
คู่มือการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสมญาวิตรี  เมืองศรี 
ต าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว 

กลุ่มงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

กลุ่มอ านวยการ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 

 



ค าน า 
          คู่มือแนวทางปฏิบัติงานเลขานุการ นี้จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านเลขานุการ

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่าง   

มีประสิทธิภาพ ในการเป้นเลขานุการท่ีดี และคุณสมบัติของเลขานุการท่ีผู้บังคับบัญชาต้องการ เนื่องจากการ

ปฏิบัติการด้านเลขานุการมีข้อจ ากัดหลายด้าน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมและอุปนิสัยของผุ้บังคับบัญชา ดังนั้น         

ผู้ท่ีท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการจักต้องศึกษาและเข้าใจผู้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้ 

 

 

 

                                                                                    นางสาวสมญาวิตรี  เมืองศรี 

                                                                                 งานเลขานุการฯ กลุ่มอ านวยการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
                                                                                            หน้า 

หลักการและเหตุผล         ๑ 
วัตถุประสงค์          ๑ 
ขอบเขต           ๑ 
ค าจ ากัดความ          ๒ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีฯ    ๒ 
การติดตามประเมินผลกระบวนการเลขานุการฯ      ๓ 
ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ         ๓ 

ภาคผนวก 
- กระบวนการกล่ันกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร      ๔-๕ 
   มาตรฐานและคุณภาพของงาน      ๖-๗ 
- กระบวนการจัดท าตารางนัดหมายของผู้บริหาร     ๘ 
   มาตรฐานและคุณภาพของงาน      ๙ 
- กระบวนการกล่ันกรองงานในการเชิญประชุมผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีฯ     ๑๐ 
   มาตรฐานและคุณภาพของงาน      ๑๑-๑๒ 
- กระบวนการกล่ันกรองงานในการเชิญประชุมสัมมนา/เป็นประธาน/วิทยากร 

            เป็นเกียรติของผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีฯ     ๑๓ 
             มาตรฐานและคุณภาพของงาน      ๑๔ 
         - กระบวนงานการควบคุมออกเลขค าส่ัง/ระเบียบ/ประกาศ/คุมทะเบียนเลขค าส่ังฯ ๑๕ 

  มาตรฐานและคุณภาพของงาน      ๑๖ 
         

 

 

 

 

 



 

      ๑ 

คู่มือการปฏบิัติงานกระบวนการเลขานุการ 

และประสานราชการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต ๔ มีภารกิจหนึ่งท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กลุ่มอ านวยการซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการผู้บริหารส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษางานเลขานุการฯ มีหน้าท่ีในการกล่ันกรองเรื่องท่ีหน่วยงานต่างๆท้ังภายในและภายนอกองค์กรท่ี
เสนอต่อผู้บริหารดังนั้นเพื่อให้การด าเนินภารกิจดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จในการ
ปฏิบัติราชการงานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานขึ้นเพื่อเผยแพร่
และส่ือสารให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ทราบและน าไปปฏิบัติต่อไป 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องรับทราบมาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการเลขานุการ
และประสานราชการผู้บริหารและสามารถน าไปปฏิบัติได้ 
 ๒. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลังการน าเสนองานอย่างรอบคอบและ      
มีประสิทธิภาพ 
 ๓. เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรได้รับรู้และใช้เป็นแนวทางในการเสนอเรื่องต่อผู้บริหาร 
 ๔. นัดหมายและประสานงานให้แก่ผู้บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 
ขอบเขต 
 กระบวนการเลขานุการและประสานราชการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นกระบวนการสร้าง
คุณค่าท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารและผู้รับบริการในหน่วยงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหาร
สามารถพิจารณาเรื่องท่ีหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกเป็นไปตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘) ให้
ส าเร็จทันเวลาเกิดประโยชน์แก่ทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพประกอบตามกระบวนการสร้างคุณค่า จ านวน ๕ 
กระบวนงานดังนี ้
 ๑. กระบวนงานกล่ันกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร 
 ๒. กระบวนงานการจัดท าตารางนัดหมายของผู้บริหาร 
 ๓. กระบวนงานการกล่ันกรองงานในการเชิญประชุมคณะกรรมการของผู้บริหาร 
 ๔. กระบวนงานการกล่ันกรองงานในการเชิญประชุมสัมมนา/เป็นประธาน/วิทยากร/เป็นเกียรติ 
 ๕. กระบวนงานการควบคุมออกเลขค าส่ัง/ระเบียบ/ประกาศ/คุมทะเบียนออกเลขค าส่ังหนังสือราชการ 
 



  
       ๒ 

ค าจ ากัดความ 

 “ผู้บริหาร” หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และรอง

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ 

 “เลขานุการ” หมายถึง ผู้ปฏิบัติงานเพื่อประสานและอ านวยความสะดวก ให้แก่ผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต ๔ 

 “การกล่ันกรอง” หมายถึง การตรวจเสนอพิจารณารายละเอียดของเอกสารอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนครบ

สมบูรณ์พร้อมท้ังสรุปจัดประเด็นวิเคราะห์สาระส าคัญอย่างครบถ้วนและเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา 

 “การนัดหมาย” หมายถึง การลงก าหนดการนัดหมายวันท่ีเวลาและสถานท่ีในการประชุมเม่ือมีหนังสือ

เชิญประชุมหรือการประสานทางโทรศัพท์ท้ังจากหน่วยงานภายนอกและภายในท่ีเรียนเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 

 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะท างานท่ีผู้บริหารได้รับการแต่งต้ังจาก

หน่วยงานต่างๆเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของคณะกรรมการนั้นๆ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ๑. งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 ๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในก ากับ ดูแล ของนางแป้งหอม  ค าสา ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์         

งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  ดูแลความเรียบร้อย  
ต้อนรับแขก และตรวจทานหนังสือราชการก่อนน าเสนอ 

 ๑.๒ จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการ เพื่อด าเนินการเสนอก่อน 
และ หลัง 

๑.๓ ดูแลตรวจสอบความถูกต้องของอักษร และรูปแบบหนังสือราชการจากกลุ่มงาน 
หน่วยงานต่างๆ ก่อน น าเสนอให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔  
ลงนามในหนังสือ พร้อมตรวจทานหนังสือจากท่านผู้อ านวยการพิจารณาส่ังการ และลงนามให้ ครบถ้วน ก่อนจัด
ส่งคืนกลุ่มงานท่ีเสนอ 

๑.๔  บันทึกขออนุญาตการไปราชการของท่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  ๑.๕  เสิร์ฟน้ า กาแฟ และอาหารว่างให้ท่านผู้อ านวยการ และคอยดูแลเรื่องเครื่องด่ืมเวลา 

ท่านประชุมหรือกลับจากการออกพื้นท่ี 
๑.๖ ดูตารางการปฏิบัติงานของท่านผู้อ านวยการ และแจ้งท่านก่อนถึงวันนัด 

 ๑.๗  ส่งเอกสารทางเครื่องโทรสาร 
 ๑.๘  การรับโทรศัพท์ กรณี ผู้บั ง คับบัญชาไม่อยู่ ให้ รับข้อความไว้  และบัน ทึกเสนอ          

ผู้บังคับบัญชาทราบทุกคน ทุกครั้งท่ีรับโทรศัพท์ 
 



 
๓ 

 
๑.๙  จัดท าทะเบียนคุมการเชิญฝ่ายบริหาร เป็นประธาน/เป็นผู้มีเกียรติ/เป็นวิทยากร 

รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแทน และแจ้งการรับเชิญให้ฝ่ายบริหารทราบ ล่วงหน้า ๑ วัน 
๑.๑๐  การติดตามผู้บังคับบัญชา ตามความจ าเป็นและบันทึกภาพ 

๘.๒  ควบคุมการออกเลขค าส่ัง/ระเบียบ/ประกาศ ให้เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ 
๘.๓  ควบคุมการออกเลขทะเบียนส่งหนังสือราชการ 
๘.๔  ปฏิบัติงานอื่นๆ ท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

  

การติดตามประเมินผลของกระบวนการเลขานุการและประสานราชการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 ๑. มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเป็นไปตามข้ันตอนโดยใช้ตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นตัวประเมินผล

การกล่ันกรองเสนอผู้บริหารเพื่อป้องกันความผิดพลาดของเอกสารท่ีน าเสนอผู้บริหาร 

 ๒. มีการสรุปผลการตรวจสอบความถูกต้องเป็นประจ าทุกเดือน 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

 ๑. ผู้ปฏิบัติงานมีคู่มือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 ๒. ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 ๓. สนับสนุนการท างานของผู้ปฏิบัติหน้าท่ีงานเลขานุการผู้บริหารส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

๑. กระบวนงานกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร 
 

๑ ลงทะเบียนรับเร่ือง 

      หน่วยงาน 

     เจ้าของเร่ือง 

 

๒       ตรวจสอบความสมบูรณ์ 

       ของเร่ือง (ผู้รับผิดชอบ) 

 

 

    เจ้าหน้าที่ที่         ๓      จัดหาข้อมูลประกอบเพิ่มเติม 

     รับผิดชอบ 

      (ขั้นที่ ๒)         ๔       สรุปประเด็นส าคัญ/เสนอความเห็น 

 

     

  

๕ เสนอ ผอ.กลุ่ม ,รอง ผอ.สพป. 

พิจารณา 

 

 

   เจ้าของเร่ือง 

        หรือ       ๖ ลงทะเบียนรับเร่ือง (ห้องผู้บริหาร) 

    หน่วยงาน 

๗ เลขานุการผู้บริหารตรวจสอบ 

 

 

 

๘ ผอ.สพป.พิจารณา 
 



๕ 

๑. กระบวนงานกลั่นกรองเรื่องเสนอผู้บริหาร (ต่อ) 

 

 

๙ บันทึกการสั่งการของ ผอ. สพป. 

 

 

๑๐ ตรวจสอบเรื่องก่อนส่งให้ 

ผู้บริหาร/หน่วยงาน 

 

 

๑๑ ผู้บริหาร/หน่วยงาน 

ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๖ 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสารบรรณบันทึกข้อมูลหนังสือรับลง

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แยกประเภทของเรื่องและ
จ่ายเรื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วและคัด
แยกประเภทของเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบรีบด าเนินการได้ทันเวลา 

๒ ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารกรณีเอกสาร
ไม่ครบให้ประสานหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

ตรวจสอบความเรียบร้อยความถูกต้องของ
เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลและ
ด าเนินการด้วยความรวดเร็วตามความเร่งด่วน
ของเรื่อง 

๓ ในกรณีท่ีมีเอกสารหรือกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆให้จัดเอกสารประกอบเพิ่มเติม 

มีความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลเอกสารหรือ
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องส าหรับใช้เป็นข้อมูล ผอ.
สพป.และด าเนินการด้วยความรวดเร็วทันเวลา
ตามความเร่งด่วนของเรื่อง 

๔ สรุปประเด็นส าคัญยกร่างหนังสือเสนอความเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร 

มีการวิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของข้อมูลด้วยความรวดเร็วก่อนสรุป
เสนอผู้บริหารส่ังการได้ทันตามก าหนดเวลา 

๕ ตรวจสอบความถูกต้องของงานและการสรุปประเด็น ตรวจสอบเรื่องพิจารณา 
๑. เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
๒. การเสนอประเด็น 
๓. การเสนอความเห็น 

๖ ลงทะเบียนรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ของห้องบริหาร 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วโดยรีบ
ด าเนินการและน าส่งเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้
เลขานุการผู้บริหารทันที 

๗ กล่ันกรองตรวจสอบเรื่องหรือประสานหน่วยงานเพื่อ
ขอข้อมูลเพิ่มเติมและเสนอเรื่องตามความเร่งด่วน
ของหนังสือ 

การตรวจสอบพิจารณาจากความถูกต้องความ
ครบถ้วนของเนื้อหาความสมบูรณ์ของข้อมูลและ
เสนอผู้บริหารส่ังการ ให้ทันตามก าหนดเวลา 

๘ ผู้บริหารพิจารณาส่ังการและหน่วยงานสามารถ
ด าเนินการได้ทันเวลาตามก าหนด 

มีข้อมูล/สรุปประเด็นส าคัญ/เสนอความเห็น/
เอกสารประกอบท่ีมีความถูกต้องครบถ้วนและ
สมบูรณ์โดยเสนอ ผอ.สพป.ส่ังการได้ทันเวลา 

 



 
๗ 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน (ต่อ) 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๙ ส าเนาเอกสารและบันทึกการส่ังการของ ผอ.สพป.

ลงในสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ก่อนน าเรื่องส่งคืน
หน่วยงานหรือเจ้าหน้าท่ีเจ้าของเรื่อง 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วโดยคัดแยก
เรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้รีบด าเนินการทันที 

๑๐ ตรวจสอบและส่งเรื่องไปยังผู้บริหาร/หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง/หน่วยงานตามท่ี ผอ.สพป. ส่ังการด้วย
ความรวดเร็วทันเวลาตามความเร่งด่วนของเรื่อง 

ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันตามเวลาความ
เร่งด่วน 

๑๑ ผู้บริหาร/หน่วยงานสามารถด าเนินการตามท่ีได้รับ
มอบหมายทันก าหนดเวลา 

ด าเนินการได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน 
                                                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 
                                                การตัดสินใจ 
                                                ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพของงานเอกสารครบถ้วนสามารถเสนอได้ภายใน ๑ วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

๒. กระบวนงานการจัดท าตารางนัดหมายของผู้บริหาร 

 

 

๑ ลงทะเบียนรับเรื่องข้อมูล/    

หนังสือ/หน่วยงาน/บุคคล 

 

 

 

๒ บันทึกเรื่องเสนอ 

 

 

 

๓ ผู้บริหารพิจารณารับนัดหมาย/ 

สั่งการ 

 

 

  ๔.๑         ๔.๒ 

        กรณีตอบปฏิเสธ           กรณีตอบรับ 

  แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง           แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

  ตอบขัดข้องหรือติดภารกิจ      ประสานรายละเอียด 

 

 

๕ 

จัดเอกสารใส่แฟ้มเพ่ือจัด 

ล าดับวันตามตารางนัดหมาย 



๙ 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสารบรรณบันทึกข้อมูลหนังสือรับลง

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และประเภทของเรื่องและ
จ่ายเรื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วและคัดแยก
ประเภทของเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ รีบด าเนินการได้ทันเวลา 

๒ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบบันทึกเสนอรายละเอียด 
ช่ือ –ช่ือสกุลเรื่องท่ีนัดหมายวันเวลาสถานท่ีติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์ 

สามารถบันทึกเสนอผู้บริหารด้วยความถูกต้อง
รวดเร็วและทันเวลา 

๓ ผู้บริหารพิจารณารับนัด/รับเชิญ/ส่ังการเลขานุการ
ลงบันทึกตารางนัดหมาย 

มีรายละเอียดข้อมูลลงในตารางนัดหมายถูกต้อง
และครบถ้วน 

๔ ๔.๑ กรณีตอบปฏิเสธ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแจ้งขัดข้องหน่วยงานเจ้าของ
เรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรหรือประสานทาง
โทรศัพท์หรือโทรสาร) 
๔.๒ กรณีตอบรับ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแจ้งยืนยันการรับนัดหมาย
กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 

- มีการแจ้งให้เจ้าของเรื่องได้ทราบ                           
ผลการนัดหมาย 
 
 
- มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียดการนัดหมายลง
ในตารางนัดหมาย 

๕ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดเก็บข้อมูลการนัดหมาย
เข้าแฟ้มเพื่อสะดวกในการสืบค้นข้อมูลในครั้งต่อไป 

มีข้อมูลการนัดหมายเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการ
ประชุมครั้งต่อไป 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน 
                                                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 
                                                ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน 
                                                จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 
                                                การตัดสินใจ 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพของงานเอกสารครบถ้วนสามารถเสนอได้ภายใน ๑ วัน 
 

 

 

 



๑๐ 

๓. กระบวนงานกลั่นกรองงานในการเชิญประชุมคณะกรรมการของ 

ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

๑ ลงทะเบียนรับ 

 

๒ ตรวจสอบและวิเคราะห์หนังสือเชิญ 

 

๓.๑ กรณีท่ีมีการมอบหมายผู้แทนไว้แล้ว  ๓.๒ กรณีท่ียังไม่มีการมอบหมายผู้แทน 
        บันทึกแจ้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม             ร่างหนังสือเสนอ ผอ.สพป.มอบหมายผู้แทน 

เจ้าหน้าท่ี                                                                                    เจ้าหน้าท่ี 
รับผิดชอบ               รับผิดชอบ 
(ข้ันท่ี ๒)                (ข้ันท่ี๒) 

๔ รอง ผอ.สพป. 
พิจารณาลงนาม 

๕ เสนอ ผอ.สพป. 
เพ่ือสั่งการ/มอบหมาย 

 

               ๖.๑        ๖.๒ 
ส่งให้ผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้แทน         ส่งให้ผูไ้ด้รับมอบหมาย 
   เช่น รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม                รอง ผอ. สพป./ผอ.กลุ่ม 
 
        ๗ จัดท าหนังสือมอบหมายและ 
            บันทึกข้อมูลคณะกรรมการ 
               เพ่ิมเติมในฐานข้อมูล 
 

๘ เก็บส าเนาเข้าแฟ้ม 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน 



๑๑ 

ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสารบรรณบันทึกข้อมูลหนังสือรับลง 

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แยกประเภทของเรื่องและ
จ่ายเรื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วและคัดแยก
ประเภทของเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบรีบด าเนินการ 

๒ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบวิเคราะห์รายละเอียดข้อมูล 
จากหนังสือเชิญและตรวจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูล 
คณะกรรมการ 

มีรายละเอียดของเอกสารครบถ้วนและมีข้อมูล
เพื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลคณะกรรมการ 

๓ ๓.๑ กรณีท่ีมีการมอบหมายผู้แทนไว้แล้ว 
ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบท าบันทึกเสนอรอง        
ผอ.สพป.ลงนามหนังสือส่งเรื่องให้ผู้แทนหรือผู้แทน
ส ารองด าเนินการต่อไป 
๓.๒ กรณีท่ียังไม่มีการมอบหมายผู้แทน 
ซึ่งเป็นคณะกรรมการใหม่ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
ท าบันทึกเสนอรอง ผอ.สพป. ลงนามถึง ผอ.สพป. 
เพื่อพิจารณาส่ังการ 

- ส่งเรื่องให้ผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายใน 
คณะกรรมการนั้นๆ ด าเนินการต่อไปได้ 
 
 
- มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 

๔ รอง ผอ.สพป. ลงนามหนังสือส่งเรื่องให้ผู้แทนหรือ 
ผู้แทนส ารองด าเนินการต่อไป กรณีมอบหมาย
ผู้แทนไว้แล้ว หรือ รอง ผอ.สพป. ลงนามถึง      
ผอ.สพป.เพื่อพิจารณาส่ังการ กรณียังไม่มีการ
มอบหมาย (เป็นคณะกรรมการ ท่ีแต่งต้ังขึ้นใหม่) 

มีรายละเอียดของเอกสารครบถ้วนและมีข้อมูลท่ี
ถูกต้อง เสนอทันเวลา 

๕ ผอ.สพป.พิจารณาส่ังการเข้าร่วมประชุมหรือ
มอบหมายผู้แทน 

มอบหมายการด าเนินงานได้อย่างถูกต้องตาม
ภาระหน้าท่ีทันตามก าหนดเวลา 

๖ ๖.๑ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแจ้งผู้ท่ีได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้แทนในคณะกรรมการ 
๖.๒ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบแจ้งผู้ท่ี ผอ.สพป.       
ส่ังมอบหมาย 

- แจ้งผู้ได้รับมอบหมายได้ทันตามก าหนดเวลา 
- แจ้งผู้ได้รับมอบหมายได้ทันตามก าหนดเวลา 

๗ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดท าหนังสือมอบหมาย 
ผู้แทนท่ี ผอ.สพป. ส่ังการเป็นลายลักษณ์อักษร 

มีหนังสือมอบหมายผู้แทนในแฟ้มข้อมูลและใน
ระบบฐานข้อมูลท่ีบันทึกลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์
สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว 

 

 



๑๒ 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน (ต่อ) 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๘ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดเก็บส าเนาข้อมูลในแฟ้ม มีข้อมูลคณะกรรมการในแฟ้มข้อมูลและระบบ

อิเล็กทรอนิกส์สามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว 
เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน 
                                                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 
                                                ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน 
                                                จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 
                                                การตัดสินใจ 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพของงานเอกสารครบถ้วนสามารถเสนอได้ภายใน ๑ วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 

๔ กระบวนงานการกลั่นกรองงานในการเชิญประชุมสมัมนา/เป็นประธาน/วิทยากร/ 

เป็นเกียรติของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 

๑ ลงทะเบียน 

 

 

๒ วิเคราะห์เรื่องเสนอดังนี้ 
เจ้าหน้าที ่    - ศึกษาเนื้อหาชั้นความเร็ว 

ที่รับผิดชอบ    - ตรวจสอบสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                                                  - สรุปประเด็นส าคัญ 

 

 

๓ เสนอ ผอ.กลุ่ม /รอง ผอ.สพป.พิจารณา 

 

 

                                            ๔   เสนอ ผอ.สพป. 

