
การประเมนิผลสัมฤทธิท์างการปฏบิตังิานในหน้าที ่
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร
หรอืส านกังานคระกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

๒.๑) มกีารวางแผนและกระบวนการท างาน 
ทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่การ 

ปฏบิตังิานในหน้าที ่

นางสาวกชพรรณ บุระพา 
ต าแหน่งเจ้าพนกังานธุรการปฏบิตังิาน 

กลุ่มอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวกชพรรณ บุระพา ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กลุ่มอ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขึ้น
ตอน และวิธีการที่ ชัดเจนภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

1. จัดท าหนังสือ การจัดเก็บหนังสือ การยืมหนังสือ และการท าลายหนังสือราชการ 
2. งานลงทะเบียนรับหนังสือจากระทรวงศึกษาธิการ สพฐ. โรงเรียน และหน่วยงานอ่ืน ในระบบ 

AMSS++ และระบบ SMSS 
3. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

- เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
- โครงการสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ธอส. – กบข. 
- งานประกันชีวิตหมู่ข้าราชการ ลูกจ้าง 
- งานสวัสดิการอื่นๆ  

4. งานรัฐพิธีและกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา งานประเพณี งานประจ าปี งานที่จัดขึ้นตามนโยบายของ
จังหวัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5. งานขอบริจาค จ าหน่ายสลากการกุศล และอ่ืนๆ ตามท่ีหน่วยงานต่างๆ ขอความร่วมมือ 
6. งานให้บริการ ติดต่อ สอบถามและแนะน าผู้มาติดต่อราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. งานการศึกษาดูงานของหน่วยงานต่างๆ 
8. งานประสานอ าเภอ จังหวัด สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หรืองานอ่ืนๆ             

ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. ชื่องาน :  งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือเป็นคู่ มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา     
ใหม้ีมาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการด าเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดท าหนังสือ การเก็บรักษา การยืม 

และ การท าลายหนังสือราชการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และกลุ่มอ านวยการ 
4. ค าจ ากัดความ 

“เจ้าหน้าที่” หมายถึง เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด เจ้าหน้าทีธุ่รการ เจ้าพนักงานธุรการ 
“ส านักงาน” หมายถึง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
“ผู้บริหาร”  หมายถึง  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ “เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่
สามารถเปิดเผยได้   

“กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอ านวยการ 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - กลุ่มนโยบายและแผน 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
  - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย์ และระบบ e-Filing 
“ผอ.กลุม่” หมายถึง ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
5.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 

5.1.1 งานรับหนังสือราชการ 
1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน ส่วนราชการ

ภายนอก และบุคคลทั่วไป 
 2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 

   - กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
- กรณีถูกต้องน าเสนอเพ่ือด าเนินการโดยเสนอให้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

วิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือจ าแนกประเภทเอกสารให้เจ้าหน้าที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดส่งให ้กลุม่/หนว่ย ต่างๆ 
- หวัหน้ากลุม่งานน าเสนอผู้บริหาร /ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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- กรณีเปน็หนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้วน าเสนอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกค าสั่งการของผู้บริหาร/ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษา 

- ส่งเรื่องให้ กลุม่ / หนว่ย และผู้ที่เก่ียวข้อง 
(2) ให้บริการและติดตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 

5.1.2 การส่งหนังสือราชการ 
(1) เจ้าหน้าที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หนว่ยต่างๆ ส่ง
มาเพ่ือออกเลขท่ีหนังสือ 
(2)  กรณีตรวจแล้วไมถู่กต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หนว่ย 
(3)  กรณีตรวจแล้วถูกต้องน าหนังสือออกเลขท่ีโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  

และประทับตราชื่อผู้ลงนาม  
(4)  แสกนส าเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บไว ในแผ่น Disk file 
(5)  ส่งส าเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หนว่ย 
(6)  ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(7)  บริการตอบค าถาม/ค้นหาค าถามทะเบียนหนังสือส่งออก 

5.1.3 งานการจัดท าหนังสือราชการ 
(1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ด าเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ ตามรูปแบบหนังสือ 

รูปแบบหนังสือในระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดย
การน าระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

