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ค ำน ำ 
 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับ - ส่งหนังสือราชการฉบับนี้ เป็นเอกสารของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการ
ปฏิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการรับ  – ส่งหนังสือราชการด้วย
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area Management Support 
System AMSS++ ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-office) และการรับหนังสือ การส่งหนังสือ และการ
ลงทะเบียน โดยจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติอย่างละเอียด เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติสามารถน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเองให้ดียิ่งขึ้น สามารถค้นหาหนังสือราชการต่างๆ ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว ท างานอย่างเป็นระบบ มีระเบียบและถูกต้อง ท าให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด   
 ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานการรับ - ส่งหนังสือราชการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้น าไปศึกษาเพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพให้แก่การ
ท างานยิ่งขึ้นไป หากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้ด้วยความ
ยินดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความถูกต้องและสมบูรณ์ต่อไป 
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                                             นายไพโรจน์  เดชะบุญ 

                                            รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รักษาราชการแทน 
                                             ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
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การรับ – ส่งหนงัสือราชการ 
ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

Education Area Management Support System AMSS++  
 

 ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ คือ ระบบสนับสนุนและ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถใช้ระบบ
สนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานี้ในการจัดเก็บข้อมูลโดยตรงกับสถานศึกษา ใช้ใน
การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและของสถานศึกษาใน
สังกัด และใช้ในการบริหารงานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านนโยบายและแผน           
ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ เพ่ือรายงานข้อมูลไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
หน่วยงานในสังกัดสามารถใช้ข้อมูลจากระบบรายงาน เพ่ือไปพัฒนาการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา AMSS++ ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเพ่ือการขับเคลื่อนองค์การอย่างยั่งยืน 

 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 ได้น าระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา Education Area Management Support system AMSS++ มาใช้ในการ
บริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือให้การบริหารงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 สถานศึกษาในสังกัด กลุ่มงานภายในส านักงาน สามารถท างานสอดประสานกัน
อย่างเป็นระบบ การรับ – ส่งหนังสือราชการมีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น การจัดเก็บข้อมูลและการ
รายงานข้อมูลจากระบบมีความแม่นย า ส่งผลให้การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 มีกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้มี
คุณภาพ มีการพัฒนาอยู่เสมอและต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืนต่อไป    

  

 



๒ 

 

การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา AMSS++ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 
การใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ คลิกเลือก Icon 

Internet Explorer         หรือ Google Chrome เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ Internet เปิดระบบสนับสนุน
การบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา AMSS++ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จากหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 4 หรือพิมพ์  http://cmi4.go.th/amssplus/ ระบบจะแสดงหน้าจอการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ และ
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ทุกคนจะต้องท าการลงทะเบียน       
เพ่ือสามารถเข้าใช้งานระบบสนับสนุนการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้ โดยให้ผู้ใช้งานปฏิบัติดังนี้     

 
1. ผู้ปฏิบัติงาน Login เข้าสู่ระบบ AMSS++ ด้วย Username และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ 

และคลิก Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้เป็นการเข้าสู่ระบบการใช้งานของธุรการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังภาพ ส่วนการเข้าใช้งานของบุคลากรในสังกัด สามารถพิมพ์ Username 
และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าใช้งานในระบบได้  

 

2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิก Login เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าต่างการใช้งานระบบ AMSS++  
ของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังภาพ  

 
 

http://202.29.172.102/%20%20ระบบ


๓ 

 

การใช้งานทะเบียนหนังสือราชการ ทะเบียนหนังสือราชการ เป็นทะเบียนที่บันทึกข้อมูลการรับ – ส่งหนังสือ
ราชการส าหรับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและหน่วยงานในสังกัด เพ่ือความสะดวกและ
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ  
 การใช้งานระบบทะเบียนหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้  
 1. ผู้ปฏิบัติงาน Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู บริหารงานทั่วไป เมื่อผู้ใช้งานคลิก
เสร็จจะปรากฏระบบงานต่างๆ ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบงานที่ต้องการใช้งานตามลักษณะของงานได้ ใน
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ผู้จัดท าจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานเพ่ือลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการรับ – ส่ง
หนังสือราชการ ให้คลิกเลือกเมนู ทะเบียนหนังสือราชการ ดังภาพ 
 

 

2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิก ทะเบียนหนังสือราชการ จะปรากฏระบบงานลงทะเบียนที่บันทึกข้อมูล 
การลงทะเบียนหนังสือราชการระบบต่างๆ ได้แก่ ทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนค าสั่ง 
ทะเบียนเกียรติบัตร ดังภาพ 

 

 

คลิกทะเบียน 
หนังสือราชการ 

 



๔ 

 

การใช้งานทะเบียนหนังสือรับ ทะเบียนหนังสือรับ เป็นทะเบียนรับหนังสือราชการ จากหน่วยงานในสังกัด 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  การลงทะเบียนรับหนังสือราชการจากภายนอก (นอกระบบ AMSS++) และการ
ลงทะเบียนรับหนังสือราชการจากภายใน (ในระบบ AMSS++)  

 การลงทะเบียนหนังสือรับ มีขั้นตอนดังนี้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานคลิก ทะเบียนหนังสือรับ จะแสดงรายละเอียดทะเบียนหนังสือรับทั้งหมด ดังภาพ  

 

 2. ผู้ปฏิบัติงานคลิก   เมื่อคลิกเรียบร้อยแล้ว ระบบ AMSS++ จะปรากฏกล่อง
ข้อความ เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียด แนบไฟล์เอกสาร และกรอกค าอธิบายไฟล์ เมื่อระบุรายละเอียด
ครบถ้วนแล้ว ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 

 

กรอกรายละเอียด
ใหค้รบถ้วน 

ไฟล์แนบ กรอกค าอธิบาย 

คลิกตกลง 



๕ 

 

 การลงทะเบียนรับ (ในระบบ) เมื่อสารบรรณกลาง ลงรับหนังสือในระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบจะท าการลงรับโดยอัตโนมัติ (การลงรับในหนังสือรับ โดยสารบรรณกลาง/กลุ่ม เท่านั้น) ดังภาพ  

 

 

 

 การลงทะเบียนรับ (ในระบบ) เมื่อสารบรรณกลางลงรับหนังสือในระบบรับส่งหนังสือราชการ  
ระบบ AMSS++ จะท าการลงรับโดยอัตโนมัติ สารบรรณกลางจะปริ้นเอกสารเสนอผู้บังคับบัญชา           
เพ่ือพิจารณาว่าหนังสือราชการดังกล่าวควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานใด และสารบรรณกลางจะน า
หนังสือฉบับนั้นส่งให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนการลงรับหนังสือในระบบ AMSS++ ของกลุ่มงานในส านักงาน 
เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มจะเป็นคนลงรับในระบบและปริ้นเอกสารเสนอหัวหน้ากลุ่มเพ่ือพิจารณาว่าหนังสือ
ราชการเป็นเรื่องของงานใดและส่งให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการ   

 

 



๖ 

 

การใช้งานทะเบียนหนังสือส่ง ทะเบียนหนังสือส่ง เป็นการลงทะเบียนหนังสือราชการที่จะส่งออกจาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาในสังกัด สถานศึกษาในสังกัดไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และสถานศึกษาในสังกัดไปยังสถานศึกษา สามารถส่งหนังสือราชการผ่านระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
ได้ การใช้งานทะเบียนหนังสือส่ง มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผู้ปฏิบัติงานเลือกระบบงานทะเบียนหนังสือส่ง คลิกเมนู ทะเบียนหนังสือส่ง จากระบบทะเบียน
หนังสือราชการ ดังภาพ 

 2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกลงทะเบียนหนังสือส่ง ระบบ AMSS++ จะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียน
หนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยเรียงตามล าดับวันและ
เวลาที่ผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มงานในส านักงานได้ลงทะเบียนไว้  

 

 

 

คลิกทะเบียน 
หนังสือส่ง 



๗ 

 

3. ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือก ปุ่มลงทะเบียนหนังสือ   

 

 

