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1. ชื่องาน : งานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค์: เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคล่องตัว ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ 
3. ขอบเขตของงาน:  ครอบคลุมกระบวนการตั้งแต่รับเรื่องมาด าเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกต้อง 
และประสานงานให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา             
สั่งการ และบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนหน่วยงานเจ้าของเรื่องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. ความหมายของเลขานุการ 
 ค าว่าเลขานุการ ในความหมายหรือนิยามตามความเข้าใจของคนทั่ว  ๆไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนจะหมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิดท าหน้าที่สารพัดอ านวยความสะดวกพร้อม
ประสานและ ติดต่อต่อสื่อสานภายในองค์กรทั้งยังท าภารกิจต่าง  ๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาหรือ
นายจ้าง แต่ใน ความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า 
เลขานุการ คือผู้ที่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออ่ืน ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง ส่วนในมาตรฐานอาชีพ
ของกรมการจัดหางาน กระทรวง แรงงานให้ค านิยามของอาชีพเลขานุการไว้ว่า เป็นผู้ที่ท าหน้าที่อ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการ บริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร  ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหา และอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น และรวดเร็ว 
5. ค าจ ากัดความ: 
 “ผู้บริหาร”หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและรองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 “เลขานุการ”หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอ านวยความสะดวก ให้แก่ 
ผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 “หนังสือภายใน”หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากกลุ่มต่าง ๆ ในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 “หนังสือภายนอก” หมายถึง หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม และ
หนว่ยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง 
6. ภารกจิงาน 
 6.1 ติดต่อ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 6.2 จัดท าเอกสารเงินยืม - ล้างหนี้ และเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินไปราชการ 
 6.3 ตรวจสอบความถูกต้องของแฟ้มเอกสารงานแต่ละกลุ่มก่อนเสนอผู้บังคับบัญชา 

 6.4 บันทึกหนังสือเสนอผู้บังคับบัญชา 
 6.5 บริการผู้มาติดต่อราชการ 
 6.6 อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
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7. ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนและวิธีด าเนินการปฏิบัติงานเสนอแฟ้ม 

 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน รายละเอยีดการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 
1 งานเสนอแฟม้ 

- ลงทะเบียนรับหนังสือแต่ละวัน 
- จัดล าดับความส าคัญ เร่งด่วน   
ของเอกสาร 
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
- ตรวจสอบความเรียบร้อย       
ติดสลิปลงนาม 
- เมื่อแฟ้มออกจากห้องผู้อ านวยการ 
กรณีมี แฟ้มหน่วยงานภายนอก
ประสานให้มา รับแฟ้มคืน 
- น าแฟ้มที่ลงนามแล้วเข้าช่อง          
ของ แต่ละกลุ่มงานนั้น ๆ 
- แจ้ง/ประสานกลุ่มให้มารับแฟ้ม 

งานเสนอแฟม้ 
ลงทะเบียนรับหนังสือในแต่ละวัน 
ประมาณ ๑๐ - 3๐ แฟ้ม 
น าแฟ้มเสนอเพ่ือให้ ผอ.เขต ลงนาม      
สั่งการ และลงความเห็นหรือ
เกษียณหนังสือ 
1. จัดล าดับตามความส าคัญและ       
ความเร่งด่วน ของหนังสือ (เรื่อง)         
เพ่ือด าเนินการเสนอก่อน - หลัง 
2. พิจารณากลั่นกรองหนังสือ โดย
ตรวจทานว่า ผ่าน ผอ.กลุ่ม รอง.ผอ.เขต 
ที่ก ากับดูแลให้ ครบถ้วนก่อนเสนอ     
ผอ.เขต พิจารณาสั่งการ 
3. พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง   
ของอักษร และรูปแบบของหนังสือ
ราชการ ก่อนน าเสนอ ผอ.เขต สั่งการ
และลงนามให้ครบถ้วนก่อนน าแฟ้ม
ส่งคืน/ช่องของแต่ละกลุ่มงาน 
4. ตรวจสอบความเรียบร้อยติดสลิป    
ลงนาม/ อนุมัติ เพ่ือความสะดวกแก่  
ผอ.เขต ในการลงนาม 
5. เมื่อแฟ้มเสนอออกจากห้อง ผอ.เขต 
ต้องตรวจสอบความถูกต้องลงนาม/
อนุมัติ ให้ครบถว้น 
6. ถ้าแฟ้มที่ออกเชิญพบเจ้าหน้าที่/  
ผอ.กลุ่ม หรือรอง.ผอ.เขต ต้องแจ้งทันที 
7. น าแฟ้มเข้าช่องของแต่ละกลุ่มงาน
และ ประสานให้มารับแฟ้ม 
8. สิ้นสุดการด าเนินงาน เสนอแฟ้มงาน 

