนังสือและเลขท่ีหนังสือ 
 1. การเสนอหนังสือ 
  1.1. การเสนอหนังสือ คือการนําหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการเสร็จแล้วเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณาตรวจแก้ไขบันทึกสั่งการ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือให้ราชการน้ันๆ 
ดําเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น 
   1.2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเร่ืองเสนอ ซึ่งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่สารบรรณ 
ควรแนะนําให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเป็นประเภท ๆ เพ่ือให้สามารถจัดลําดับความสําคัญของ
หนังสือที่ต้องดําเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพ่ือทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถ้ําสามารถทําได้ควรให้แยก
แฟ้มเสนอตามประเภทเร่ืองดังกล่าว โดยเฉพาะเร่ืองด่วน ควรแยกและเขียนตัวอักษรด่วนปิดหน้าปกแฟ้มเสนอ
ให้เห็นชัดเจน 
 1.3. การตรวจเอกสารท่ีจะนาเสนอก่อนลงนาม ก่อนลงนามไม่ว่าจะเป็นหนังสือจากฝ่ายใดก็ตาม 
ควรตรวจสอบเอกสารที่นามาเสนอทุกฉบับ ดังน้ี  
 1.3.1 ความสะอาด เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณ แบบธรรมเนียมที่ทาง
ราชการ เช่น ถ้ําเป็นหนังสือราชการภายนอกตรวจดูแบบว่าหนังสือราชการภายนอกวางรูปแบบอย่างไร ใช้คํา
ย่อหรือคําเต็ม ถ้ําเป็นคําสั่งดูแบบรูปคําสั่งให้ถูกต้อง เป็นต้น ตรวจสอบความถูกต้องตามพจนานุกรม วรรคตอน 
ย่อหน้าให้ถูกต้อง เหมาะสม  
 1.3.2 เจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องตามสายงานพิจารณาเอกสารน้ันครบถ้วนหรือยัง  
    1.3.3 ถ้ําเอกสารน้ันอ้างอิงหลักฐานแบบธรรมเนียมใด ให้แนบหลักฐานน้ันๆ เสนอมาด้วย 
    1.3.4 หากมีการแก้ไขข้อความใดๆ จะเป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขก็ตาม ให้ตรวจสอบให้
ตรงกันทั้งสองฉบับ 
 1.4. วิธีการจัดเข้าแฟ้มเสนอ เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาหนังสือ ควรให้แยกแฟ้มเสนอออกเป็น
ประเภทต่างๆ มีหลักงํ่ายๆ ในการจัดเอกสารเข้าแฟ้ม ดังนี้  
 1.4.1 เรื่องไม่ยุ่งยาก ไม่มีปัญหาพิจารณาอย่างใดๆ เช่น เพียงลงช่ือเท่าน้ัน ควรเรียงไว้ข้างหน้า 
 1.4.2 เรื่องที่มีปัญหายุ่งยากจะต้องพิจารณาตรวจแก้ หรือมีการตัดสินใจต้องเอาไว้ทีหลัง 
หรือแยกแฟ้มเสนอ เพราะต้องใช้วิธีพิจารณาตกลงใจหรือแก้ไข เพ่ือให้สามารถสั่งงานธรรมดําได้ก่อน  
 1.4.3 แยกแฟ้มเซ็นทราบ เช่น สําเนาคําสั่ง ประกาศ แจ้งความ อ่ืนๆ ไว้ต่างหาก  
    1.4.4 กรณีเร่งด่วนจัดเข้าแฟ้มเสนอด่วน แล้วรีบเสนอทันทีและควรให้นําเสนอได้เสมอ 
 2. เลขที่หนังสือออก 
 รหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเร่ืองในช่อง “ที่...” ของหนังสือราชการ ทั้งหนังสือ
ภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรํา ประกอบด้วยรหัสตัวพยัญชนะสองตัวแล้วต่อด้วยเลขประจํา
ของเจ้าของเรื่อง ซึ่งมีกฎเกณฑ์ ดังน้ี  
 1. รหัสพยัญชนะสองตัว ใช้แทนช่ือกระทรวง ทบวง หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนํายก
รัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือจังหวัด การกําหนดตัวพยัญชนะนอกจากที่กําหนดไว้น้ี ให้ปลัดสํานักนํายก
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รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามระเบียบเป็นผู้กําหนดรหัสตัวพยัญชนะ สําหรับจังหวัดให้กําหนดโดยหารือกับ
กระทรวงมหาดไทย เพ่ือมิให้การกําหนดอักษรสองตัวน้ีซ้ําซ้อนกัน  
 1.1. รหัสตัวพยัญชนะประจํากระทรวง ทบวง และส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานักนํายก
รัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง ให้กําหนดไว้ดังน้ี  
 1.2. รหสัตัวพยัญชนะประจําจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ให้กําหนดไว้ดังน้ี  
 2. เลขประจําของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ประกอบด้วยเลขสี่ตัว ใหกํ้าหนดดังน้ี  
  2.1 ตัวเลขสองตัวแรก สําหรับกระทรวงหรือทบวง หมายถึง ส่วนราชการระดับกรม โดยเริ่ม จาก
ตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม หากมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยยุบส่วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขน้ันว่าง หากมีการจัดต้ังส่วนราชการขึ้นใหม่ให้ใช้เรียงลําดับ
ถัดไป  
 ในกรณีกระทรวงหรือทบวงใด มีกรมหรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม ต้ังแต่ 