4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกลงทะเบียนหนังสือเรียบร้อยแล้วระบบ AMSS++ จะปรากฏกล่องข้อความ
เพ่ือให้ผู้ใช้งาน ระบุรายละเอียด แนบไฟล์เอกสาร และกรอกค าอธิบาย เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้ว   
ให้คลิกปุ่ม ตกลง 

 

 

 

 

 

 คลิกลงทะเบยีนหนังสือ 

กรอกรายละเอียด
ใหค้รบถ้วน 

ไฟล์แนบ กรอกค าอธิบาย 

คลิกตกลง 



๘ 

 

5. ผู้ปฏิบัติงานระบุรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยเริ่มจาก เลขที่หนังสือ หากเป็นหนังสือเวียน ให้คลิก
เครื่องหมาย          หมายถึง หนังสือราชการฉบับนี้มีข้อความเหมือนกัน ผู้ส่งต้องการส่งไปถึงหน่วยงาน
ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เช่น ส่งให้กลุ่มงานในส านักงาน หรือส่งให้สถานศึกษาในสังกัดหลายโรงเรียน เป็นต้น ถัดมา 
เป็น ความลับ จาก ถึง เรื่อง ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์ชื่อเรื่องที่จะส่ง เลือกกลุ่มงานปฏิบัติ ระบุชื่อบุคคลปฏิบัติ  
เมื่อระบุรายละเอียดต่างๆ เรียบร้อยแล้วให้คลิก ตกลง (หมายเหตุ ขั้นตอนนี้ผู้ปฏิบัติยังไม่ต้องแนบไฟล์
เอกสารและระบุค าอธิบาย)  

 

 

 6. เมื่อคลิกตกลง ระบบ AMSS++ จะข้ึนเลขลงทะเบียนหนังสือส่งให้อัตโนมัติ ให้ผู้ปฏิบัติงานน าเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง ศธ 04050/ว4060 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปใส่ในหนังสือราชการที่พิมพ์ไว้ 
กลับมาที่หน้าต่างทะเบียนหนังสือส่งอีกครั้ง คลิก แก้ไข สัญลักษณ์จะเป็นรูปปากกา ดังภาพ 

 

 

 

คลิกตกลง 

กรอกรายละเอียด
ใหค้รบถ้วน 

คลิกแก้ไข 



๙ 

 

7. เมื่อคลิกแก้ไข ระบบ AMSS++ จะปรากฏทะเบียนหนังสือส่งอัตโนมัติอีกครั้ง เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน
แก้ไขข้อมูล ให้ผู้ปฏิบัติงาน ท าการแนบไฟล์หนังสือราชการที่ได้ระบุเลขทะเบียนหนังสือส่ง ลงวันที่เรียบร้อย
แล้ว และแนบไฟล์พิมพ์ค าอธิบาย แล้วคลิก ตกลง  

 

 

 

8. เมื่อคลิกตกลง ระบบ AMSS++ จะแสดงรายละเอียดในทะเบียนหนังสือส่งโดยอัตโนมัติ         
จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้ลงทะเบียนในระบบทะเบียนหนังสือส่ง และแนบไฟล์เป็น
หนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

 

กรอก
รายละเอียด 

คลิกตกลง 

แนบไฟล ์
กรอก

ค าอธิบาย 



๑๐ 

 

9. เมื่อคลิก  ส่ง ร.ร.  ให้ผู้ปฏิบัติงานเลือกอ าเภอเลือกสถานศึกษาที่ต้องการส่งหนังสือราชการไปให้ 
ระบุรายละเอียดของหนังสือราชการ แนบไฟล์และค าอธิบายไฟล์ เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนให้คลิก ตกลง 
หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้ส่งหนังสือราชการผ่านระบบ AMSS++ ไปให้สถานศึกษาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว 

 

 

 

 

 

กรอก
รายละเอียด 

คลิกตกลง 



๑๑ 

 

การใช้งานทะเบียนค าสั่ง ทะเบียนค าสั่ง เป็นการลงทะเบียนค าสั่งในหนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่  
การศึกษา เป็นการลงทะเบียนค าสั่งอัตโนมัติจากระบบ AMSS++ ให้ผู้ปฏิบัติน าเลขทะเบียนค าสั่งที่ได้ไปใส่ 
ในหนังสือราชการ เพ่ือส่งหนังสือราชการให้ระหว่างหน่วยงานในสังกัด กลุ่มงานภายในส านักงานและ
สถานศึกษาในสังกัด   
 การใช้งานทะเบียนค าสั่ง มีขั้นตอนดังนี้  

1. ผู้ปฏิบัติงานเลือกระบบงาน ทะเบียนค าสั่ง คลิกเมนู ทะเบียนค าสั่ง จากระบบทะเบียนหนังสือ
ราชการ ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ  

 

2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกลงทะเบียนค าสั่ง ระบบ AMSS++ จะแสดงรายละเอียดการลงทะเบียนค าสั่ง
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยเรียงตามล าดับวันและเวลาที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ลงทะเบียนไว้ การลงทะเบียนค าสั่ง คลิก ลงทะเบียนค าสั่ง 

 

 

 

คลิกทะเบียนค าสั่ง 

คลิกลงทะเบยีนค าสั่ง 



๑๒ 

 

3. เมื่อคลิกลงทะเบียนค าสั่ง ระบบ AMSS++ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 
ให้ผู้ปฏิบัติงานระบุรายละเอียดและแนบไฟล์หนังสือราชการ แล้วคลิก ตกลง  

 
 

4. เมื่อคลิกตกลง ระบบ AMSS++ จะแสดงรายละเอียดข้อมูลการลงทะเบียนค าสั่งโดยอัตโนมัติ   
จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานได้ลงทะเบียนค าสั่งและแนบไฟล์เป็นหนังสือราชการ
เรียบร้อยแล้ว 

 
 
 
 

 

 

คลิกตกลง 

กรอกรายละเอียด
และแนบไฟล์ให้

ครบถ้วน 



๑๓ 

 

การใช้งานทะเบียนเกียรติบัตร ทะเบียนเกียรติบัตร เป็นการลงทะเบียนเกียรติบัตรเฉพาะของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานั้นๆ โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะลงทะเบียนเกียรติบัตรอัตโนมัติผ่านระบบ AMSS++ 
ในส่วนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกที่ ทะเบียนเกียรติ
บัตร ดังภาพ (หมายเหตุ ผู้ที่สามารถลงทะเบียนเกียรติบัตร คือ บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
และเจ้าหน้าที่เกียรติบัตร)  
 การลงทะเบียนเกียรติบัตร มีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานเลือกเมนู ระบบงานทะเบียนเกียรติบัตร คลิกเมนู ทะเบียนเกียรติบัตร จากระบบ
ทะเบียนหนังสือราชการ ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ  

 

 

 2. การลงทะเบียนเกียรติบัตร คลิก                      ระบบ AMSS++ จะปรากฏกล่องข้อความ 
เพ่ือให้ผู้ใช้งานระบุรายละเอียดการลงทะเบียนเกียรติบัตร เมื่อระบุรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้คลิก ตกลง 

 

 

กรอกรายละเอียด 

คลิกตกลง 



๑๔ 

 

 3. เมื่อคลิก ตกลง หลังจากนั้นกลับมาสู่หน้าทะเบียนเกียรติบัตร ระบบ AMSS++ จะแสดง
รายละเอียดการลงทะเบียนเกียรติบัตรต่างๆ ที่ได้มีการทะเบียนไว้ ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ (หมายเหตุ 
เจ้าหน้าที่เกียรติบัตร จะเป็นผู้ด าเนินการในส่วนของผู้ลงนาม เมื่อเจ้าหน้าที่เกียรติบัตรด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว บุคลากรในสังกัดสามารถปริ้นเกียรติบัตรที่เป็นชื่อของตนเองได้) 

 

 

 

 

 



๑๕ 

 

การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ ระบบรับส่งหนังสือราชการ เป็นทะเบียนที่บันทึกข้อมูลการรับส่ง
หนังสือราชการส าหรับหน่วยงานในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มงานภายใน และสถานศึกษาใน
สังกัด เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน  
 การใช้งานระบบรับส่งหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงาน Login เข้าระบบเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกเลือกเมนู บริหารงานทั่วไป เมื่อผู้ใช้งานคลิก
เสร็จจะปรากฏระบบงานต่างๆ  ผู้ใช้งานสามารถเลือกระบบงานที่ต้องการใช้งานตามลักษณะการใช้ งานได้ 
ในคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ผู้จัดท าจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการใช้งานเพ่ือลงทะเบียนบันทึกข้อมูลการรับส่ง
หนังสือราชการ ให้คลิกเลือกเมนู รับส่งหนังสือราชการ ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกรับส่งหนังสือราชการ จะปรากฏระบบงานลงทะเบียนที่บันทึกข้อมูลการ
รับส่งหนังสือราชการระบบต่างๆ ได้แก่ หนังสือรับ หนังสือส่ง ส่งหนังสือราชการ ปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ  

 

   
 

 

คลิกรับส่ง 
หนังสือราชการ 



๑๖ 

 

การส่งหนังสือราชการ  
 การส่งหนังสือราชการกระท าได้ 3 ทาง คือ  
  1. ส่งหนังสือราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสถานศึกษา 
  2. ส่งหนังสือราชการจากสถานศึกษาไปส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  3. ส่งหนังสือราชการจากสถานศึกษาไปยังสถานศึกษา 

 
 คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ขออธิบายถึงการส่งหนังสือราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยัง
สถานศึกษาในสังกัด เมื่อผู้ปฏิบัติงานต้องการส่งหนังสือราชการ คลิกเมนู ส่งหนังสือราชการ หากผู้ใช้เป็น
บุคลากรในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จะปรากฏดังนี้ 

 
 

 
 
 
 

 



๑๗ 

 

 ในกรณีที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใช้ระบบทะเบียนหนังสือราชการ (ซึ่งแนะน าว่าระบบรับส่ง
หนังสือราชการควรใช้ร่วมกับทะเบียนหนังสือราชการ) จะต้องไปด าเนินการลงทะเบียนหนั งสือส่งก่อน      
ซึ่งทะเบียนนี้จะลงทะเบียนหนังสือราชการรับ หนังสือราชการส่ง หนังสือค าสั่ง และทะเบียนเกียรติบัตร  

 

 

 กรณีลงทะเบียนหนังสือส่ง คลิก ทะเบียนหนังสือส่ง จากระบบทะเบียนหนังสือราชการ            
เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วจะปรากฏทะเบียนหนังสือส่ง ดังภาพ  
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 สดมภ์ท้ายสุดหัวสดมภ์เขียนว่า “ส่ง ร.ร.” สามารถคลิกจากหัวลูกศรเพ่ือด าเนินการขั้นตอนส่ง
หนังสือราชการไปสถานศึกษาในสังกัดได้ทันที ดังนี้  

 

 ข้อมูลเลขที่หนังสือ ลงวันที่ ชื่อเรื่อง และไฟล์เอกสารจะถูกถ่ายทอดมาที่ระบบส่งหนังสือ ผู้ส่งเพียง
เลือกสถานศึกษาในสังกัดและเพ่ิมเติมข้อมูลอีกเล็กน้อย ก็สามารถส่งหนังสือราชการไปยังสถานศึกษาได้ทันที 
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รับหนังสือราชการจากโรงเรียน 

การรับหนังสือ 
 กรณีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 ผู้ที่ท าหน้าที่รับหนังสือคนแรกคือสารบรรณกลาง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในกรณีสถานศึกษา
ส่งมาให้สารบรรณกลาง/กลุ่มงานภายในส านักงาน เมื่อสารบรรณกลางลงรับหนังสือในระบบ AMSS++ 
เรียบร้อยแล้วจะส่งหนังสือราชการให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบไปด าเนินการ  
 

 
  

 
             
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 เมื่อสารบรรณกลางรับหนังสือจะส่งหนังสือต่อให้สารบรรณกลุ่ม สารบรรณกลุ่มส่งต่อให้บุคลากรใน
กลุ่มต่อไป สารบรรณกลางมีหน้าที่ส่งต่อหนังสือให้สารบรรณกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งรับไปด าเนินการ  

 ขณะเดียวกัน การก าหนดให้กลุ่มรับไปด าเนินการต่อ หนังสือได้ลงทะเบียนในทะเบียนหนังสือรับของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  

โรงเรียน 

สารบรรณกลาง สารบรรณกลุ่ม 

 

บุคลากรในกลุ่ม 

 

ลงทะเบียนหนังสือ 
รับอัตโนมัต ิ

 

 



๒๐ 

 

 หลังจากหนังสือส่งต่อไปให้กลุ่ม สารบรรณกลุ่มมีหน้าที่ส่งต่อให้กับบุคลากรในกลุ่มรับไปด าเนินการ
ต่อไป ดังภาพ 

 
 
 กรณีตัวอย่างหนังสือฉบับนี้เจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่มจะเลือกผู้รับหนังสือไปด าเนินการ สามารถคลิก
หน้าชื่อผู้รับผิดชอบ แล้วคลิก เลือก หรือถ้าหากเจ้าหน้าที่สารบรรณกลุ่มเห็นว่าหนังสือฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มของตนเอง ให้คลิก ส่งหนังสือคืนสารบรรณ  แล้วคลิก เลือก  
 

 
 กรณีตัวอย่างหนังสือนี้ผู้รับไปปฏิบัติคือ  นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย เมื่อนางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย  
Login เข้าใช้งานในระบบ AMSS++ จะปรากฏข้อความเตือน เมื่อนางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย เข้ามาที่ระบบ
รับส่งหนังสือราชการ หนังสือรับ จะปรากฏทะเบียนหนังสือรับส่วนบุคคลให้รับหนังสือไปด าเนินการต่อไป  
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การรับ – ส่งหนงัสือราชการ 
ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-office) 

 
 ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาภายใต้กรอบแนวคิดที่ต้องการให้ 
การจัดการภายในส านักงานเป็นส านักงานอัตโนมัติ โดยการน าเทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์และการท างาน
ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและอินทราเน็ตเข้ามาช่วยให้การปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นการท างานภายใน
ส านักงาน (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ท าให้ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ เป็นการเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร การรับรู้ข่าวสารที่สะดวกและรวดเร็วภายในส านักงานและ
ระหว่างหน่วยงาน ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้งานเป็น 
“ส านักงานเสมือนจริง” ที่ทุกคนในองค์กรสามารถเข้ามาท างานร่วมกันได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปยังส านักงาน
จริง เป็นการเชื่อมโยงทุกระบบสารสนเทศขององค์กรเป็นระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-office) เพียงอย่าง
เดียว ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็น าระบบส านักงานไร้กระดาษเข้ามาบริหารจัดการในองค์กรมากขึ้น 
เพ่ือเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ ท าให้ระบบงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

ส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) มีวัตถุประสงค์ในการน าสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แทนกระดาษ 
เพ่ือประหยัดทรัพยากร ใช้จอภาพในการท างานมากขึ้นกว่าการใช้เอกสาร การส่งผ่านเอกสารและการ
พิจารณาอนุมัติโดยใช้ลายมือชื่อแบบอิเล็กทรอนิกส์ และปรับจากการส าเนากระดาษที่เคยเก็บในแฟ้มเอกสาร
และตู้เก็บเอกสารมาเป็นบันทึกด้วยสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แทน ระบบส านักงานไร้กระดาษ ช่วยลดจ านวนการ
ใช้กระดาษลง โดยการน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดเก็บ บันทึกประมวลผลข้อมูล ช่วยลดขั้นตอน
และภาระการท างานของผู้ปฏิบัติงาน โดยระบบสามารถส่งเอกสารแบบต่อเนื่องอัตโนมัติไปยังบุคคลต่างๆ ที่
อยู่ในเส้นทางที่ตั้งไว้ล่วงหน้าได้ อีกทั้งระบบยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติติดตามงามหรือเอกสารที่ส่งไปและสามารถ
ตรวจสอบสถานะการด าเนินการล่าสุดในทันทีและตลอดเวลา 

