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1. ช ื่องาน : งานเลขานุการผ ูบร ิหารส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศ ึกษา 

2. ว ัตถ ุประสงค 

เพ ื่อประสานงานและสน ับสนุนการบร ิหารจ ัดการของผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี  

การศ ึกษาใหเปนไปดวยความถ ูกตอง รวดเรว ็ 

3. ขอบเขตของงาน 

สะดวก เก ิดความคลองต ัว ท ันสม ัยและท ันตอเหต ุการณ 

ครอบคล ุมกระบวนการต ั้งแตร ับเร ื่องมาด ําเน ินการ ตรวจสอบกล ั่นกรองความถ ูกตอง และ

ประสานงานใหถ ูกตองเรียบรอยกอนน ําเสนอผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา พ ิจารณาส ั่ง การ  

และบ ันท ึกขอว ิน ิจฉ ัยส ั่งการแลวจ ึงสงเอกสารค ืนหนวยงานเจาของเร ื่องและหนวยงานท ี่เก ี่ยวของ 

4. ค ําจ ําก ัดความ 
“ผ ูบร ิหาร”  หมายถ ึง  ผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษา และ 

รองผ ูอ ํานวยการส ํานักงานเขตพ ื้นท ี การศ ึกษา 

“ เลขาน ุการ”  หมายถ ึง  ผ ูปฏ ิบ ัต ิงานเพ ื่อประสานงานและอ ํานวยความสะดวก 
ใหแกผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาและ 

รองผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษา 

“หน ังส ือภายใน” หมายถ ึง  หน ังส ือราชการท ี่มาจากกล ุมตาง ๆ ในส ําน ักงาน 
เขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

“ หน ังส ือภายนอก”  หมายถ ึง   หน ังส ือราชการท ี่มาจากสถานศ ึกษา กระทรวง   กรม 

และหนวยงานอ ื น ท ี่เก ี่ยวของ 

5. ข ั้นตอนการปฏบ ิ  ัต ิงาน 

5.1 เลขาน ุการลงทะเบ ียนร ับเอกสาร 

5.1.1 ในกรณ ีเลขานุการของผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาลงทะเบ ียน ร ับ

เอกสารจากสารบรรณกลาง โดยแยกประเภทเปนหน ังส ือราชการท ั่วไปและหน ังสือราชการล ับ(หน ังส ือ 

ภายนอก)   และหนวยงานภายในส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา(หน ังส ือภายใน) 

5.1.2 ในกรณ ีเลขานุการของรองผ ูอ ํานวยการส ํานักงานเขตพ ื นท ี่การศ ึกษาลงทะเบ ียน 
ร ับเอกสารจากกล ุม ในส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา (หน ังส ือภายใน) 

5.2 เลขาน ุการตรวจสอบความถ ูกตองของเอกสารโดยว ิเคราะหเน ื อหาพรอมท ั งการตรวจสอบ 

และการประสานง านก ับหนวยงาน ท ี เก ี ยวของ  จ ัดล ําด ับความส ําค ัญของงานในเบ ื องตนกอนน ําเสนอ 

ผ ูบร ิหาร 

5.3 เลขาน ุการน ําเสนอเอกสารตอผ ูอ ํานวยการสาน ักงานเขตพน  

ส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศ ึกษา เพ ื่อพ ิจารณาส ั่งการ 

ท ี่การศ ึกษา/รองผ ูอ ํานวยการ 

5.3.1 กรณ ีหน ังสือภายใน/หนังส ือภายนอก นําเสนอผ ูอ ํานวยการส ํานักงานเขตพ ื้นท ี  

การศ ึกษา   หากเห ็นชอบใหด ําเน ินการตอในขอ 5.4  หากไมเห ็นชอบใหเลขาน ุการสงค ืนเจาหนาท ี  ผ ู

ร ับผ ิดชอบเพ ื่อปร ับปร ุง 



 

 
 

 

5.3.1  กรณ ีหน ังส ือภายในของกล ุมท ี่รองผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษา 

ไดร ับมอบอ ํานาจใหก ําก ับด ูแล  ใหเสนอรองผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาเพ ื อพ ิจารณา หาก

เห ็นชอบใหด ําเน ินการตอในขอ 

5.4 หากไมเห ็นชอบใหเลขาน ุการสงค ืนเจาหนาท ี่ผ ูร ับผดชอบ เพ ื่อปร ับปร ุง ถาหากนอกเหน ือ 

จากอ ํานาจการอน ุม ัต ิใหผานเร ื่องไปยังผ ูอ ํานวยการส ํานักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษาเพ ื อพจารณาตอไป 

5.4 เลขาน ุการบ ันท ึกค ําว ิน ิจฉ ัยส ั่งการของผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี การศึกษา/รอง 
ผ ูอ ํานวยการส ําน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา เพ ื่อใชในการตรวจสอบและต ิดตามงานกอนสงเร ื่องออก 

5.5 เลขาน ุการด ําเน ินการตามค ําว ิน ิจฉ ัยส ั่งการ กรณ ีท ี่ผ ูบร ิหารมอบหมายใหเลขาน ุการ 

ด ําเน ินการเอง 
 

 

5.6 สงหน ังสือค ืนหนวยงาน/กล ุม เพ ื อใหเจาหนาท ี่ผ ูร ับผ ิดชอบด ําเนินการตามค ําส ั่งตอไป 
 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

ร ับเอกสาร 
 

 
 

 
เร ิ่มต 

 

 
 

เลขานการของรอง ผอ. 

ส ําน ักงานเขตฯ 

- ร ับเอกสารจากกล ุม 

- ลงทะเบ ียนรบเอกสารเขา 

- ว ิเคราะหเอกสารเบ ื้องตน 

- ปฏ ิบ ัต ิงานตามทผ ี   ูบรหาร 

มอบหมาย 

เลขานการของ  ผอ.ส ําน ักงานเขตฯ 

- ลงทะเบ ียนรบเอกสารเขา 

- ว ิเคราะหเอกสารเบ ื้องตน 

- ปฏ ิบ ัต ิงานตามทผ ี   ูบรหาร 

มอบหมาย 
 

 
ไมถ  ูกตอง 

ตรวจสอบ 

ความถ ูก 

 
ถ ูกตอง 

 

หน ังส ือจากหนวยงาน 

หน ังส ือจากหนวยงาน 

ผ ูบรหาร / ผอ.กล ุม 

- แจงเจาหนาทท ี     ี่ เก ี่ยวของปรบปร ุง 

 

 
 

นอกเหน ืออ ํานาจสง  การของ รอง ผอ. 

พ ิจารณาสง   การ 

 

 

เลขานการ 

- บ ันทกคาว ิน ิจฉ ัยสง  การกอนสงเร ื อง 
 
 
 

ผ ูบรหาร / ผอ.กล ุม 

- แจงเจาหนาทท ี     ี่เก ี่ยวของ 

- ด ําเน ินการตามคาส ั่ง 



 

 

 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 

7.1 แบบฟอรมตารางการน ัดหมาย 

7.2 บ ัญช ีรายช ื่อผ ูไดร ับมอบหมายใหปฏ ิบ ัต ิงานตามน ัดหมาย 
 
 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 

ระเบ ียบส ําน ักนายกร ัฐมนตร ีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และท ี่แกไขเพ ิ่มเต ิม 
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