นิตยา 5 – 15 นาที 
ขึ้นอยู่กับ 
ช่วงเวลาที่ ท่าน 
ผอ.เขต 
พิจารณา/      
ลงนาม/ สั่งการ 
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ขั้นตอนและวธิดี าเนินการปฏบิตัิงานงานตดิตามเรื่อง 
 

ล าดับ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน รายละเอยีดการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 
2 งานตดิตามเรือ่ง 

- ตรวจสอบข้อมูล ในการด าเนินการ 
รับ – ส่งหนังสือ/เอกสาร 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ติดตามการด าเนินงาน 
- งานรับเข้า – ออก ต้องติดตาม 
ผลส าเร็จของงาน 
- กรณีการประสานงานโดยตรงและ 
ทางโทรศัพท์ ต้องรีบด าเนินการ 
ประสานผู้เกี่ยวข้องทันที ให้แล้วเสร็จ 
- แจ้งผู้บังคับบัญชา 

1. ด าเนินการประสานงานและติดตาม
เรื่องจากกลุ่มงานหรือหน่วยงาน         
ที่ได้รับเรื่อง 
2. กรณีเรื่องรับเข้ามาต้องด าเนินการ
ติดตาม และความส าเร็จของงานเพื่อ
แจ้งผลการ ด าเนินงานให้กับต้นเรื่องเดิม
รับทราบ 
3. กรณีประสานงานทางโทรศัพท์ ให้รีบ 
ด าเนินการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง
ทันที โดยแจ้งผ่านทางโทรศัพท์หรือ   
ลงไปประสานงาน ด้วยตนเอง แจ้งผล
ให้แก่เจ้าของเรื่อง 
4. รายงานผลให้ ผอ.เขตทราบ 
5. สิ้นสุดการด าเนินการ “ติดตามเรื่อง” 

นิตยา 5 – 10 นาที 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน รายละเอยีดการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 
3 งานประสานงาน 

- เตรียมข้อมูลก าหนดการเดินทาง 
ด าเนินการขอใช้รถยนต์/จองที่พัก 
จอง/ซื้อตั๋วเครื่องบิน 
- ยืมเงินทดรองไปราชการ ประชุม/ 
สัมมนา/อบรม 
- จัดท ารายงานการเดินทาง 
- ส่งคืนเงินยืมทดรองไปราชการ 

งานประสานงาน 
ด าเนินการประสานงานและ       
อ านวยความสะดวก การเดินทางไป
ราชการ ของ ผอ.เขต 
1. ประสานข้อมูลการไปราชการและ
ก าหนดการ เดินทางไปราชการของ     
ผอ.เขต 
2. ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการและ
ส่งคืน เงินทดรองราชการ 
3. ประสานงานและติดต่อที่พักและ      
แจ้งให้ ผอ.เขต ทราบ 
4. สิ้นสุดการด าเนินการ 
“ประสานงาน” 

นิตยา 1 – 2 วัน 
และข้ึนอยู่กับ 
ระยะเวลาที่ 
ท่านกลับ 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน รายละเอยีดการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 
4 งานตารางนดัหมาย 