จะเห็นได้ว่าระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-office) มีความส าคัญต่อทุกองค์กร ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 ได้น าระบบส านักงานไร้กระดาษเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
ส านักงานและสถานศึกษาในสังกัด เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็วและแม่นย ามาก
ขึ้น ในเรื่องของการรับ-ส่งหนังสือราชการ งานจัดเก็บและสืบค้นเอกสาร เพ่ือลดระยะเวลาในการท างานและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งระยะทางและเวลาไม่ได้เป็นข้อจ ากัดส าหรับการปฏิบัติงานอีกต่อไป ส่งผลให้ระบบงาน
มีคุณภาพเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 

 



๒๒ 

 

การใช้งานระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office)  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

 
การใช้งานระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) คลิกเลือก Icon Internet Explorer ห รื อ 

Google Chrome เพ่ือเข้าสู่หน้าจอ Internet เปิดระบบส านักงานไร้กระดาษส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จากหน้าเว็บไซต์หลักของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 หรือพิมพ์ http://202.29.172.102/  ระบบจะแสดงหน้าจอการ Login เพ่ือเข้าสู่ระบบ 
และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องท าการลงทะเบียน เพ่ือสามารถเข้าใช้งานระบบส านักงานไร้กระดาษของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้ โดยให้ผู้ใช้งานปฏิบัติดังนี้   

 
1. ผู้ปฏิบัติงาน Login เข้าสู่ระบบส านักงานไร้กระดาษ E-Office กรอก ชื่อผู้ใช้งาน นามสกุล

ผู้ใช้งาน รหัสผ่าน และคลิก เข้าสู่ระบบ คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ ผู้จัดท าจะอธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าสู่
ระบบการใช้งานของธุรการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังภาพ ส่วนการเข้าใช้งานของบุคลากรใน
สังกัด สามารถพิมพ์ ชื่อผู้ใช้งาน นามสกุล และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าใช้งานในระบบได้  

  
 2. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกเข้าสู่ระบบ จะพบหน้าต่างการใช้งานส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) ของ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ดังภาพ  

 

คลิกเข้าสู่ระบบ 

http://202.29.172.102/%20%20ระบบ
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การใช้งานทะเบียนรับหนังสือ เป็นขั้นตอนการรับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จากส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ส่งไปให้สถานศึกษาในสังกัด จากลุ่มงานภายในส านักงาน            
จากสถานศึกษาในสังกัดส่งมาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เพ่ือความสะดวก
และรวดเร็ว เป็นการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ท าให้ระบบงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
 ขั้นตอนการใช้งาน การรับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มีขั้นตอนดังนี้ 

1. การใช้งานทะเบียนรับหนังสือ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกท่ีรับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังภาพ 

      

2. ผู้ปฏิบัติงานคลิกรับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จะปรากฏหน้าต่าง แสดงรายละเอียดของหนังสือ
ราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดได้ส่งหนังสือราชการมาให้กลุ่ม ดังภาพ 

 

 

 

คลิกช่ือเรื่อง 
หนังสือราชการ 

 

คลิกรับ-ส่งเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส ์
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 3. ผู้ปฏิบัติงานคลิกชื่อ เรื่อง จะปรากฏหนังสือน าส่ง แสดงรายละเอียดของหนังสือราชการ ดังภาพ          
ให้ผู้ปฏิบัติงานปริ้นหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ และน ามาลงทะเบียนรับในสมุดทะเบียนหนังสือรับประจ าวัน   

 

 

 4. เมื่อผู้ปฏิบัติงานปริ้นหนังสือราชการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก จัดการเอกสาร  ดังภาพ   

  

 

 

 

 คลิกจัดการเอกสาร 
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5. ผู้ปฏิบัติงานคลิก จัดการเอกสาร จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ ให้ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ
รายละเอียดของหนังสือราชการในส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) และหนังสือราชการฉบับจริงที่ได้ส่งมา 
หากพบว่าหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดที่ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์ถูกต้องครบถ้วน ให้คลิก สิ้นสุด และ คลิก รับเอกสาร 

 

 

6. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกรับเอกสาร ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) จะแสดงสถานะ        
การท างาน ดังภาพ หมายถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ท าการบันทึกการรับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มเรียบร้อยแล้ว  

 

 

 

คลิกสิ้นสุด 

คลิกรับเอกสาร 
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การส่งต่อหนังสือราชการ  เป็นขั้นตอนการส่งต่อเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาใน
สังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ แ ละเมื่อหัวหน้ากลุ่มพิจารณาแล้วเห็นว่า         
หนังสือราชการฉบับนี้เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานอ่ืน ธุรการกลุ่มจึงมีหน้าที่จะต้องส่งต่อหนังสือราชการดังกล่าวไป
ให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ  
 การส่งต่อหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือราชการในระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) 
และหนังสือราชการฉบับจริงที่ได้ส่งมา หากพบว่าหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดที่
ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รายละเอียดไม่ตรงและไม่เกี่ยวข้องกับงานของกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย ์เป็นหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดต้องการส่งไปให้กลุ่มงาน
อ่ืน แต่ส่งผิดมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิก การส่งต่อเอกสาร   

 

 
2. กรณีการส่งต่อหนังสือราชการให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิก เลือกกลุ่มงาน        

ที่ต้องการส่งหนังสือราชการ แล้วคลิกปุ่ม ส่งต่อเอกสาร เอกสารจะถูกส่งไปยังกลุ่มงานที่เลือกไว้ ยกตัวอย่าง  
ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกกลุ่มนโยบายและแผน ดังนั้น หนังสือราชการจะส่งไปยังกลุ่มนโยบายและแผน ดังภาพ  

 

คลิกการส่งต่อเอกสาร   

คลิกส่งต่อเอกสาร 



๒๗ 

 

การส่งคืนหนังสือราชการ เป็นขั้นตอนการส่งคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาใน
สังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเมื่อหัวหน้ากลุ่มพิจารณาแล้วเห็นว่า         
หนังสือราชการฉบับนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงานการเงิน ธุรการกลุ่มมีหน้าที่ส่งคืนหนังสือราชการดังกล่าวไปให้
สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัด  
 การส่งคืนหนังสือราชการ มีขั้นตอนดังนี้ 
  1. การส่งคืนหนังสือราชการ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิก ส่งคืน เลือกผู้ที่ต้องการส่ง โดยเลือกนายทะเบียน
รับสารบรรณกลางเพ่ือส่งคืนให้สารบรรณกลาง หรือเลือกนายสารบรรณโรงเรียนเพ่ือต้องการส่งหนังสือ
ราชการคืนให้สถานศึกษาในสังกัด แล้วคลิก รับเอกสาร  

    

 

2. ผู้ปฏิบัติงานคลิกรับเอกสาร ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) จะแสดงสถานะการท างาน 
ดังภาพ หมายถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ท าการบันทึกและส่งคืนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์/ 
หนังสือราชการไปยังสารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว  

 

คลิกช่องส่งคืนเอกสาร 

คลิกเลือกกลุ่มงานหรือ
สถานศึกษาในสังกัดท่ี

ต้องการส่งคืนหนังสือราชการ 

คลิกช่องส่งต่อเอกสาร 



๒๘ 

 

การใช้งานทะเบียนรับ เป็นขั้นตอนการค้นหาหนังสือราชการในระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office)    
เพ่ือตรวจสอบว่าหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงิน
และสินทรัพย์แล้วหรือยัง หากตรวจสอบในระบบพบว่าหนังสือราชการถูกส่งมาแล้ว แต่ทางกลุ่มยังไม่เห็น
หนังสือราชการฉบับจริงจะสามารถติดตามและค้นหาในทะเบียนรับได้  

 การใช้งานทะเบียนรับ มีขั้นตอนดังนี้   
1. ผู้ปฏิบัติงานคลิก ทะเบียนรับ   

 
 

 2. ผู้ปฏิบัติงานก าหนดช่วงระยะเวลาที่คาดว่าหนังสือราชการที่สารบรรณกลางและสถานศึกษาใน
สังกัดได้ส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ก าหนดเลือกช่วงเวลา วัน สัปดาห์ หรือเดือน        
และเลือกวันที่/เดือน/ปี พ.ศ. ให้ถูกต้อง ดังภาพ  

 

ทะเบียนรับ 

เลือกช่วงเวลา เลือกช่วงเวลา 



๒๙ 

 

