
การประเมนิผลสัมฤทธิท์างการปฏบิตังิานในหน้าที ่
ต าแหน่งรองผูอ้ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 
สังกัดส านักงานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

๒. ผลการด าเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธกิาร
หรอืส านกังานคระกรรมการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

๒.๑) มกีารวางแผนและกระบวนการท างาน 
ทีม่คีวามเหมาะสมและสอดคลอ้งตอ่การ 

ปฏบิตังิานในหน้าที ่

นางสาวสุวณยี ์ แก้ววงษา 
ต าแหน่งเจ้าพนกังานธรุการปฏบิตั ิ

กลุ่มอ านวยการ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
นางสาวสุวณีย์ แก้ววงษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  

กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ บันทึกข้อมูล หรือบริหารทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง 
ขั้นตอน และวิธีการที่ ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
ดังนี้ 
 ๑. งานจดัทำหนังสือ การจัดเก็บหนังสือ การยืมหนังสือ และการทำลายหนังสือราชการ 

๒. งานควบคุมการลงเวลามาปฏิบัติราชการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างชั่วคราว  ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ  เขต  ๒ 
 ๓. งานการควบคุมวันลา 
 ๔. งานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
  - โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  ธอส. – กบข. 
 ๕. งานรายงานการเกิดภยัพิบัติในสถานศึกษาและในหน่วยงาน เช่น อัคคภีัย อุทกภัย วาตภัย 
 ๖. งานจดัทำข้อมูลสารสนเทศ ด้านบริหารงานทัว่ไป  กลุ่มอำนวยการ 
 ๗. งานผลิตข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์ เช่น  จดหมายข่าว  ภาพข่าว  แผ่นพับ 
 ๘. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - ตรวจสอบ กลั่นกรอง  จัดลำดับความสำคัญของเอกสาร หนังสือราชการ  เพื่อนำเสนอ
ผู้บริหารพิจารณาสั่งการ  ประสานงาน  ส่งหนังสอืคืนกลุ่มงาน  เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตาม
คำสั่งต่อไป 
  -  งานติดต่อประสานงาน นัดหมาย กำหนดการต่าง ๆ การรับเชิญ/งานพิธี ร่วมเป็นเกียรติ                    
กับหน่วยงานหรือบุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
  - งานการรายงานการตรวจเย่ียมและการตรวจราชการ 
  - งานการขอใช้ลายมือชื่อของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - งานขออนุญาตไปราชการ ขอใช้รถยนต์ การยืมเงินไปราชการ การส่งใช้เงินยืมตามภารกิจ                  
ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  - งานดำเนินการติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ภายใน ภายนอก พร้อมรับ – ส่ง โทรสาร        
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่าง ๆ  ตามภารกิจของผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
  - งานต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้ที่มาติดต่อราชการ 
  - งานดูแลและควบคุมการใช้โทรศัพท์ ๐๔๕๖๙๒๐๘๐ และโทรสาร หมายเลข ๐๔๕ 
๖๙๑๕๓๒ 
  - งานขอเบิกวัสดุที่ใช้ในภารกิจของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ งานอื่น ๆ                              
ที่ผู้บังคับบญัชามอบหมาย 
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1. ชื่องาน :  งานสารบรรณ 
2. วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นคู่ มือประกอบการปฏิบัติงานสารบรรณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา     
ให้มีมาตรฐาน และถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลุมการดำเนินงานตั้งแต่ การรับ - ส่ง การจัดทำหนังสือ การเก็บรักษา การยืม 

และ การทำลายหนังสือราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกลุ่มอำนวยการ 
4. คำจำกัดความ 

“เจา้หน้าที่” หมายถึง เจา้หนา้ที่พิมพด์ีด เจ้าหนา้ที่ธุรการ เจ้าพนักงานธุรการ 
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา 
“ผูบ้ริหาร”  หมายถึง  ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ “เอกสารลับ”หมายถึง เอกสารที่ไม่
สามารถเปดิเผยได้   

“กลุ่ม” หมายถึง - กลุ่มอำนวยการ 
  - กลุ่มบริหารงานบุคคล 
  - กลุ่มนโยบายและแผน 
  - กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
  - กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 
  - กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
  - กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 
“เอกสาร” หมายถึง เอกสาร พัสดุไปรษณีย ์และระบบ e-Filing 
“ผอ.กลุ่ม” หมายถึง ผูอ้ำนวยการกลุ่มอำนวยการ 

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
        5.1 งานรับ - ส่งหนังสือราชการ 