พิจารณาสั่งการ 

 

 

๕ ด าเนินการตามที่ ผอ.สพป. สั่งการ 

 

 

 

๖ เก็บส าเนาเข้าแฟ้ม 

 

 



๑๔ 

 มาตรฐานและคุณภาพของงาน 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสารบรรณบันทึกข้อมูลหนังสือ 

รับลงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์แยกประเภทของ 
เรื่องและจ่ายเรื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้องรวดเร็วและคัดแยก
ประเภทของเรื่องท่ีมีความเร่งด่วนให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบรีบด าเนินการ 

๒ เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตรวจสอบเรื่องโดย 
- ดูก าหนดวันเวลาของเรื่อง/ดูความเร่งด่วน 
- วิเคราะห์สรุปประเด็นเสนอความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

มีรายละเอียดของเอกสารครบถ้วนและมีข้อมูลท่ี
ถูกต้องเสนอทันเวลา 

๓ เสนอหัวหน้าตรวจสอบพิจารณาให้ความเห็น
เพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจ 

มีรายละเอียดของเอกสารครบถ้วนและมีข้อมูลท่ี
ถูกต้องเสนอทันเวลา 

๔ ผอ.กลุ่มฯ และรอง ผอ.สพป. น าเสนอเรื่องให้     
ผอ.สพป.พิจารณาส่ังการ/มอบหมายได้ถูกต้องทัน
ตามก าหนดเวลา 

มอบหมายผู้แทนหรือหน่วยงานได้ตรงตาม  
ภารกิจงาน 

๕ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบส าเนาแจ้งผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายและผู้เกี่ยวข้อง 

มอบหมายถูกต้องด าเนินการจัดส่ังเอกสารได้
ทันเวลา 

๖ เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบจัดเก็บเอกสารท่ีส่ังการแล้ว
ใส่แฟ้มไว้เป็นฐานข้อมูล 

มีหลักฐานเอกสารและติดตามได้รวดเร็ว 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน 
                                                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 
                                                ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน 
                                                จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 
                                                การตัดสินใจ 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพของงานเอกสารครบถ้วนสามารถเสนอได้ภายใน ๑ วัน 
 

 

 

 



๑๕ 

๕. กระบวนงานการควบคุมออกเลขค าสั่ง/ระเบียบ/ประกาศ/ 
คุมทะเบียนออกเลขค าสั่งหนังสือราชการ 

 
 

         กลุ่ม/เจ้าของเรื่อง 

 

 

ตรวจสอบความถูกต้องของ 

  ไม่ถูกต้อง           หนังสือท่ีกลุ่มต่างๆส่งมาเพ่ือ 

ออกเลขท่ีหนังสือ/การลงนาม 

                         และประทับตราผู้ลงนาม                  ถูกต้อง 

 

 

 

 

          เก็บส าเนาหนังสือ ๑ ฉบับ (หรือโดย                         ออกเลขท่ีหนังสือส่งด้วยระบบ 

          เก็บเข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์                         สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

             หรือสแกนเก็บไว้ในรูปแผ่นซีดี) 

 

 

 

                     ส่งหนังสือราชการ 

 

 

 

 



๑๖ 

มาตรฐานและคุณภาพของงาน 
ท่ี ขั้นตอน : รายละเอียดงาน มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
๑ - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือท่ีกลุ่ม/หน่วย

ต่างๆส่งมาเพื่อออกเลขท่ีหนังสือ 
- ตรวจสอบกล่ันกรองหนังสือราชการท่ีจัดขึ้นเพื่อ
ส่งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานก่อนส่ง 

หนังสือราชการมีความถูกต้อง 

๒ เจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนหนังสือส่งด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

มีหลักฐานทะเบียนส่งถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

๓ เจ้าหน้าท่ีส่งหนังสือราชการส าเนาคู่ฉบับให้เจ้าของ
เรื่องเดิมและเก็บไว้สารบรรณกลาง 

มีส าเนาคู่ฉบับไว้ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว 

๔ เจ้าหน้าท่ีส่งหนังสือราชการด้วยทางไปรษณีย์ และ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ส่งทันตามก าหนดเวลา 

เอกสารอ้างอิง : ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
อธิบายสัญลักษณ์ผังขั้นตอน             จุดเริ่มต้นหรือส้ินสุดกระบวนงาน 
                                                กิจกรรมงานหรือการปฏิบัติ 
                                                ทิศทางการเคล่ือนไหวของงาน 
                                                จุดเช่ือมต่อระหว่างขั้นตอน 
                                                การตัดสินใจ 
หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพของงานเอกสารครบถ้วนสามารถเสนอได้ภายใน ๑ วัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
       