3. ผู้ปฏิบัติงานคลิกช่อง ตามประเภทเอกสาร จะแสดงรายละเอียดของเอกสารทั่วไป เอกสารด่วน 
และเอกสารลับ ให้ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกประเภทของเอกสารดังกล่าว เช่น ถ้าเป็นเอกสารทั่วไป คลิกเลือก
เอกสารทั่วไป ถ้าเป็นเอกสารด่วน คลิกเลือกเอกสารด่วน ถ้าเป็นเอกสารลับ คลิกเลือกเอกสารลับ ดังภาพ 

 

 

4. ผู้ปฏิบัติงานคลิกช่อง ชื่อเรื่อง ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) จะแสดงรายละเอียดของ
ประเภทของการค้นหาหนังสือราชการ เช่น ค้นหาจากชื่อหนังสือ ค้นหาจากเลขที่หนังสือ ค้นหาจากผู้ส่ง 
และค้นหาจากผู้รับ  โดยปกติทั่วไปเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหาหนังสือราชการ ส่วนใหญ่ให้
ผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือก เลขที่หนังสือ ดังภาพ 

 

 

 

ตามประเภทเอกสาร 

เลขท่ีหนังสือ 



๓๐ 

 

6. ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์เลขที่หนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดส่งมาให้      
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คลิก ค้นหา ซึ่งมสีัญลักษณ์เป็นรูปกุญแจ ดังภาพ 

 

 

7. กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้รับหนังสือราชการจาก   
สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 

 

กรอกเลขท่ีหนังสือ 

คลิกค้นหา 



๓๑ 

 

8. ผู้ปฏิบัติงานคลิกเข้าไปดูในรายละเอียดของหนังสือราชการในระบบส านักงานไร้กระดาษพบว่าขึ้น 
สถานะ : สิ้นสุด หมายถึง สารบรรณกลางได้ส่งหนังสือราชการในระบบส านักงานไร้กระดาษ หนังสือเลขที่ 
ศธ 04050.213/217 ลงวันที่ 25 ต.ค. 61 ส่งให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และธุรการกลุ่มได้
ท าการบันทึกรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 15.16 น. ดังภาพ   

 

 

  9. ผู้ปฏิบัติงานคลิกเข้าดูรายละเอียด แต่พบหน้าจอขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลเอกสารที่รับแล้วในขณะนี้
ดังภาพ หมายถึง สารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ยังไม่ได้รับหนังสือราชการที่สารบรรณกลาง
หรือสถานศึกษาในสังกัดส่งมาให้ ให้ตรวจสอบและติดต่อประสานงานกับสารบรรณกลางหรือสถานศึกษาใน
สังกัดโดยเร็ว เพ่ือค้นหาและติดตามหนังสือราชการต่อไป  

 

 



๓๒ 

 

การรับเอกสารด่วน  เอกสารด่วน คือ หนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงาน
ในส านักงานส่งมาให้สารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นหนังสือราชการที่ทุกกลุ่มงานต้องรีบ
คลิกเข้าไปรับเอกสารและปฏิบัติโดยเร็ว  
 การรับเอกสารด่วน มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. เมื่อมีเอกสารด่วนที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงานในส านักงานส่งมาให้
สารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นเอกสารด่วน จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือนอยู่ตลอดเวลา 
จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ    

 

 

2. ผู้ปฏิบัติงานเข้าไปรับเอกสารด่วนได้ในช่อง ตามประเภทเอกสาร คลิกเลือก เอกสารด่วน  

 

 

คลิกเอกสารด่วน 



๓๓ 

 

3. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกเอกสารด่วน ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) จะแสดงรายละเอียด
ของหนังสือราชการที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงานในส านักงานส่งมาให้สารบรรณ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จะปรากฏ ดังภาพ 

  

 

4. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบข้อมูลเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแสดงรายละเอียด หน่วยงานที่ส่ง วันที่ส่ง 
ประเภทของเอกสาร ชื่อเรื่อง และเอกสารแนบ ให้คลิก รับเอกสาร  ตรงเอกสารแนบ ดังภาพ 

 

 

 

 

 

คลิกเปิดไฟล์
เอกสารที่แนบมา 



๓๔ 

 

5. ผู้ปฏิบัติงานท าการเปิดไฟล์เอกสารและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้อง   

 

 

 

6. ผู้ปฏิบัติงานริ้นหนังสือราชการที่ทางสถานศึกษาในสังกัดส่งมา และน ามาลงทะเบียนรับในหนังสือ
ลงทะเบียนรับประจ าวันของกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์    

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

7. เมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ท าการปริ้นหนังสือราชการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก ช่องจัดการเอกสาร  

 

 

 

8. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกช่อง จัดการเอกสาร เรียบร้อยแล้ว ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) 
จะแสดงสถานะการท างานในระบบ ปรากฏ ดังภาพ หมายถึง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ท าการ
บันทึกรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเอกสารด่วนที่สารบรรณกลางหรือสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงาน
ภายในส านักงานส่งมาให้สารบรรณกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เรียบร้อยแล้ว    

 

 

 

คลิกจัดการเอกสาร 



๓๖ 

 

การใช้งานทะเบียนส่งหนังสือ เป็นการส่งหนังสือราชการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา 
ในสังกัด จากกลุ่มงานไปยังสถานศึกษาในสังกัด จากกลุ่มงานภายในส านักงาน และเป็นการส่งหนังสือราชการ 
ให้กับบุคลากรภายในกลุ่มงานเดียวกัน เช่น การแจ้งระเบียบ ประกาศข้อบังคับ ค าสั่งแนวปฏิบัติของต้นสังกัด  
เพ่ือแจ้งใหเ้จ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องทราบและเพ่ือถือปฏิบัติต่อไป  
 การใช้งานทะเบียนส่งหนังสือในระบบส านักงานไร้กระดาษ มีขั้นตอน ดังนี้   

1. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าใช้งานระบบ (E-Office) ส านักงานไร้กระดาษส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ผู้ใช้งานพิมพ์ข้อมูลในช่องว่างให้ถูกต้อง การใช้งานของกลุ่มและการใช้งานส่วน
บุคคลให้พิมพ์ ชื่อ นามสกุล และรหัสผ่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ก็สามารถเข้าใช้งานในระบบได้ ดังภาพ  

 
 
 การใช้งานของผู้ปฏิบัติงานธุรการกลุ่ม ให้พิมพ์ชื่อ นามสกุล และรหัสผ่าน ดังภาพ 
  ชื่อผู้ใช้งาน : สารบรรณ  
  นามสกุลผู้ใช้งาน : การเงิน 
  รหัสผ่าน : 1234  

 

 

 
 



๓๗ 

 

 2. ผู้ปฏิบัติงาน ดูตรงเมนูหลัก ซึ่งจะมีเมนูย่อยอีกหลายเรื่อง คลิก รับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  

 

 

 

3. เมื่อคลิกรับ-ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จะปรากฏหน้าต่าง ดังนี้ ให้คลิก ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 

 

 

 

 

คลิกรับ-ส่งเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส ์

คลิกท่ีส่งเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส ์



๓๘ 

 

4. เมื่อผู้ปฏิบัติงาน คลิกส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 

5. ผู้ปฏิบัติงานคลิก เลือกหน่วยงาน ที่ต้องการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ผู้บริหาร กลุ่มงาน
ภายในส านักงาน และสถานศึกษาในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

 

 

 

 

 

คลิกเลือกหน่วยงาน 



๓๙ 

 

6. คลิกเพ่ือเลือกผู้บริหาร กลุ่มงานภายในส านักงาน และสถานศึกษาในสังกัดที่กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ต้องการจะส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ไปให้   

    6.1 กรณีเลือกส่งให้ผู้บริหารในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

 

 

 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกผู้บริหาร คือ รองไพโรจน์ เดชะบุญ จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

6.2 กรณีเลือกกลุ่มงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  

 

 

 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกกลุ่มงาน คือ กลุ่มนโยบายและแผน จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

6.3 กรณีเลือกสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4    
โดยเลือกโรงเรียนในอ าเภอที่ต้องการส่งหนังสือราชการไปถึง 

 

 

 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกเลือกสถานศึกษาในสังกัด คือ โรงเรียนชุมชนวัดศรีค าชมภู จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพ 