       5.1.1 งานรับหนังสือ
ราชการ 
                1) เจ้าหน้าที่รับหนังสือราชการ/เอกสารจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน     

ส่วนราชการภายนอก และบุคคลทั่วไป 
      2) ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการ/เอกสาร 

             - กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืนเจ้าของหน่วยงาน 
          - กรณีถูกต้องนำเสนอเพื่อดำเนินการโดยเสนอให้ หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ทั่วไป วิเคราะห์เน้ือหาเพื่อจำแนกประเภทเอกสารให้เจา้หนา้ที่ธุรการทุกคนลงทะเบียนรับด้วยระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ 

          - จัดส่งให ้กลุ่ม/หน่วย ต่างๆ 
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          - หัวหน้ากลุ่มงานนำเสนอผู้บริหาร /ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

          - กรณีเป็นหนังสือลับ นายทะเบียนหนังสือลับลงทะเบียนรับหนังสือแล้ว
นำเสนอ ผู้อำนวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศกึษา 

          - เจา้หนา้ที่ธรุการบันทึกคําสั่งการของผูบ้ริหาร/ผู้อํานวยการสาํนักงานเขต
พื้นที่ การศึกษา 

          - ส่งเรื่องให้ กลุม่ / หน่วย และผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง 
  3) ให้บริการและตดิตามเรื่องทะเบียนหนังสือรับ 

        5.1.2 การส่งหนงัสือราชการ 
      (1) เจ้าหนา้ที่สารบรรณกลาง ตรวจความถูกต้องของหนังสือที่กลุ่ม/หน่วย

ตา่งๆ ส่งมาเพื่อออกเลขที่หนังสือ 
(2)  กรณตีรวจแล้วไม่ถูกต้อง ส่งคืนเจ้าของเรื่อง กลุม่/หน่วย 
(3)  กรณตีรวจแล้วถูกต้องนาํหนังสือออกเลขที่โดยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์  และประทับตราชื่อผู้ลงนาม  
(4)  แสกนสําเนาหนังสือลงเครื่องด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เก็บไว ในแผน่ Disk file 
(5)  ส่งสําเนาคืนเจ้าของเรื่อง กลุ่ม/หน่วย 
(6)  ส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และระบบอิเล็กทรอนิกส ์
(7)  บริการตอบคําถาม/ค้นหาคําถามทะเบียนหนังสือส่งออก 

5.1.3 งานการจัดทําหนังสือราชการ 
         (1) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ดําเนินการร่างหนังสือและจัดพิมพ์ ตามรูปแบบ

หนังสือ รูปแบบหนังสือในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยการนําระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ในการจัดพิมพ์หนังสือ 

         (2) จัดพิมพ์  หนังสือตามรูปแบบที่ระเบียบกําหนดไว้  จํานวน 3 ฉบับ      
เพื่อจัดเก็บสําเนา ไว้ ที่เจ้าของเรื่อง 1 ฉบับ สารบรรณกลาง 1 ฉบับ ต้นฉบบัจัดส่งออกไปยังผูท้ี่เกี่ยวข้อง 

         (3) ผู้รับผิดชอบ/เจ้าหน้าที่ของเรื่องรับงานที่พิมพ์ เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อ  
ตรวจสอบความถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องให้ ดําเนินการแก้ ไข ถ้าถูกต้องแล้วให้เสนอ เพื่อพิจารณาลงนาม
ตามลําดับข้ัน 

         (4) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงนามหนังสือราชการแล้ว    
สารบรรณกลาง ทําการออกเลขที่หนังสือส่งโดยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ์/เลขที่คําสั่ง แล้วแต่กรณี
และสง่คู่ฉบับคืนเจา้ของเรื่อง 

5.1.4 งานจัดเก็บหนังสือราชการ แบ่งเปน็ 3 ประเภท ได้แก่  
(1) การเก็บระหว่างปฏิบัติคือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม เสร็จให้ อยู่ใน

ความรับผิดชอบ ของเจ้าของเรื่องโดยให้กำหนดวิธีการเก็บ ให้ เหมาะสมตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย

แลว้และไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก 
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(3) การเก็บไว้ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ แต่จําเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจํา 

5.1.5 อายกุารเก็บหนังสือ 
(1) โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี  เว้นแต่หนังสือที่ ได้ปฏิบัติงาน    

เสร็จสิ้นแลว้ และเปน็คู ่สําเนาที่มีต้นเรื่องจะค้นได้จากที่อื่น ให้เก็บไว้ไม่น้อยกวา่ 5 ปี 
(2) หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาซึ่งไม่ มีความสําคัญ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น    