(2) จัดพิมพ์ หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนดไว้  จ านวน 3 ฉบับ เพ่ือจัดเก็บ
ส าเนา ไว้ ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบับจัดส่งออกไปยังผู้ที่เก่ียวข้อง 

(3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ ด าเนินการแก้ ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพ่ือพิจารณาลง
นามตามล าดับขั้น 

(4) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว สารบรรณ
กลาง ท าการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /เลขที่ค าสั่ง แล้วแต่ กรณีและ     
ส่งคูฉ่บับคืนเจ้าของเรื่อง 

5.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ  แบง่เปน็ 3 ประเภท ได้แก่  
(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม เสร็จให้  อยู่ในความ

รับผิดชอบ ของเจ้าของเรื่องโดยให้ก าหนดวิธีการเก็บ ให้ เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและ

ไมม่ีอะไรที่จะตอ้งปฏิบัติต่อไปอีก 
(3) การเก็บไว้ เพ่ือใช้ ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย

แล้ว แตจ่ าเป็นจะตอ้งใช้ในการตรวจสอบเป็นประจ า 
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อายุการเก็บหนังสือ 
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  เว้นแต่หนังสือที่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว 

และเปน็คู ่ส าเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นไดจ้ากที่อ่ืน ให้เก็บไว้ไมน่้อยกว่า 5 ปี 
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ มีความส าคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจ า

ใหเ้ก็บไว้ไมน่้อยกว่า 1 ปี 
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดีให้

ปฏิบัติ ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
(4) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าใหเ้ก็บไว้ 

ตลอดไป 
5.1.5 งานการยืมหนังสือราชการ 
การยืมหนังสือราชการเป็นการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีขั้นตอนปฏิบัติดังนี้ 
(1)  ผู้ขอยืมยื่นค าขอตามแบบที่ก าหนดพร อมแจ งให ทราบว าเรื่องที่ยืมนั้นจะ
น าไปใช้ในราชการใด โดยจะตอ้งมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าที่เก็บ 
(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมค าขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหารของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
(3) ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืมและระเบียบ

ทีเ่กี่ยวขอ้งเพ่ือประกอบการพิจารณาว้าจะอนุญาตหรือไม่อย่างไร 
(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามท่ีผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสั่งการ 
(5) ด าเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 
(6) เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

หมายเหตุ 
1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น

หัวหน้า ส่วนราชการ ระดับกองขึ้นไป 
2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตใหย้ืมตอ้ง

เป็น หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกข้ึนไป 
5.1.6. งานการท าลายหนังสือราชการ 
(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ 

ส ารวจหนังสือและจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายตามแบบที่25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ เสนอ
ผู้อ านวยการส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา (ส ารวจหนังสือเพ่ือท าลายควรท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

(2) แต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่2367/2546 เรื่อง การมอบอ านาจการท าลายหนังสือปกติประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไปโดยคณะกรรมการท าลาย
หนังสือมีหน้าที่ดังนี ้

 
 



๕ 

 

1)  พิจารณาหนังสือที่จะขอท าลาย ตามบัญชีหนังสือขอท าลาย 
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลายและควรขยาย

เวลาการเก็บไว้ให้ ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา 
3)  กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้กรอกเครี่อง

หมายกากบาท(X) ลงในช่องการพิจารณา 
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของ

คณะกรรมการ (ถ้าม)ี ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 
(3) จัดท าบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอท าลายเพ่ือเสนอผู้บริหาร

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ โดยใหพิ้จารณาสั่งการ ดังนี้ 
1)  ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไมค่วรท าลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้ก่อน 
2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรท าลายได้ให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้ 

กองจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
(4) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตท าลายให้กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ เว้นแต ่หนังสือราชการประเภทที่
ไดข้อท าความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ แล้ว 

(5) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบหรือไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับแต่ วันที่
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ ความเห็นชอบแล้วส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ท าลายหนังสือได้ 

(6) ด าเนินการท าลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษ โดย
มิใหห้นังสือนั้นอ่านเป็นข้อความได้ แล้วน าเงินที่ได้จากการขาย ส่งเปน็เงินรายได้แผ่นดิน 

(7) เมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาทราบ 
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