 

 

 

 



๔๒ 

 

7. ผู้ปฏิบัติงานพิมพ์รายละเอียดให้ครบถ้วนและถูกต้อง แนบไฟล์หนังสือราชการ และพิมพ์อธิบาย
รายละเอียดของหนังสือราชการที่ส่งไปให้สั้น กะทัดรัด และชัดเจน แล้วคลิก ส่งเอกสาร     

 

 

 

8. เมื่อผู้ปฏิบัติงานคลิกส่งเอกสารเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการท างานของส านักงานไร้
กระดาษ (E-Office) ขึ้นข้อความว่า ได้ท าการบันทึกการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏ
หน้าต่าง ดังภาพ หมายถึง หนังสือราชการจากกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ถูกส่งไปยัง
สถานศึกษาในสังกัดทีเ่ลือกไว้เรียบร้อยแล้ว  

 
 

 

 

 

 

คลิกส่งเอกสาร 

กรอกรายละเอียด แนบ
ไฟล์เอกสาร และอธิบาย
รายละเอียดใหเ้รียบร้อย 



๔๓ 

 

การตรวจสอบหนังสือราชการในทะเบียนหนังสือส่ง  เป็นขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการส่งหนังสือ
ราชการของกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เพ่ือตรวจสอบดูว่าสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงานภายใน
ส านักงานได้รับเอกสารหรือยัง หากผู้ปฏิบัติงานพบว่าสถานศึกษาในสังกัดหรือกลุ่มงานยังไม่ได้รับเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ทางกลุ่มสามารถโทรแจ้งประสานเพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดและกลุ่มงานภายในรีบคลิกรับ
หนังสือราชการและด าเนินการโดยเร็ว 
 การตรวจสอบหนังสือราชการในทะเบียนหนังสือส่ง มีขั้นตอนดังนี้   
 ผู้ปฏิบัติงาน ไปตรงเมนูหลัก เลือก รับ – ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คลิก ทะเบียนส่ง  ดังภาพ 

 

 

ตัวอย่างเช่น เอกสารฉบับนี้ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้ส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไปให้
โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.08 น. ปรากฏ ดังภาพ จะเห็นได้ว่า โรงเรียน
บ้านทุ่งเสี้ยว(นวรัฐ) ได้คลิกรับเอกสารและส่งต่อเอกสารไปให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
25 ตุลาคม 2561 เวลา 14.35 น. แต่โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดยังไม่ได้รับเอกสาร    

 

ทะเบียนส่ง 



๔๔ 

 

การส่งเอกสารข้อความส่วนตัว เป็นการส่งเอกสารที่ผู้ส่งต้องการส่งเอกสารให้เฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องนั้นๆ โดยตรง เช่น ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ค าสั่งมอบหมายงาน เอกสารงานทั่วไป เป็นต้น ซึ่งผู้ส่งไม่
ต้องการส่งเอกสารผ่านกลุ่มงาน เนื่องจากการส่งเอกสารผ่านกลุ่มงานจะต้องรอให้ธุรการกลุ่มคลิกส่งต่อไปให้
ผู้รับผิดชอบซึ่งอาจจะเกิดความล้าช้า ผู้ส่งจึงเลือกวิธีส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อความส่วนตัว เพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วในการด าเนินงาน  
 การใช้งานการส่งเอกสารข้อความส่วนตัว มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้ปฏิบัติงานคลิก หน้าหลัก ดูตรงเมนูหลัก เลือก ข้อความส่วนตัว     

 
  
 2.  เมื่อผู้ปฏิบัติงานเลือกข้อวามส่วนตัว ระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) จะปรากฏ
รายละเอียด ส่งข้อความส่วนตัว กล่องข้อความรับ กล่องข้อความส่ง ให้คลิก กล่องข้อความส่วนตัว คลิก
เลือก ทัง้หมด ชื่อผู้ใช ้และพิมพ์ชื่อ บุคคลที่จะต้องการส่งเอกสารไปให้ เช่น ผู้ส่งต้องการส่งเอกสารให้คนชื่อ
สิรินทรา ระบบจะค้นหารายชื่อสิรินทรา จากบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 ทั้งหมด และข้ึนชื่อมาให้ ปรากฏ ดังภาพ   

 
 
 

คลิกหน้าหลัก 



๔๕ 

 

 3. ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน ของผู้รับเอกสารให้ถูกต้อง เมื่อถูกต้อง
คลิก ชื่อ-สกุลผู้ใช้ คือ นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย จะปรากฏกล่องข้อความส่วนตัว ปรากฏ ดังภาพ  

 
 

 4. ผู้ปฏิบัติงานแนบไฟล์เอกสารและพิมพ์รายละเอียดเอกสารที่จะส่งให้ นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย 
ในกล่องข้อความให้ชัดเจน คลิก เก็บเข้ากล่องข้อความส่ง และคลิก ส่งข้อความส่วนตัว เมื่อคลิกส่ง
ข้อความส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว เอกสารจะถูกส่งในระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) ไปให้ผู้รับคือ 
นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย ทันที  

 

 
 
 
 
 

คลิกส่งข้อความส่วนตัว 



๔๖ 

 

 6. เมื่อผู้ส่งเอกสารคลิกส่งข้อความส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงสถานะการท างานของ
ส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) ขึ้นข้อความว่า ได้ท าการบันทึกการรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 
หมายถึง ผู้ส่งเอกสารได้ท าการบันทึกและส่งข้อความส่วนตัวให้ผู้รับคือ นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย ในระบบ
ส านักงานไร้กระดาษ เรียบร้อยแล้ว  

 

 7. เมื่อผู้รับคือ นางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย ได้เข้าใช้งานในระบบส านักงานไร้กระดาษ (E-Office) 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จะมีกล่องข้อความแจ้งเตือน โดยแจ้งว่า      
มีข้อความส่วนตัวส่งมาถึงท่านในขณะนี้ 2 ข้อความ คลิกเข้าไปอ่าน ดังภาพ เมื่อนางสาวสิรินทรา ดวงอาภัย 
คลิกเข้าไปรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว กล่องข้อความดังกล่าวจะหายไป หมายถึง ผู้รับได้รับ
เอกสารข้อความส่วนตัวที่ส่งมาในระบบส านักงานไร้กระดาษเรียบร้อยแล้ว  

 



๔๗ 

 

งานสารบรรณ 
  
 “งานสารบรรณ” คือ งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ การส่ง   
การเก็บรักษา การยืม และการท าลายเอกสาร 
 จากความหมายของ “งานสารบรรณ” สามารถเห็นถึงขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณว่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง เริ่มตั้งแต่ 
 1. การผลิตหรือจัดท าเอกสาร (พิจารณา – คิด – ร่าง เขียน ตรวจร่าง – พิมพ์ ทาน ส าเนา –   
เสนอ – ลงนาม) 
 2. การส่ง (ตรวจสอบ – ลงทะเบียนส่ง – ลงวัน เดือน ปี – บรรจุซอง – น าส่ง) 
 3. การรับ (ตรวจ – ลงทะเบียน – เสนอ – แจกจ่าย) 
 4. การเก็บรักษา และการยืม 
 5. การท าลาย 
 ปัจจุบัน การปฏิบัติงานสารบรรณของหน่วยงานต่างๆ ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยจะใช้หนังสือราชการเป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกและภายในองค์กร 
 “หนังสือราชการ” คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
 1. หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
 2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานภายนอกซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึงบุคคลนอกนอก 
 3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
 4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
 5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขั้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ รวมถึงเอกสารที่ประชาชน
ทั่วไปมีมาถึงส่วนราชการและเจ้าหน้าที่รับไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี 6 ชนิด คือ 
 1. หนังสือภายนอก ใช้ในการติดต่อราชการทั่วไป โดยใช้กระดาษตราครุฑ 
 2. หนังสือภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน         
ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
 4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว 
 6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรองรายงานการ
ประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 
  
  
 
 
 
 
 



๔๘ 

 

การรับหนังสือ  
 หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางปฏิบัติ
ตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนนี้  
ขั้นตอนการปฏิบัติในการรับหนังสือ มีดังนี้  
 1. จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพ่ือด าเนินการก่อนหลัง และให้ผู้เปิดซองตรวจ
เอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพ่ือด าเนินการให้
ถูกต้อง หรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน และจะด าเนินการเรื่องนั้นต่อไป 
 2. ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือโดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 2.1 เลขรับ ให้ลงเลขท่ีรับตามที่รับในทะเบียน 
 2.2 วันที ่ให้ลงวัน เดือน ปีที่รับหนังสือ 
 2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ 
 3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
     3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
     3.2 ทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือ 
     3.3 ที ่ให้ลงเลขท่ีของหนังสือที่รับเข้ามา 
     3.4 ลงวันที ่ให้ลงวัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา 
     3.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไมม่ีต าแหน่ง 
     3.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง 
     3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
     3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
     3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
 4. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วส่งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการ โดยให้ลงชื่อ
หน่วยงานที่รับหนังสือในช่อง การปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคล หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนั งสือให้ลงชื่อ
หรือต าแหน่งไว้ด้วย  
      การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วไปให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามวรรณหนึ่งจะส่ง
โดยใช้สมุดส่งหนังสือ หรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อรับและวัน เดือน ปีที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนรับ
หนังสือก็ได้ 
      ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องด าเนินเรื่องใดให้หน่วยงานนั้นด าเนินการ เมื่อด าเนินการจนถึงขั้นได้ตอบ
หนังสือไปแล้วให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งออกไปโดยหนังสือท่ีเท่าใด วัน เดือน ปีใด  
 5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณกลาง
แล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม 
 
  
 
 
 



๔๙ 

 

วัตถุประสงค์ของการรับหนังสือราชการ  
 1. เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการในการยืนยันการรับหนังสือเข้า 
 2. ป้องกันหนังสือราชการสูญหาย 
 3. ง่ายต่อการสืบค้น เมื่อต้องการต้นเรื่องของหนังสือราชการ 
 4. ท าให้งานสารบรรณเป็นระบบ 
  
          ขั้นตอนการรับหนังสือ 
 
 ภายในส านักงาน          ภายนอกส านักงาน  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

รับเอกสารจากกลุ่มงานภายในส านักงาน 
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

รับเอกสารจากสารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่ม 
ลงรับเอกสารในทะเบยีนหนังสือรบั 

เจ้าหน้าท่ีธุรการกลุ่ม 
ลงรับเอกสารในทะเบยีนหนังสือรบั 

เสนอเอกสารให้หัวหน้ากลุ่ม 
เพื่อรับทราบ 

เสนอเอกสารให้หัวหน้ากลุ่ม 
เพื่อรับทราบ 

ด าเนินการคดัแยกเอกสารส่งให้บคุลากร 
ที่เกีย่วข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

ด าเนินการคดัแยกเอกสารส่งให้บคุลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 

บุคลากรเซ็นลงนามรับเอกสารเปน็ 
หลักฐานในทะเบียนหนังสือรับ 

บุคลากรเซ็นลงนามรับเอกสารเปน็ 
หลักฐานในทะเบียนหนังสือรับ 



๕๐ 

 

แบบตรารับหนังสือ 
 

 ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงทะเบียนรับหนังสือตามแบบ ที่ 12 ท้าย
ทะเบียน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร มีชื่อส่วนราชการอยู่ตอนบน 

 
 แบบตรารับหนังสือ  

    แบบท่ี 12 

  
 
 
 
 
 
 

แบบตรารับหนังสือ 
                                กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  
            ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่ เขต 4 
 
 

  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์         
เลขรับ.................................................. 
วันท่ี.....................................................
เวลา..................................................... 

               (ช่ือส่วนราชการ)                     
เลขรับ……………………………………………………….. 
วันท่ี.....................................................
เวลา………………………………………………………….. 



๕๑ 

 

แบบทะเบียนหนังสือรับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 



๕๒ 

 

แบบทะเบียนหนังสือรับ 
 
  ทะเบียนหนังสือรับ                                              วันที.่......... เดือน......................... พ.ศ. .......... 

เลข 
ทะเบียนรับ 

ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



๕๓ 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการ  
จากสารบรรณกลางส่งมาให้กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  

 
 

 



๕๔ 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับ  
 วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือราชการจากสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ  
 1. วัน.....เดือน..........พ.ศ...... ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ลงทะเบียนรับหนังสือ ทั้งนี้วันที่ เดือน พ.ศ. 
จะต้องตรงกับวันที่ในตรารับหนังสือด้วย  
 2. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน ทั้งนี้  
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือด้วย  
 3. ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับเข้ามา จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ ผู้ส่ง คือ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เลขรหัสหนังสือคือ ที่ ศธ 04002/ว5659 ให้ลงทะเบียน
หนังสือรับในช่อง “ที”่  
 4. ลงวันที่ ให้ลงวันที่.....เดือน..........ปี...... ของหนังสือรับเข้ามา จากหนังสือสารบรรณกลาง      
กลุ่มอ านวยการ ผู้ส่ง ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หนังสือลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563    
ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “ลงวันที่”  
 5. จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง    
จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ จากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ลงทะเบียน
หนังสือรับในช่อง “จาก” 
 6. ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีไปถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ ค าขึ้นต้นเรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทุกเขต หน่วยงานที่รับผิดชอบคือ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ลงทะเบียนหนังสือรับใน
ช่อง “ถึง” 
 7. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือนั้นมีไปถึง กรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องโดยย่อ จากหนังสือ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ 
งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามข้อเสนอแนะขอส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “เรื่อง” 
 8. การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการฉบับนั้น 
 9. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี)  
 

 

 

 

 

 

 

 
 



๕๖ 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการจากสถานศึกษาในสังกัด 
ส่งมาให้กลุม่บริหารงานการเงินและสินทรัพย ์

 

 



๕๗ 

 
วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับ  
 วิธีการลงทะเบียนหนังสือรับหนังสือราชการจากสถานศึกษาในสังกัด 
 1. วัน.....เดือน..........พ.ศ...... ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่ ลงทะเบียนรับหนังสือ ทั้งนี้วันที่ เดือน พ.ศ. 
จะต้องตรงกับวันที่ในตรารับหนังสือด้วย  
 2. เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน ทั้งนี้  
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขท่ีในตรารับหนังสือด้วย  
 3. ที่ ให้ลงเลขท่ีของหนังสือรับเข้ามา จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ ผู้ส่งคือ โรงเรียน
วัดบวกครกเหนือ เลขรหัสหนังสือคือ ที่ ศธ 04050.110/051 ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “ที”่  
 4. ลงวันที่ ให้ลงวันที่.....เดือน..........ปี...... ของหนังสือรับเข้ามา จากหนังสือสารบร รณกลาง      
กลุ่มอ านวยการ ผู้ส่ง คือ โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ หนังสือลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงทะเบียน
หนังสือรับในช่อง “ลงวันที่”  
 5. จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง    
จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ จากโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง 
“จาก” 
 6. ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีไปถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี
ต าแหน่ง จากหนังสือสารบรรณกลาง กลุ่มอ านวยการ ค าขึ้นต้นเรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 แต่หนังสือราชการฉบับนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบคือกลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “ถึง” 
 7. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือนั้นมีไปถึง กรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องโดยย่อ จากหนั งสือ 
โรงเรียนบ้านไร่ เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง 
“เรื่อง” 
 8. การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือราชการฉบับนั้น 
 9. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 



๕๘ 

 
การส่งหนังสือ 
 หนังสือส่ง คือ หนังสือที่ส่งออกไปภายนอก ให้ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในส่วนนี้ 
ขั้นตอนการปฏิบัติในการส่งหนังสือ มีดังนี้  
 1. ให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วน แล้วส่ง 
เรื่องให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเพื่อส่งออก  
 2. เมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางได้รับเรื่องแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 
     2.1 ลงทะเบียนส่งหนังสือในทะเบียนหนังสือส่ง โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
           2.1.1 ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันที่ เดือน ปีที่ลงทะเบียน 
  2.1.2 เลขทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งเรียงล าดับติดต่อกันไป 
            ตลอดปีปฏิทิน  
  2.1.3 ที ่ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่องในหนังสือที่ 
           จะส่งออก ถ้าไม่มีที่ดังกล่าว ช่องนี้จะว่าง 
  2.1.4 ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปีที่จะส่งหนังสือออก 
  2.1.5 จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ 
           ไม่มีต าแหน่ง  
  2.1.6 ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณี 
           ที่ไม่มีต าแหน่ง 
  2.1.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ 
  2.1.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น 
  2.1.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) 
     2.2 ลงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ในหนังสือที่จะส่งออกท้ังในต้นฉบับ และส าเนาคู่ฉบับให้ตรงกับ 
           เลขทะเบียนส่ง และวัน เดือน ปีในทะเบียนหนังสือส่งตามข้อ 2.1.2 และข้อ 2.1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๙ 