100 ส่วนราชการขึ้นไป ให้ใช้เลขสามตัว โดยเริ่มจาก 001 เรียงไปตามลําดับสําหรับส่วนราชการที่ไม่สังกัด
สํานักนํายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ใช้ตัวเลข 00  
 2.1.2 ตัวเลขสองตัวหลัง หมายถึง สํานัก กอง หรือ ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองโดยเร่ิม
จากตัวเลข 01 เรียงไปตามลําดับส่วนราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการหากมีการเปลี่ยนแปลง
โดยยุบส่วนราชการใด ให้ปล่อยตัวเลขน้ันว่าง หากมีการจัดต้ังส่วนราชการข้ึนใหม่ให้ใช้เรียงลําดับถัดไป  
 ในกรณีที่มีสํานัก กอง ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกองหรือหน่วยงานระดับกอง ต้ังแต่ 100 
ส่วนราชการข้ึนไป ให้ใช้เลขได้สามตัว โดยเร่ิมจาก 001 เรียงไปตามลําดับ 
    ถ้ามีกองหรือหน่วยงานระดับกองที่มิได้จัดต้ังโดยกฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการให้
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม เป็นผู้กําหนดตัวเลขสองตัวหลัง โดยใช้ตัวเลขในลําดับต่อจํากกองหรือหน่วยงาน
ระดับกอง ตามกฎหมาย ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
 3. การจ่าหน้าซอง  
 การจ่าหน้าซองจดหมายราชการให้ใช้ตามหลักการของกรมไปรษณีย์โทรเลข ที่ให้คําแนะนําดังน้ี 
การจ่าหน้าซองหนังสือราชการท่ีจัดส่งทางไปรษณีย์ธรรมดําในประเทศเพ่ือให้ใช้ได้กับเคร่ืองคัดแยกจดหมาย  
 - ใช้พ้ืนที่ด้านหน้า และด้านหลังซอง ตามรายละเอียดในระเบียบ สํานักนํายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน
สารบรรณ พ.ศ.2526  
 - ให้ระบุช่ือ และที่อยู่ของหน่วยงานผู้ฝากส่งไว้ที่มุมบนซ้าย ด้านจ่าหน้า บริเวณด้านข้างครุฑและ
เหนือเลขที่หนังสือ – จ่าหน้าได้ 2 แบบ คือ จ่าหน้าลงบนซองโดยตรง หรือจ่าหน้าลงบนป้ายจ่าหน้า แล้วนามา
ผนึกในบริเวณพ้ืนที่สําหรับจ่าหน้าให้เรียบติดกับซอง  
 - จ่าหน้าให้เป็นแนวตรงกันทุกบรรทัด โดยใช้ตัวอักษรแบบมาตรฐาน ด้วยหมึกสีดํา หรือนํ้าเงิน  
-พิมพ์หรือเขียนรหัสไปรษณีย์ด้วยเลขอารบิกในช่องใส่รหัส ไปรษณีย์สีแดงส้ม ยกเว้นกรณีการใช้ป้ายจ่าหน้า ซึ่ง
พิมพ์รหัสไปรษณีย์รวมไว้ในป้ายจ่าหน้าแล้ว  
 - ไม่ต้องลงลายมือช่ือผู้รับผิดชอบในการฝากส่ง ที่มมุล่างซ้ายด้านหน้าซอง  
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 - ในกรณีที่ใช้ซองแบบเดิม ที่ไม่มีช่องใส่รหัสไปรษณีย์สีแดงส้มให้จ่าหน้า ด้วยการพิมพ์หรือใช้ป้าย
จ่าหน้าเท่าน้ัน โดยให้วางรหัสไปรษณีย์ได้ 2 ตําแหน่งคือ  
 1. แยกต่างหากเป็นบรรทัดสุดท้ายของจ่าหน้า  
 2. ต่อท้ายข้อความบรรทัดสุดท้ายของที่อยู่ผู้รับ  
 ก่อนนําส่ง  
   พับสิ่งที่บรรจุในซองให้เรียบเสมอกัน สิ่งที่บรรจุในซองต้องไม่แข็งหรือใหญ่เกินควร หรือมีโลหะ 
พลาสติก ปะปนอยู่ ปิดผนึกฝาซองให้เรียบสนิทมั่นคง ด้วยกาวหรือเทปใสตลอดแนวฝาซอง ห้ามปิดผนึกด้วย
ลวดเย็บกระดาษ เย็บด้วยหมุด หรือใช้เชือกพันตําไก่ 
 ข้อสังเกต 
 1. งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่  
 1.1. การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จ ให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้กําหนดวิธีการเก็บ ให้เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1.2. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มี
อะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก  
    1.3. การเก็บไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่
จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา 
 2. อายุการเก็บหนังสือ  
 2.1. โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้วและ
เป็นคู่สําเนาที่มีต้นเรื่อง จะค้นได้จากที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 2.2. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดําซึ่งไม่มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจําให้เก็บ
ไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  
 2.3. หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการน้ัน  
 2.4. หนังสือที่เก่ียวกับประวัติศาสตร์ หรือเร่ืองที่ต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้าให้เก็บไว้
ตลอดไป  
 3. งานการยืมหนังสือราชการ  
 การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติ ดังน้ี  
 3.1. ผู้ขอยืมย่ืนคําขอตามแบบที่กําหนดพร้อมแจ้งให้ทราบว่าเรื่องที่ยืมน้ันจะนําไปใช้ใน
ราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ  
 3.2. เจ้าหน้าที่รวบรวมคําขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต  
 



21 
 

 3.3. ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบที่
เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร  
 3.4. แจ้งการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ  
 3.5. ดําเนินการตามผลการสั่งการต่อไป  
    3.6. เจ้าหน้าที่จัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 
 หมายเหตุ  
 3.7.ผู้มีอํานาจอนุญาตยืมหนังสือ กรณีการยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้
อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป  
    กรณี การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป 

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการร่างหนังสือและ
จัดพิมพ์ฯ เสนอฯ

ผู้รับผิดชอบ เสนอเพ่ือพิจารณาตามลําดับช้ัน

จัดพิมพ์หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้ จํานวน 3 ฉบับ 

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ลงนาม/สั่งการปฏิบัติ 

สารบรรณกลางออกเลขหนังสือส่ง

เก็บเรื่องที่ดําเนินการแล้ว

สารบรรณกลางออกเลขหนังสือส่ง
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ภาคผนวก 
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ขั้นตอนการปฏบิัติงาน ธุรการ 
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

1. คู่มือปฏิบัติงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 

 1.1. การรับ-สง่ หนังสือ 

   1.1.1. การลงทะเบียนหนังสือราชการของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดําเนินการดังน้ี 

   - เข้าระบบโดย http://www.phangngaedarea.go.th/amssplus/index.php กรอก 
Username และ Password ที่กําหนดจากน้ันกด Login เข้าระบบ 

 - คลิกเลือกแฟ้มบริหารงานทั่วไป และเลือกที่แฟ้มรับส่งหนังสื่อราชการ 
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 - รับหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง หรือ Print หนังสือมาจากระบบ MASS++  
 - นําเสนอผู้อํานวยการกลุ่มฯ เพ่ือตรวจสอบหนังสือราชการ และส่งให้ศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ     ทั้ง
ทางระบบ MASS++ และเป็นเอกสาร 

 
 - คลิก เลือกนําส่งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มและบันทึกเอกสาร 
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 1.1.2. การส่งหนังสือราชการโดยระบบ MASS++ ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ กลุม่นิเทศ ติดตาม 
และประเมินผลการจัดการศึกษา ดําเนินการดังน้ี  
 -คลิก เลือกบรหิารงานทั่วไป และคลิกที่ ทะเบียนหนังสือราชการ เพ่ือออกเลขส่งหนังสอืภายนอก  

 
 - คลิกที่ ทะเบียนหนังสือส่ง เพ่ือออกเลขส่งหนังสือภายนอก 

 
 - คลิกที่ ลงทะเบียนหนังสือ เพ่ือออกเลขส่งหนังสือภายนอก 
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 - กรอกข้อมูลรายละเอียด วันที่ ,ความลับ ,จาก ,ส่งถึง ,ช่ือเรื่อง ,กลุ่มปฏิบัติ ,บุคคลปฏิบัติ (เจ้าของ
เรื่อง) และหมายเหตุ ให้ครบตามที่กําหนด และตกลง 

 
 - เมื่อลงทะเบียนหนังสือส่งแลว้ จะเด้งมาหน้า ทะบียนหนังสือ และให้คลกิที่ แก้ไขหนังสือ 
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- เมื่อกดแก้ไขหนังสือแล้ว ให้คลิกที่ เลือกไฟล์ และพิมพ์คําอธิบายไฟล์ กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกด  
ตกลง 

 
 - เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที ่สง่โรงเรียน  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

 - เมื่อคลกิที่ สง่โรงเรียน จะเด้งมาที่ ส่งหนังสือราชการ ให้กรอกราบละเอียดให้เรียบร้อย และกดตกลง 
เพ่ือส่งหนังสือไปโรงเรียน 
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