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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการผู้บริหารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่การศึกษาให เป็นไปดวย
ความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัยและทันตอเหตุการณ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกระบวนการ
ตั้งแตรับเรื่องมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตอง และประสานงานใหถูกตองเรียบรอย  กอนนําเสนอ
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งการ และบันทึกขอวินิจฉัยสั่งการแลวจึงสง    เอกสารคืนหน
วยงานเจาของเรื่องและหนวยงานที่เกี ่ยวของ ดังนั้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี ้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ และผู้ที่สนใจงานด้านเลขานุการ  

ทั้งนี้ หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้รวบรวม ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
 
             นางสาวรัชดาภรณ์  มะหิพันธ์ 

                    ผู้จัดทำ  
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ชื่องาน : งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

วัตถุประสงค  

เพื่อประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาใหเป็น

ไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัยและทันตอเหตุการณ  

ขอบเขตของงาน  

ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตรับเรื่องมาดําเนินการ ตรวจสอบกลั่นกรองความถูกตอง และประสานงาน 

ใหถูกตองเรียบรอย กอนนําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่ง การ และบันทึกขอวินิจฉัย

สั่งการแลวจึงสงเอกสารคืนหนวยงานเจาของเรื่องและหนวยงานที่เกี่ยวของ  

คําจํากัดความ  

“ผูบริหาร”  หมายถึง  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  

           รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

“เลขานุการ”  หมายถึง  ผูปฏิบัติงานเพื่อประสานงานและอํานวยความสะดวก  

     ใหแก่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ  

     รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

“หนังสือภายใน”  หมายถึง  หนังสือราชการที่มาจากกลุมตาง ๆ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

“หนังสือภายนอก”  หมายถึง  หนังสือราชการที่มาจากสถานศึกษา กระทรวง กรม  

และหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  

1. เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสาร  

1.1 ในกรณีเลขานุการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร 

จากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเปนหนังสือราชการทั่วไปและหนังสือราชการลับ(หนังสือ ภายนอก) และ 

หนวยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือภายใน)  

1.2 ในกรณีเลขานุการของรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาลงทะเบียนรับเอกสาร

จากกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (หนังสือภายใน)  

2. เลขานุการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารโดยวิเคราะหเนื้อหาพรอมทั้งการตรวจสอบ และ 

การประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดลําดับความสําคัญของงานในเบื้องตนกอนนําเสนอผูบริหาร  
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3. เลขานุการนําเสนอเอกสารตอผูอํานวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่งการ  

3.1 กรณีหนังสือภายใน/หนังสือภายนอก นําเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หากเห็นชอบใหดําเนินการตอในขอ 3.4 หากไมเห็นชอบใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่ ผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง 

3.2 กรณีหนังสือภายในของกลุ ม ที ่รองผู อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาได รับ 

มอบอํานาจใหกํากับดูแล ใหเสนอรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ 

ใหดําเนินการตอในขอ 3.4 หากไมเห็นชอบ ใหเลขานุการสงคืนเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพื่อปรับปรุง ถาหาก

นอกเหนือ จากอํานาจการอนุมัติใหผานเรื่องไปยังผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพจารณาต่อไป  

3.4 เลขานุการบันทึกคําวินิจฉัยสั่งการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา/รองผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือใชในการตรวจสอบและติดตามงาน กอนสงเรื่องออก  

3.5 เลขานุการดําเนินการตามคําวินิจฉัยสั่งการ กรณีท่ีผูบริหารมอบหมายใหเลขานุการดําเนินการเอง 

3.6 สงหนังสือคืนหนวยงาน/กลุม เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งตอไป 
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แบบฟอรมที่ใช  

1. แบบฟอรมตารางการนัดหมาย  

2. บัญชีรายชื่อผูไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามนัดหมาย  

3. เอกสาร/ หลักฐานอางอิง ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

   และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

บทบาทหน้าที่  

นางสาวรัชดาภรณ์  มะหิพันธ์ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งเลขที่ อ 2 

      ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน 

ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป ภายใต้การกำกับ แนะนำ 

ตรวจสอบของหัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  1. งานเลขานุการผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานและสนับสนุนการบริหาร

จัดการ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก เกิดความ

คล่องตัว และทันต่อเหตุการณ์ 

  2. ตรวจสอบกลั ่นกรองความถูกต้องและประสานงานให้ถูกต้องเร ียบร้อยก่อนนำเสนอ

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาสั่งการและบันทึกข้อวินิจฉัยสั่งการแล้วจึงส่งเอกสารคืนเจ้าของ

เรื่องปฏิบัติงานเลขานุการหน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

          3. ต้อนรับบุคคลต่าง ๆ ที่มาตรวจเยี่ยมหรือเข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1          

4. ดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  ประสานเจ้าหน้าที่ไปร่วม

ปฏิบัติงานตามที่นัดหมาย 

            5. จัดทำการเบิกเงินค่าใช้จ่าย ในการไปปฏิบัติงาน ประสานการเตรียมยานพาหนะในการ

เดินทางไปปฏิบัติงานตามที่นัดหมายของผู้อำนวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1  