 

การท าส าเนาเอกสาร  
 ส าเนา คือ เอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่าจะท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือจาก 
ส าเนาอีกชั้นหนึ่ง ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพ่ิมขึ้น และไม่ได้จัดท าไว้หลายฉบับ  
จ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทางราชการท าได้ดังนี้  
 1. จัดท าพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมส าเนาด้วยการใช้กระดาษคาร์บอน  
 2. วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น การถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร  
 3. วิธี Scan ด้วยคอมพิวเตอร์  
 ส าเนาแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ   
 1. “ส าเนาคู่ฉบับ” เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ และเหมือนต้นฉบับ ผู้ลงลายมือชื่อใน 
ต้นฉบับจะลงลายมือชื่อไว้ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจลงลายมือชื่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของ
หนังสือ    
 2. “ส าเนา” เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการถ่าย คัด  
อัดส าเนา หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรองความถูกต้องด้วย  
 การรับรองส าเนา ให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 
ขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน 
เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่ก่ึงกลางหน้าเหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย  
 หนังสือที่หน่วยงานจัดท าขึ้นควรมีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่หน่วยงาน ต้นเรื่อง 1 ฉบับ และมีชื่อเรื่อง     
ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ  
 หนังสือที่มีหน่วยงานอ่ืนเกี่ยวข้องด้วย ให้ถ่ายส าเนาแจ้งไปให้ทราบด้วยโดยท าเป็นหนังสือ
ประทับตรา หรือรองผู้อ านวยการกลุ่มลงนามแล้ว 
 การรับรองส าเนาถูกต้อง ให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไปที่เป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือ
ชื่อรับรอง พร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและต าแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือด้วย



๖๐ 

 
ขั้นตอนการส่งหนังสือ 

 
    ภายในส านักงาน        ภายนอกส านักงาน 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ ์ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานพิมพ ์

จัดพิมพ์รายงาน – เอกสาร จัดพิมพ์รายงาน – เอกสาร 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 

เสนอหัวหน้ากลุ่ม รอง ผอ.กลุ่ม/       
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เซ็นลงนาม 

งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 

เสนอหัวหน้ากลุ่ม รอง ผอ.กลุ่ม/       
ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เซ็นลงนาม 

งานพิมพ์ให้เรียบร้อย 

       ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งในระบบ 
AMSS++ และวันท่ีส่ง 

       ออกเลขทะเบียนหนังสือส่งในระบบ 
AMSS++ และวันท่ีส่ง 

ท าส าเนาเอกสารเก็บไว้ท่ีสารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

ท าส าเนาเอกสารเก็บไว้ท่ีสารบรรณกลาง 
กลุ่มอ านวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

จัดส่งเอกสารใสซ่อง A4 ตราครุฑ จัดส่งเอกสารให้แก่หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

แนบใบน าส่งไปรษณีย์ 2 แผ่น เกบ็ไว้ท่ี 
หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 แผ่น 

ส่งเอกสารใหห้น่วยไปรษณยี ์
เพื่อส่งเอกสารไปให้หน่วยงานภายนอก 



๖๑ 

 

แบบทะเบียนหนังสือส่ง กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

 



๖๒ 

 

แบบทะเบียนหนังสือส่ง 
 
  ทะเบียนหนังสือส่ง                                              วันที.่......... เดือน......................... พ.ศ. .......... 

เลข 
ทะเบียนส่ง 

ที ่ ลงวันที่ จาก ถึง เรื่อง การปฏิบัติ หมายเหตุ 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



๖๓ 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการจากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ส่งไปให้สถานศึกษาในสังกัด 

 

 

 

 



๖๔ 

 

วิธีการลงทะเบียนหนังสือส่ง  
 วิธีการลงทะเบียนหนังสือส่งจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้สถานศึกษาในสังกัด  
 1. ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน จากทะเบียนหนังสือราชการ 
ทะเบียนหนังสือส่ง จากระบบสนับสนุนการจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
 2. เลขทีท่ะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
 3. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หนังสือที่จะส่งออกถ้าไม่มี
ที่ดังกล่าว ช่องนี้จะเว้นว่างไว้ จากหนังสือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ที่ ศธ 04050/ว73 ให้
ลงทะเบียนหนังสือส่งในช่อง “ที”่ 
 4. ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก จากหนังสือกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ หนังสือลงวันที่ 8 มกราคม 2564 ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “ลงวันที่”   
 5. จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง หนังสือ
จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ลงทะเบียนหนังสือส่งในช่อง “จาก”  
 6. ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีไปถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี  
ต าแหน่ง หนังสือจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ค าขึ้นต้นเรียน ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัด ให้ 
ลงทะเบียนหนังสือส่งในช่อง “ถึง”  
 7. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้สรุปเรื่องย่อ หนังสือจากกลุ่ม 
บริหารงานกาเงินและสินทรัพย์ เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการจัดท าทะเบียนคุมเงินงบประมาณ เงินงบอุดหนุน 
รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามข้อเสนอแนะของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ให้
ลงทะเบียนหนังสือส่งในช่อง “เรื่อง” 
 8. การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
 9. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี) จากหนังสือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้มี
สิ่งที่ส่งมาด้วย คือ หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ ศธ 04002/ว 5659     
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
 
 
  

 

 

 

 
 
 
 

 
 



๖๕ 

 

ตัวอย่างหนังสือราชการจากลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
ส่งไปให้กลุ่มงานในส านักงาน 

 

 

 

 



๖๖ 

 

วิธีการลงทะเบียนหนังสือส่ง  
 วิธีการลงทะเบียนหนังสือส่งจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ให้กลุ่มงานภายใน  
 1. ทะเบียนหนังสือส่ง วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน จากทะเบียนหนังสือราชการ 
ทะเบียนหนังสือส่ง จากระบบสนับสนุนการจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา AMSS++ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   
 2. เลขที่ทะเบียนส่ง ให้ลงเลขล าดับของทะเบียนหนังสือส่งล าดับติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทิน 
 3. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะ และเลขประจ าของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หนังสือที่จะส่งออกถ้าไม่มี
ที่ดังกล่าว ช่องนี้จะเว้นว่างไว้ จากหนังสือกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ไม่มีที่ ช่องนี้จะเว้นว่างไว้ 
 4. ลงวันที่ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่จะส่งหนังสือนั้นออก จากหนังสือกลุ่มบริหารงานการเงินและ 
สินทรัพย์ หนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ให้ลงทะเบียนหนังสือรับในช่อง “ลงวันที่”   
 5. จาก ให้ลงต าแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีต าแหน่ง หนังสือ
จากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ลงทะเบียนหนังสือส่งในช่อง “จาก”  
 6. ถึง ให้ลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีไปถึง หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี 
ต าแหน่ง หนังสือจากกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ค าขึ้นต้นเรียน ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 กลุ่มงานที่รับผิดชอบ คือ กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้ ลงทะเบียน
หนังสือส่งในช่อง “ถึง”  
 7. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้สรุปเรื่องย่อ หนังสือจากกลุ่ม 
บริหารงานกาเงินและสินทรัพย์ เรื่อง ขอส่งมอบแฟ้มประวัติผู้เกษียณอายุ ประจ าปี 2563 ให้ลงทะเบียน
หนังสือส่งในช่อง “เรื่อง” 
 8. การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น  
 9. หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอ่ืนใด (ถ้ามี)  
 

 

 

 

 