1. เมื่อรับหนังสือจากงานธุรการแล้ว 
2. บันทึกเสนอเรื่องนั้นๆ 
เช่น ประธานพิธีเปิด-ปิด/ประชุม/ 
อบรม/ร่วมเป็นเกียรติ/             
เป็น คณะกรรมการ ฯลฯ 
3. เมื่อบันทึกเสนอแล้ว ผอ.พิจารณา 
ลงนาม/สั่งการ ลงนัดหรือมอบหมาย 
4. ถ้าลงนัดให้เขียนขึ้นกระดานไว้ 
และแจ้งเตือนท่าน 
5. ถ้าท่านมอบหมาย ส าเนาหนังสือ 
นั้น ไปแจ้งผู้ที่ท่านมอบหมาย/จองรถ 
ประสานคนขับรถ 
6. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดเก็บ 
เอกสารข้อมูลการนัดหมายหรือ
หนังสือ เข้าแฟ้มเพ่ือสะดวกในการ
สืบค้นข้อมูล ครั้งต่อไป 

งานตารางนดัหมาย 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง 
รวดเร็ว เร่งด่วน 
2. บันทึกเสนอหนังสือราชการด้วยความ
รวดเร็ว ถูกต้องและทันต่อเวลา 
3. มีรายละเอียดข้อมูลในกระดาน      
นัดหมาย 
4. มีการแจ้งให้เจ้าของเรื่องได้ทราบ  
ผลการ นัดหมาย 

นิตยา ด่วนที่สุด 
1 – 5 นาที 
และข้ึนกับ 
ระยะเวลา ผอ.
ลงนาม และ       
สั่งการ 
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ล าดับ ขั้นตอนการปฏบิตัิงาน รายละเอยีดการปฏบิตังิาน ผูร้บัผดิชอบ ระยะเวลา 
5 งานการใหบ้ริการและอ านวยความ- 

สะดวก 
- ผู้มารับบริการมีความต้องการมาใช้ 
บริการ 
- รับเรื่อง ดูตารางวันว่าง 
- ถ้าเข้าพบ ลงทะเบียนในสมุด 
รายงาน ผอ.เขต /รอ/เข้าพบ 
- เสริฟ์น้ า/กาแฟ/ขนม 

1. งานการใหบ้ริการและอ านวยความ-
สะดวก 
มีหลายด้าน 
- มาติดต่อด้วยตนเอง 
- โทรศัพท์ติดต่อทั้งภายในและภายนอก 
2. การให้บริการเบื้องต้น สอบถาม 
ความต้องการ 
3. รับเรื่อง ตรวจตารางวันว่าง 
4. ลงนัดในกระดาน 
5. รายงาน ผอ.เขตในเบื้องต้น 
6. คอยติดตามก าหนดการนัดหมาย 
เพ่ือประสานอ านวยความสะดวก 
7. สิ้นสุดการด าเนินการ “งานการ
ให้บริการและ อ านวยความสะดวก” 

นิตยา 5 – 10 นาที 
และระยะ เวลา
ที่ท่าน ลงนาม/ 
สั่งการ 
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9.ปญัหา อปุสรรค แนวทางแก้ไขการพัฒนางาน 
 งานเลขานุการผู้อ านวยการ เป็นงานที่สนับสนุนงานของผู้อ านวยการช่วยอ านวยความสะดวก 
คัดกรองและ จัดล าดับความส าคัญ และความเร่งด่วน และเลขานุการยังเป็นผู้ประสานงานกับบุคคล             
หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  มีความอดทน ซื่อสัตย์และเก็บความลับของเจ้านาย          
ได้เป็นอย่างด ี
ปัญหาและอปุสรรคในการปฏบิตัิงาน 
 1. ในการท างานบางครั้ง เมื่อมีงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติเลขานุการที่ยังขาดความละเอียด 
รอบคอบในงานที่ท าจึงส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
 2. ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทต่อการท างาน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ 
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ หากเลขานุการขาดทักษะอาจท าให้งานล่าช้า 
ข้อเสนอแนะ และแนวทางแกไ้ขปัญหาปรับปรงุพฒันางาน 
 1. การท างานต้องรู้จักศึกษารายละเอียดเพ่ือให้งานด าเนินไปด้วยความราบรื่น 
 2. มีความอดทนต่อสถานการณ์ 
 3. มีความกระตือรือร้น 
 4. ตรงต่อเวลา 
10. เอกสาร/ หลกัฐานอา้งองิ: ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไข 
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