เป็นประจําให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
(3) หนังสือที่ต้องการสงวนเป็นความลับ หนังสือที่เป็นหลักฐานทางอรรถคดี 

ใหป้ฏิบัติ ตามกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น 
(4) หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือเรื่องที่ต้องใช้สําหรับศึกษาค้นคว้า 

ใหเ้ก็บไว้ตลอดไป 
5.1.6 งานการยมืหนังสือราชการ 
         การยืมหนังสือราชการเปน็การยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว โดยมีข้ันตอนปฏิบัติ ดังนี ้

(1)  ผูข้อยืมยื่นคําขอตามแบบที่กําหนดพร อมแจ งให ทราบว าเรื่องที่ยืมนั้น
จะนําไปใช้ในราชการใด โดยจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจา้หน้าที่เก็บ 

(2) เจ้าหน้าที่รวบรวมคําขอพร้อมเหตุผลการยืมหนังสือเสนอผู้บริหาร      
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุญาต 

(3) ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณาเหตุผลการขอยืม        
และระเบียบที่เกี่ยวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาว้าจะอนุญาตหรือไม่อยา่งไร 

(4) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอยืมตามที่ผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสั่งการ 

(5) ดําเนินการตามผลการสั่งการต่อไป 
(6) เจา้หน้าที่จัดทําทะเบียนคุม/หลักฐานขอยืม 

หมายเหตุ 
1) กรณีการยืมหนังสือระหว่างส วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็น

หัวหนา้ ส่วนราชการ ระดับกองขึ้นไป 
2) กรณีการยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผูอ้นุญาตให้ยืมตอ้ง

เป็น หัวหนา้ส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป 
5.1.7 งานการทําลายหนังสือราชการ 

(1) ภายใน 60 วัน (สิ้นปีปฏิทิน) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือ สํารวจหนังสือและจัดทําบัญชีหนังสือขอทําลายตามแบบที่25 ในระเบียบงานสารบรรณฯ 
เสนอผูอ้ํานวยการสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษา (สํารวจหนังสือเพื่อทําลายควรทําอย่างนอ้ยปลีะ  1 ครั้ง) 

(2) แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการทํ าลายหนั งสือ ตามคํ าสั่ งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่2367/2546 เรื่อง การมอบอํานาจการทําลายหนังสือปกติ



๕ 

 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ 2 คน ตั้ งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่ าขึ้นไปโดย
คณะกรรมการทําลายหนังสือมีหน้าที่ ดังนี้ 

 
 

1)  พิจารณาหนังสือที่จะขอทําลาย ตามบัญชีหนังสือขอทําลาย 
2) กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรทําลาย     

และควรขยายเวลาการเก็บไว้ให ้ลงความเห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้เมื่อใดในช่องการพิจาณา 
3)  กรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดควรทําลาย         

ใหก้รอกเครี่องหมายกากบาท(X) ลงในช่องการพิจารณา 
4) เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นขัดแย้งของ

คณะกรรมการ (ถ้ามี) ต่อผูบ้ริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
(3) จัดทําบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขอทําลายเพื่อเสนอผู้บริหารสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้ 
1)  ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรทําลายให้สั่งการให้เก็บหนังสือไว้กอ่น 
2) ถ้าเห็นว่าเรื่องใดควรทําลายได้ ให้ส่งบัญชีหนังสือขอทําลายให้        

กองจดหมายเหตุแห่งชาติให้ความเห็นชอบ 
(4) ส่งบัญชีรายชื่อหนังสือราชการที่จะขออนุญาตทําลายให้กองจดหมายเหตุ

แห่งชาติ หรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายพิจารณาให้ความเห็นชอบ เว้นแต่ หนังสือราชการประเภทที่ได้
ขอทําความตกลงกับกองจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ แลว้ 

(5) กองจดหมายเหตุแห่งชาติเห็นชอบหรือไม่แจ้งภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งเรื่อง ให้ถือว่าให้ ความเห็นชอบแล้วสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทําลายหนังสือได้ 

(6) ดําเนินการทําลายหนังสือราชการโดยการเผาหรือขายเป็นเศษกระดาษ โดยมิให้
หนังสือนั้นอา่นเป็นข้อความได้ แล้วนําเงินที่ได้จากการขาย ส่งเปน็เงินรายได้แผน่ดิน 

(7) เมื่อทำลายเรียบร้อยแล้วเสนอรายงานให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาทราบ 
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