  6. งานช่วยอำนวยการ งานรับส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษา ได้รับคำสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอื่น กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาท่ีย้ายมาดำรงตำแหน่ง หรือผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  7. งานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานจัดระบบให้บริการข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขต

พื ้นที ่การศึกษา สถานศึกษาในรูปแบบของเอกสาร ข่าวสาร สื ่อ Online รวมทั ้งให้บริการข้อมูลข่าวสาร                     

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ให้บริการข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ 

ต่อสาธารณชน และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
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            8. ศึกษาสำรวจข้อมูลเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายนอกเขตพื้นที ่การศึกษา ทั ้งสื ่อมวลชน  

สื่อพื้นบ้าน กลุ่มบุคคล วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร และผู้ผลิตสื่อ  

อ่ืน ๆ 

            9. จัดตั้งเครือข่ายการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานให้เชื่อมโยงกับสถานศึกษา                       

และส่วนกลาง จัดทำทะเบียนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้สถานศึกษาใช้ประโยชน์ ในการติดต่อสื่อสาร

และส่งข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์  

            10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและสถานศึกษา 

อย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบจดหมายข่าว Infographic โดยครอบคลุมเป้าหมายทั้งนักเรียน ครู บุคลากรทางการ

ศึกษา และประชาชน วิเคราะห์สรุปประเด็น ข้อมูล ข่าวสาร ผลงานและเหตุการณ์ต่าง ๆ เพื ่อดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเชิงรับ 

            11. กำหนดรูปแบบการติดต่อประสานงาน การส่งข้อมูลข่าวสารเพื ่อการประชาสัมพันธ์  

ตรวจสอบประเมินผลการประสานงานเครือข่ายประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงรูปแบบการติดต่อ ประสานงาน  

เป็นระยะ ๆ     

  12. งานรักษาความปลอดภัย  จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้บุคลากรในสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ปฏิบัติตามรูปแบบรักษาความปลอดภัยที่หน่วยงานกำหนด 

  13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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สรุปมาตรฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 

ชื่องาน : งานเลขานุการผูบริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มอำนวยการ 
วัตถุประสงค เพ่ือประสานงานและสนับสนุนการบริหารจัดการของผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใหเป็นไปดวยความถูกตอง รวดเร็ว สะดวก เกิดความคลองตัว ทันสมัย
และทันตอเหตุการณ  
ลำดับที่ ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน เวลา

ดำเนินการ 
มาตรฐาน

คุณภาพงาน 
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1  เลขานุการลงทะเบียนรับเอกสารจากสาร
บรรณกลางและหน่วยงานภายในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

5 นาที/เรื่อง  เลขานุการ  

2 แยกประเภทหนังสือราชการทั่วไป และ
หนังสือราชการลับ(หนังสือภายนอก) และ
หน่วยงานภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา(หนังสือภายใน) 
 

5 นาที/เรื่อง  เลขานุการ  

3 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและวิเคราะห์ความถูกต้องของ
เนื้อหา จัดระบบเอกสาร จัดลำดับ
ความสำคัญของงานในเบื้อต้นก่อนเสนอ
ผู้บริหารสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 นาที/เรื่อง ภารกิจของ
หน่วยงาน
เกิดผลสัมฤทธิ์
รวดเร็ว 

เลขานุการ  

ลงทะเบียนรับเอกสาร 

แยกประเภทหนังสือ 

วิเคราะห์เนื้อหา 

ตรวจสอบความถูกต้อง 
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ลำดับที่ ผังข้ันตอนการดำเนินงาน รายละเอียดของงาน เวลา
ดำเนินการ 

มาตรฐาน
คุณภาพงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

4  พิจารณาวินิจฉัยสั่งการ/อนุมัติ/ลงนาม 5 นาที/เรื่อง การปฏิบัติ
ราชการถูกต้อง
ตามกฎหมาย/
แนวปฏิบัติ 

เลขานุการ  

5 บันทึกคำวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหารเพื่อใช้
ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่ง
เรื่องออกให้ผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

5 นาที/เรื่อง มีข้อมูลในการ
ประสานงาน
และการบริหาร
จัดการ 

เลขานุการ  

6 ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง 
ดำเนินการตามคำสั่ง และตามนัดหมาย 
ที่สั่งการ 

5 นาที/เรื่อง การบริหาร
เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
รวดเร็ว สะดวก 
 

ผู้บริหาร/
ผอ.กลุ่ม/
เลขานุการ 

 

 

 

 

ดำเนินการตามคำสั่ง 

บันทึกคำวินิจฉัยสั่งการ 

 

ผอ.พิจารณาสั่งการ 
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ภาคผนวก 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง 

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  

2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  

3. พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  

    และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  

5. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546  

6. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาวและบริการขาวสารของทางราชการ  

    พ.ศ.2529 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

8. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการประชาสัมพันธและการใหขาวสาร พ.ศ.2525  

    และท่ีแกไข เพ่ิมเติม  

9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  

10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  

11. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

    การศึกษา ประถมศึกษา พ.ศ. 2553 

12. หลักเกณฑและวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

13. มาตรฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 

+++++++++++++++++++ 
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กลุ่มอ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร


