
 

 

 
มาตรฐานการปฏบิัติงาน 

 

 
ของ 

นางสาวนุจรินทร์  ภูสีฤทธิ ์
 ต าแหน่ง พนักงานพิมพ์ดดี 

กลุ่มอ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๖ 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธกิาร 

 



 

 

 
นางสาวนุจรินทร์  ภูสีฤทธิ์ ต าแหนง  พนักงานพิมพ์ดีด       

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

งานที่รับผิดชอบ 

1. ช ื่องาน  :  งานการร ับสงงานในหนาท ี่ราชการ 
2. ว ัตถ ุประสงค 

เพื ื อใหการรืับสงงานในหนาทื ื ราชการเปนไปดวยความเรื ยบรอยและถื กตองครบถวนืมื 
ความโปรงใสืและงานในหนาทื ื มื ความเรื ยบรอยืืืืืืืสามารถบรื หารตอเนื ื องไดอยางมื ประสื ทธ ภาพืผื 
รืับและผื สงงานสามารถทราบเกื ื ยวกืับงานทื ื ปฏื บืัตื เสรื จแลวือยื ระหวางการปฏื บืัต ื และยืังไมไดปฏื บืัต ืและ
มื หลืักฐานการรืับสงงานทื ื ถื กตองตามระเบื ยบสื านืักนายกรืัฐมนตืรื วาดวยืการรืับสงงานในหนาทื ื ื
ราชการืพ.ศ.ื2524 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลื มการดื าเนื นงานเกื ื ยวกืับการรืับสงงานในหนาทื ื ื ระหวางผื อ านวยการส านืักงาน 

เขตพื ื นทื ื การศื กษาไดรืับคื าสืัื งยายไปดื ารงตื าแหนงื ณืสื านืักงานเขตพื ื นทื ื การศ กษาอื ื นกับื ผื อื านวยการื
ส านืักงานเขตพื ื นทื ื การศ กษาทื ื ยายมาดื ารงตื าแหนงืหรื อผื รืักษาราชการแทนผื อื านวยการสื านืักงานเขตื
พื ้นทื ่การศื กษา 

4. ค  าจ  าก ัดความ 
“เจาหนาทื ื ”  หมายถื ง ื  เจาหนาทื ่ทื ่ปฏื บืัตื งานในแตละกลื มในสื านืักงานื

เขตพื ้นทื ่การศื กษา 
“ผื อื านวยการกลื ม” หมายถื ง ื ผื อื านวยการกลื มของแตละกลื ม 
“ผื สงมอบงาน” หมายถื ง ผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาทื ่ยายไป 

“ผื รืับมอบงาน” หมายถื ง ผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาทื ่ยายมาื
ดื ารงตื าแหนงใหม 



 

 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

5.1ืเจาหนาทื ่จืัดเตรื ยมแบบฟอรมบืัญชื การรืับสงงานในหนาทื ่ราชการื จื านวนื3ืชื ด 
5.2ืเจาหนาทื ่ผื รืับผื ดชอบดื าเนื นการรวบรวมื และกรอกรายละเอื ยดรายการรืับสงงานในื

หนาทื ื ืตามภาระงานตามกลื มงานทื ่รืับผื ดชอบและไดรืับมอบหมาย 
5.3ืเจาหนาทื ื เสนอใหผื สงมอบและผื รืับมอบงานลงนามในบืัญชื การรืับสงมอบงานในหนาทื ื  
5.4ืเจาหนาทื ่ผื รืับผ ดชอบจืัดเกื บเอกสารและหลืักฐานการรืับสงงานในหนาทื ่ทื ื ลงนามแลวื

จื านวนื1ืชื ดืและสงมอบใหผื รืับ-สงงานเกื บไวเปนหลืักฐานคนละื 1ืชื ด 



 

 

 
 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 
 
 

ส ืารวจและกรอกรายละเอยด ใืนบัญช ืการรืับสงงานื
ในหนาท ืื และจืัดท ืารายละเอ ืยดงานในหนาท ืื ตาม 
กล ืมงานในบืัญช ืรับสงงานในหนาท ืื จื ืานวน 3ื ชืื ด 

 
 
 
 
 
 

เจาหนาท ืื ื เสนอใหผ ืสงมอบและผ ืรืับมอบืืลง 
ผ ืสงมอบงาน-ผ ืรืับมอบงานลงนามื
ในบืัญช ืื การรืับมอบสงมอบงานในื

หนาท ืื  
 
 
 
 
 

 
- เก ืบเอกสารหลืักฐานทื ่ผ ืสงมอบและผ ืรืับมอบื
งานทื ่ลงนามแลวืจ ืานวนื1ืช ืด 

- สงมอบเอกสารหลืักฐานทื ่ลงนามแลวใหผ ืสงื
มอบและผ ืรืับมอบงานเก ืบไวเปนหลืักฐานคน 

 
 
 
 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 
 

แบบฟอรมบืัญชื การรืับ-สงงานในหนาทื ื  
 
 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 
8.1ืระเบื ยบสื านืักนายกรืัฐมนตรื วาดวยการรืับสงงานในหนาทื ื ราชการืพ.ศ.ื2524 
8.2ื พ.ร.บ.ืระเบื ยบบรื หารราชการกระทรวงศื กษาธื การืพ.ศ.ื2546 
8.3ื พ.ร.บ.ครื และบื คลากรทางการศื กษา พื.ศ.2546ืและทื ่แกไขเพื ่มเตื ม 
8.4ื พ.ร.บ.ระเบื ยบบรื หารราชการแผนดื นื พ.ศ.ื2545ืและทื ่แกไขเพื ื มเตื ม 



 

 

 
 

 
 
 

9 . สร ุปมาตรฐานของ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ช ื่องาน งานการร ับสงงานในหนาท ี่ราชการ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา……………กล ืมือ ืานวยการ รห ัสเอกสาร : …………………………….. 
ว ัตถ ุประสงค 

เพื ่อใหการรืับสงงานในหนาทื ่ราชการเปนไปดวยความเร ืยบรอยและถื กตองครบถวนื ม ืความโปรงใสืและงานในหนาทื ่ม ืความเร ืยบรอยื สามารถบร ืหารตอเนื ่องไดอยางม ืประส ืทธ ืภาพืผ ืรืับและผ ืสงงานสามารถื
ทราบเกื ่ยวกืับงานทื ่ปฏ ืบตืัื ืเสร ืจแลวื อย ืระหวางการปฏ ืบืัต ืื และยืังไมไดปฏ ืบืัต ืื และม ืหลืักฐานการรืับสงงานทื ่ถ ืกตองตามระเบ ืยบส ืานืักนายกรืัฐมนตร ืวาดวยืการรืับสงงานในหนาทื ่ราชการืพ.ศ.ื2524 

ล  าด ับท ี ่ ผ ังข ั้นตอนการด  าเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด  าเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ หมายเหต ุ 
1.  

จดเตรยมแบบฟอรม
การรืับสงงาน 

 
 
 

กรอกรายละเอยื ื ดในบญชการรบสงงานตามื
ภาระงาน 

 
 

รวบรวมรายละเอยดบญช ืการรับสงงาน 
 
 
 

ผ ืรบผ ืสงงานในหนาทื ื
ลงนาม 

 
 

สงมอบบืัญช ืการืับสงงานท ืล่งนามื

จดเก ืบเอกสารการรบสงงาน 

เจาหนาทื ่ผรื ื ืับผดชอบจดเตรยื ื มแบบฟอรมบืัญช ืการรืับสงงานในื
หนาท ืื  

 
120ืนาท ื 

 จนท.  

2. เจาหนาทื ่แตละคนในแตละกล ืมกรอกรายละเอื ยดงานในหนาทื ่ท ืื ื
รืับผ ืดชอบในบญชการรบสงงานในหนาท ืื  

 
1ืวืัน 

 จนท.  

3. เจาหนาทื ่ผรื ื ืับผดชอบรวบรวมื/ตรวจสอบรายละเอ ืยดบืัญช ืการ
รืับสงงานของแตละกลมืเปนภาพรวมของสานกงานเขตพนื ื ท ืื ื
การศ ืกษา 

 
1ืวืัน 

การรืับ-สงงานในหนาท ืื ื
ราชการถ ืกตองครบถวนื
ตามระเบ ืยบ 

จนท.  

4. ผ ืรืับงานและผสื ื งงาน(ผอ.สพป./สพม.ท ืย่ายไป)ื และผรื ื ืับงานื
(ผอ.สพป./สพม.ืท ืย่ายมาใหม)ืลงนามในบญชรื ื บืัื ื -สงงานในื
หนาท ืื  

 
1ืวืัน 

 ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

5. เจาหนาทื ่ผรื ื ืับผดชอบสงมอบบืัญช ืการรืับสงงานในหนาท ืื ืท ืล่ง
นามแลวใหผื ืรืับงาน-ผ ืสงงานเก ืบไวเปนหลืักฐานคนละื1ืช ืด 

 
5ืนาท ื 

การบร ืหารจืัดการดื าเน ืนื
ไปอยางตอเนื ่องม  
ประส ืทธภาพ 

จนท.  

6. เจาหนาทื ่กลมื อ ืานวยการจดเก ืบบญช ืการรืับสงงานื เอกสารและื
หลืักฐานการรืับสงงานทื ่ลงนามแลวไวเปนหลกฐานของสานกงานื
เขตพื ้นท ืก่ารศ ืกษา 

 
5ืนาท ื 

ม ืหลืักฐานการรืับ-สงงานท ืื ื
ถ ืกตองตามระเบ ืยบ 

จนท. 
ผ ืรืับผดชอบ 

 

เอกสารอางอ ิง :   1.ืระเบ ืยบสานืักนายกรืัฐมนตร ืวาดวยการืับสงงานในหนาท ืร่าชการืพ.ศ.ื2524 2.ืพ.ร.บ.คร ืและบื คลากรทางการศ ืกษาืพ.ศ.2546ืและทื ่แกไขเพื ่มเต ืม 
3. พ.ร.บ.ืระเบ ืยบบร ืหารราชการกระทรวงศ ืกษาธ ืการืพ.ศ.ื2546 4. พ.ร.บ.ระเบ ืยบบรหารราชการแผนด ืนื พ.ศ.ื2545ืและทื ่แกไขเพื ่มเต ืม 

อธ ิบายสญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ืดเรื ่มตนหร ือส ื้นสดกระบวนงาน ก ืจกรรมงานหร ือการปฏ ืบืัต ื การตืัดส ืนใจ ท ืศทางหร ือการเคลื ่อนไหวของงานื { จ ืดเชื ่อมตอื
ระหวางหนา(ถาไมจบภายในื1หนา) 



 

 

 

 
 

1. ช ื่องาน : งานการมอบหมายงานในหนาท ี่ราชการ 
2. ว ัตถ ุประสงค 

1. เพื ่อใหงาน/ืภารกื จืของสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษามื ผื รืับผื ดชอบทื ่ชืัดเจน 
2. เพื ื อใหการบรื หารจืัดการและการดื าเนื นงานของส านืักงานเขตพื ื นทื ื การศื กษาดื าเนื น 

ไปดวยความเรื ยบรอยืบรรลื ตามวืัตถื ประสงคอยางมื ประสื ทธื ภาพืื บื คลากรมื ความพื งพอใจใน กืารื
ปฏื บืัตื งานตามทื ่ไดรืับมอบหมาย 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคลื มการดื าเนื นงานเกื ่ยวกืับการจืัดทื าคื าสืัื งมอบหมายหนาทื ื การงานในภาพรวมื

ของสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาืการเกื บรืักษาคื าสืั่งมอบหมายงานในหนาทื ื  
4. ค  าจ  าก ัดความ 

“สื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษา” หมายถื งืสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษาประถมศื กษาื
และสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษามืัธยมศื กษา 

“เจาหนาทื ื ” หมายถื ง เจาหนาทื ่กลื มงานในสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษา 
“ผื อื านวยการกลื ม” หมายถื ง ผื อื านวยการกลื มในสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษา 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
5.1 เืจาหนาทื ่รวบรวมืรายละเอื ยดการมอบหมายงานรายบื คคลของแตละกลื มเพื ื อ 

จืัดทื าคื าสืั่งมอบหมายงานในภาพรวมของสื านืักงานเขตพื ื นทื ่การศื กษา 
5.2ืตรวจสอบความถื กตองของรายละเอื ยดการมอบหมายงานของแตละบื คคล 
5.3ืเสนอผื อื านวยการกลื มพื จารณาืเพื ื อเสนอรองผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศื กษา 

พื จารณา 
 
 
5.4ืผื อื านวยการสานืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาพื จารณาลงนามในคื าสืั่งมอบหมายงานในหนาทื ื  
5.5 เืจาหนาทื ่สงมอบคื าสืั่งมอบหมายงานในหนาทใื ืหแตละกลม

และมอบหมายใหเจาหนาทื ่ทื ื รืับผื ดชอบตามคื าสืั่งดื าเนื นการตอไป 
เพื ่อจืัดทื าคื ม อการปฏื บืัตื งาน 

5.6ืเจาหนาทื ื เกื บคื าสืัื งไวเปนหลกัฐานการมอบหมายงานและการตื ดตามผลการปฏื บืัตื งาน 



 

 

 

 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 
 
 

เจาหนาทื ่กลื มื
จืัดทื า 
รายละเอื ยดงาน 
ในหนาทื ่ของแต
ละคนในกลื ม 

ผอ.กลื มื แตละกลื มื
ตรวจสอบความื
ถื กตองรายละเอื ยด 
งานในหนาทื ่ของแต
ละคนในกลื ม 

- รวบรวมรายละเอื ยดงานในหนาทื ื ื
ของแตละคนในแตละกลื มทื ่ได จืัด
ทื าสงมาเพื ่อจืัดทื าเปนภาพรวม 
ของสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษา 
- ตรวจสอบความถื กตองของ 
รายละเอื ยดในคื าสืั่งมอบหมายงาน 

 
 
 

แกไข ไมถื กตอง 
 

 
 

รองืผอ.สพป./สพมื
พื จารณา 

 
ถื กตอง 

ถื กตอง 
 
ผอ.กลื มตรวจสอบความถื กตองของื
รายละเอื ยดคื าสืั่งมอบหมายงาน 

 
 

ผอ.สพป./สพม. 
พื จารณา 

 
 
 
 

- สงมอบคื าสืั่งใหแตละกลื ม 
- จืัดเกื บคื าสืั่งไวเปนหลืักฐานและ 
การตื ดตามผลการปฏื บืัตงาน 

 
 
 
 
ผอ.แตละกลื ม 
- สงมอบคื าสืั่งใหเจาหนาทื ่ในกลื ม 
- แตละกลื มจืัดทื าคื มื อการปฏื บืัตื งาน 
- เจาหนาทื ่จืัดเกื บคื าสืั่งไวเปนหลืักฐานื
และการตื ดตามผลการปฏื บืัตงาน 

 
 
 

7.  แบบฟอรมท ี่ใช 
 

7.1ืคื าสืั่งมอบหมายงานในหนาทื ื  
7.2ืแบบมอบหมายงานในหนาทื ื  

 
 
 
 
 
 
 
 

เตื ม 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 
8.1ืพระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบบรื หารราชการกระทรวงศื กษาธื การื พ.ศ.ื2546 
8.2ืพระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบขาราชการครื และบื คลากรทางการศื กษาืพ.ศ.ื2546ืและทื ื  

 
 

8.3ืพระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบบร หารราชการแผนดื นืพ.ศ.ื2534ืและทื ่แกไขเพื ื มเตื ม 



 

 

 
 

ค ม อการปฏ บตั งานืส านักงานเขตพ ้นท ่การศ กษาื
กล มอ านวยการ 
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9 . สร ุปมาตรฐานของ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 

ช ื่องาน  งานการมอบหมายงานในหนาท ี่ราชการ ส  านักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา……………กล ืมือ ืานวยการ รห ัสเอกสาร : …………………………….. 
ว ัตถ ุประสงค : 1.ืเพื ่อใหงาน/ืภารกื จืของสื านืักงานเขตพื ื นทื ่การศื กษามื ผื รืับผื ดชอบทื ่ชืัดเจน 

2. เพื ่อใหการบรื หารจืัดการและการดื าเนื นงานของสื านืักงานเขตพื ื นทื ่การศื กษาดื าเนื นไปดวยความเรื ยบรอยืืบรรลื ตามวืัตถื ประสงคอยางมื ประสื ทธื ภาพืืบื คลากรมื ความพื งพอใจในการปฏื บืัตื งานตามทื ื ไดรืับมอบหมาย 

ล  าด ับท ี ่ ผ ังข ั้นตอนการด  าเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด  าเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ หมายเหต ุ 
1. 

 

วเคราะหืสงเคราะหืการื
มอบหมายงานแตละกลม 

 
 

ตรวจสอบความถ ืกตอง 
 
 
 

เสนอรองืผอ.พ ืจารณา 
 
 
 

ผอ.สพป./สพม.พ ืจารณาลงื

สงมอบคาสงืัืมอบหมายงาน 

จดเก ืบค ืาสงื ืั 

ว ืเคราะหืสืังเคราะหืรวบรวมรายละเอยดงานในหนาทขื ื องแตละคนในกลมื  
ทื ่จืัดสงมาเพื ่อจดทาเปนภาพรวมของสื านืักงานเขตพื ้นทกื ืืารศ ืกษา 

 
 

1ืวืัน 

ค ืม ือการปฏ ืบตืัืงานสานืักงาน 
เขตพื ้นทื ่การศ ืกษา 

 
 

เจาหนาท ืื  

 

2. เจาหนาทื ่ตรวจสอบความถ ืกตองของรายละเอ ืยดในรางค ืาสืั่ง 
มอบหมายงานในหนาท ืื  

 
 

1ืวืัน 

 เจาหนาท ืื / 
ผอ.กล ืม 

 

3. ผ ือ ืานวยการกล ืมอ ืานวยการเสนอรองผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขต 
พื ้นทื ่การศ ืกษาพ ืจารณาเบื ้องตน 

 
 

15ืนาท ื 

 ผอ.กล ืม/รอง 
ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

4. ผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาพ ืจารณาลงนามในื
ค ืาสืั่งมอบหมายงานในหนาท ืื  

 
 

1ืวืัน 

 ผอ.สพป./ 
สพม. 

 

5. เจาหนาทื ่กลมือ ืานวยการสงมอบค ืาสืั่งใหแตละกลมื เพื ่อจืัดท ืา 
ค ืม ือการปฏ ืบตืืัื  ืงานและมอบใหเจาหนาท ืทื ืื รื ื ื บผดชอบดาเน ืนการ 

 
 

1ืวืัน 

 เจาหนาท ืื  
กลมื ืื/ผอ.กลมื  

 

6. เจาหนาทื ่สารบรรณกลางจืัดเก ืบคาสืั่งมอบหมายงานไวเปน 
หลืักฐานสวนกลางของส ืานืักงานเขตพนื ื ทกื ื ารศกษาเพอื ื การื
ต ืดตามผลการปฏ ืบืัต ืงาน 

 
 

5ืนาท ื 

 เจาหนาท ืื / 
ผอ.กล ืม 

 

เอกสารอางอ ิง : 1.ืพระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบบรื หารราชการกระทรวงศื กษาธื การืืพ.ศ.ื2546ืืื2.ืืพระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบขาราชการครื และบื คลากรทางการศื กษาืืพ.ศ.ื2546ืและทื ่แกไขเพื ่มเตื ม 
3. พระราชบืัญญืัตื ระเบื ยบบรื หารราชการแผนดื นืพ.ศ.ื2545ืืและทื ่แกไขเพื ่มเตื มทื กฉบืับ 

อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน  จื ดเรื ่มตนหรื อสื ื นสื ดกระบวนงาน ื กื จกรรมงานหรื อการปฏื บืัตื  การตืัดสนใจ ื ท ศทางหรื อการเคลื ่อนไหวของงานื{ จื ดเชื ่อมตอระหวางหนา(ถาไมจบภายในื1หนา 



 

 

 
 
 

1. ช ื่องาน : งานเลขาน การผ ืบร ืหารส ืานืักงานเขตพื ้นท ืื การศ ืกษา 
2. ว ัตถ ุประสงค 

เพื ่อประสานงานและสนืับสน นการบร ืหารจืัดการของผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นท ืื  
การศ ืกษาใหเปนไปดวยความถ ืกตองืรวดเรวื  

3. ขอบเขตของงาน 
สะดวกื เก ืดความคลองตืัวืทืันสมืัยและทืันตอเหต ืการณ 

ครอบคล ืมกระบวนการตืั้งแตรืับเรื ่องมาด ืาเน ืนการื ตรวจสอบกลืั่นกรองความถ ืกตองืและ
ประสานงานใหถ ืกตองเร ยบรอยกอนน ืาเสนอผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาืพ ืจารณาสืั่งืการืื
และบืันท ืกขอว ืน ืจฉืัยสืั่งการแลวจ ืงสงเอกสารค ืนหนวยงานเจาของเรื ่องและหนวยงานทื ่เกื ่ยวของ 

4. ค  าจ  าก ัดความ 
“ผ ืบร ืหาร”  หมายถ ืงื ผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นท ืื การศ กษาืและื

รองผ ือ ืานวยการส ืานักงานเขตพื ้นท ืื การศ ืกษา 
“ เลขาน ืการ”  หมายถ ืงื ผ ืปฏ ืบืัต ืงานเพื ่อประสานงานและอ ืานวยความสะดวก 

ใหแกผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาและื
รองผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นท ืื การศ กษา 

“หนืังส ือภายใน” หมายถ ืงื หนืังส ือราชการทื ่มาจากกล ืมตางืๆืในส ืานืักงาน 
เขตพื ้นทื ่การศ ืกษา 

“ หนืังส ือภายนอก”  หมายถ ืงืืืหนืังส ือราชการทื ่มาจากสถานศ ืกษาืกระทรวงืืืกรมื
และหนวยงานอ ืื นืทื ่เกื ่ยวของ 

5. ข ั้นตอนการปฏบ ิ  ัต ิงาน 
5.1ื เลขาน ืการลงทะเบ ืยนรืับเอกสาร 

5.1.1ืในกรณ ืเลขาน การของผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาลงทะเบ ืยนืรืับ
เอกสารจากสารบรรณกลางื โดยแยกประเภทเปนหนืังส ือราชการทืั่วไปและหนืังส อราชการลืับ(หนืังส ือื
ภายนอก)ืืืและหนวยงานภายในส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษา(หนืังส ือภายใน) 

5.1.2ื ในกรณ ืเลขาน การของรองผ ือื านวยการส ืานกังานเขตพ ืื นทื ่การศื กษาลงทะเบ ืยน 
รืับเอกสารจากกล ืมืในส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาื(หนืังส ือภายใน) 

5.2ืเลขาน ืการตรวจสอบความถ ืกตองของเอกสารโดยว ืเคราะหเน ืื อหาพรอมทืืั งการตรวจสอบื
และการประสานงานกืับหนวยงานท ืื เก ืื ยวของืื จืัดล ืาดืับความส ืาคืัญของงานในเบ ืื องตนกอนน ืาเสนอ 
ผ ืบร ืหาร 

5.3ืเลขาน ืการน ืาเสนอเอกสารตอผ ือ ืานวยการสานืักงานเขตพนื ื
ส ืานืักงานเขตพื ้นท ืื การศ ืกษาืเพื ่อพ ืจารณาสืั่งการ 

ทื ่การศ ืกษา/รองผ ือ ืานวยการ 

5.3.1ื กรณ ืหนืังส อภายใน/หนงัส ือภายนอกืน าเสนอผ ือื านวยการส ืานกังานเขตพื ้นท ืื ื
การศ ืกษาืืืหากเห ืนชอบใหด ืาเน ืนการตอในขอื5.4  หากไมเห ืนชอบใหเลขาน ืการสงค ืนเจาหนาท ืื ืผ ื
รืับผ ืดชอบเพื ่อปรืับปร ืง 



 

 

 
 
 

5.3.1ืื กรณื หนืังสื อภายในของกลื มทื ่รองผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษาื
ไดรืับมอบอื านาจใหกื ากืับดื แลืืใหเสนอรองผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาเพื ื อพื จารณาืหาก
เหื นชอบใหดื าเนื นการตอในขอ 

5.4ืหากไมเหื นชอบใหเลขานื การสงคื นเจาหนาทื ่ผื รืับผดชอบืเพื ่อปรืับปรื งื ถาหากนอกเหนื อื
จากอื านาจการอนื มืัตื ใหผานเรื ่องไปยังผื อื านวยการสื านักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาเพื ื อพจารณาตอไป 

5.4ื เลขานื การบืันทื กคื าวื นื จฉืัยสืั่งการของผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศ กษา/รอง 
ผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาืเพื ่อใชในการตรวจสอบและตื ดตามงานกอนสงเรื ่องออก 

5.5ื เลขานื การดื าเนื นการตามคื าวื นื จฉืัยสืั่งการืกรณื ทื ่ผื บรื หารมอบหมายใหเลขานื การ 
ดื าเนื นการเอง 

 
 
5.6ืสงหนืังส อคื นหนวยงาน/กลื มืเพื ื อใหเจาหนาทื ่ผื รืับผื ดชอบดื าเน นการตามคื าสืั่งตอไป 

 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

รืับเอกสาร 
 

 
 

 
เรื ่มต 

 

 
 

เลขานการของรองืผอ. 
สื านืักงานเขตฯ 

- รืับเอกสารจากกลื ม 
- ลงทะเบื ยนรบเอกสารเขา 
- วื เคราะหเอกสารเบื ้องตน 
- ปฏื บืัตื งานตามทผื ื ื ื บรหารื
มอบหมาย 

เลขานการของืืผอ.สื านืักงานเขตฯ 
- ลงทะเบื ยนรบเอกสารเขา 
- วื เคราะหเอกสารเบื ้องตน 
- ปฏื บืัตื งานตามทผื ื ื ื บรหารื
มอบหมาย 

 

 
ไมถืื กตองื

ตรวจสอบ 
ความถื ก 

 
ถื กตอง 

 

หนืังสื อจากหนวยงาน 

หนืังสื อจากหนวยงานื

ผื บรหารื /ืผอ.กลื ม 
- แจงเจาหนาททื ื ืืืื ่ื เกื ่ยวของปรบปรื ง 

 
 
 

นอกเหนื ออื านาจสงื ืการของื รองืผอ. 
พื จารณาสงื ืืการ 

 
 

เลขานการ 
- บืันทกคาวื นื จฉืัยสงื ืการกอนสงเรื ื อง 

 
 
 

ผื บรหารื /ืผอ.กลื ม 
- แจงเจาหนาททื ื ืืืื ่เกื ่ยวของ 
- ดื าเนื นการตามคาสืั่ง 



 

 

 

 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 
7.1ื แบบฟอรมตารางการนืัดหมาย 
7.2 บืัญชื รายชื ่อผื ไดรืับมอบหมายใหปฏื บืัตื งานตามนืัดหมาย 

 
 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 
ระเบื ยบสื านืักนายกรืัฐมนตรื วาดวยงานสารบรรณืพ.ศ.ื2526ืและทื ่แกไขเพื ่มเตื ม 



 

 

ค ม อการปฏ บตั งานืส านักงานเขตพ ้นท ่การศ กษาื
กล มอ านวยการ 

3
1
 

 
 
 
 

9 . สร ุปมาตรฐานของ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ช ื่องาน :ืื งานเลขาน ืการผ ืบร ืหารส ืานืักงานเขตพ ืน้ทื ่การศ ืกษา ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา……………กล ืมือ ืานวยการ รห ัสเอกสาร : …………………………….. 
ว ัตถ ุประสงค 

เพื ่อประสานงานและสนืับสนนการบร ืหารจืัดการของผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาใหเปนไปดวยความถ ืกตองืรวดเร ืวืสะดวกืเกดความคลองตืัวืทืันสมยและทืันตอเหต ืการณ 
ล  าด ับท ี ่ ผ ังข ั้นตอนการด  าเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด  าเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ หมายเหต ุ 

1.  

ลงทะเบ ืยนื
รืับเอกสาร 

 
 

แยกประเภทหนงสอื  
 
 
 

ว ืเคราะหเนื ้อหา 
ตรวจสอบความถ ืกตอง 

ผอ.พ ืจารณาสืังการื

บืันท ืกค ืาว ืน ืจฉืัยสืั่งการ 

 
 

ด ืาเน ืนการตามคื าสืั่ง 

เลขาน ืการลงทะเบ ืยนรืับเอกสารจากสารบรรณกลางและ 
หนวยงานภายในส ืานืักงานเขตพ ื้นทื ่การศ ืกษา 

5ืนาท ื/เรื ่อง  เลขาน ืการ  

2. แยกประเภทหนืังส ือราชการทืั่วไปืและหนืังส ือราชการลืับ 
(หนืังส ือภายนอก)และหนวยงานภายในส ืานืักงานเขตพื ืนท ืื  
การศ ืกษา(หนืังส ือภายใน) 

 
5ืนาท ื/เรื ่อง 

  
เลขาน ืการ 

 

3. ตรวจสอบและวเคราะหความถื กตองของเนื ้อหาืจืัดระบบ 
เอกสารืจดล ืาดืับความส ืาคญของงานในเบ ือ้งตนกอนเสนอ 
ผ ืบร ืหารส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศกษา 

 
5ืนาท ื/เรื ่อง 

ภารก ืจของหนวยงาน 
เก ืดผลสมฤทธื ์รวดเร ืว 

 
เลขาน ืการ 

 

4. พ ืจารณาว ืน ืจฉยสืั่งการ/อน ืมตืืัื /ลงนาม 5ืนาท ื/เรื ่อง การปฏ ืบืัตราชการถ ืกตอง 
ตามกฎหมาย/แนวปฏ ืบืัต  

ผ ืบร ืหาร  

5. บืันท ืกค ืาว ืน ืจฉืัยสื่ังการของผ ืบร ืหารเพื ่อใชในการตรวจสอบและ 
ต ืดตามงานกอนสงเรื ่องออกใหผ ืทเื ื กื ่ยวของ 

 
5ืนาท ื/เรื ่อง 

ม ืขอม ืลใน 
การประสานงานและการ 
บร ืหารจดการ 

 
เลขาน ืการ 

 

6. ประสานแจงเจาหนาทื ่ทเื ื กยื ื วของ 
ด ืาเน ืนการตามคื าสืั่ง แืละตามนดืหมายท ืส่ืั่งการ 

 
5ืนาท ื/เรื ่อง 

การบร ืหารเปนไปดวย 
ความถ ืกตองืรวดเร ืว 
สะดวก 

ผ ืบร ืหาร/ผอ. 
กล ืม/เลขาฯ 

 

เอกสารอางอ ิง : ระเบ ืยบส ืานืักนายกรืัฐมนตร ืวาดวยงานสารบรรณืพ.ศ.ื2526ืและทแื ื กไขเพ ื่มเต ืม 
อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จ ืดเร ืม่ตนหร ือสื ้นส ืดกระบวนงาน ก ืจกรรมงานหรอการปฏ ืบืัต  การตืัดสนใจ ท ืศทางหร ือการเคลื ่อนไหวของงาน { จ ืดเชื ่อมตอระหวางหนา 
(ถาไมจบภายใน 1ืหนา) 



 

 

 
 
 

1. ช ื่องาน : งานการประช ุมภายในส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
2. ว ัตถ ุประสงค 

เพ ืื อใหการประช ืมของส ืานืักงานเขตพ ืื นท ืื การศ ืกษาเปนไปดวยความเร ืยบรอยและ 
ม ืประส ืทธ ืภาพ 

3. ขอบเขตของงาน 
ครอบคล ืมการด ืาเน ืนงานท ืื เก ืื ยวกืับการจืัดเตร ืยมวาระการประช ืมื เช ืญประช ืมื

การจืัดเตร ืยมสถานท ืื ื วืัสด ือ ืปกรณ ื การเง ืนื การจืัดท ืามต ืท ืื ประช ืมื รายงานการประช มื การออกค ืาสืืั งื
ประกาศื และการจืัดเก ืบวาระื การประช ืมื ื มต ืท ืื ประช มื ื รายงานการประช ืมื เอกสารท ืื เก ืื ยวของื และื
ค ืาสืั่ง/ประกาศลงในแผนบืันท ืกขอม ืล(CD) 

4. ค  าจ  าก ัดความ 
“ส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษา” หมายถ ืงื ส ืานืักงานเขตพ ืื นท ืื การศ ืกษาประถมศ ืกษาื

และส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษามืัธยมศ ืกษา 
“เจาหนาทื ่”  หมายถ ืงืืืผ ือ ืานวยการกล ืมและเจาหนาท ืื กล ืมงานใืนส ืานืักงานเขต 

พื ้นทื ่การศ ืกษา 
 
 
“การประช ืมภายใน”  หมายถ ืงืืืการปรืะช ืมขาราชการคร ืแล ะืบ ืคลากรทางืการื 

ศ ืกษาล ืกจางประจ ืาื ล ืกจางชืืั วคราวและการประช ืมผื ืบร ืหารสถานศ ืกษาในสืังกืัดส ืานืักงานเขตพ ืื นท ืื ื
การศ ืกษา 

 

5. ข ั้นตอนการปฏ ิบ ัต ิงาน 
 

5.1ืเจาหนาท ืื ประสานงานกืับกล ืมตางืๆืใหจืัดสงวาระการประช ืมภายในเวลาท ืื ก ืาหนด 
(กอนการประช ืมื2ืสืัปดาห) 

5.2ื เจาหนาทื ่รวบรวมขอม ืลืประเด ืนื และผลการด ืาเน ืนงานของส ืานกังานเขตพื ้นท ืื ื
การศ ืกษาทื ่เกื ่ยวของืและตรวจสอบความถ ืกตองืจืัดท ืาตนฉบืับระเบ ืยบวาระการประช ืม 

5.3ื เจาหนาทื ่จืัดท ืาหนืังส อเช ืญประช ืมพรอมตนฉบืับระเบ ืยบวาระการประช ืมเสนอื
ผ ือ ืานวยการกล ืมอ ืานวยการพ ืจารณาืและน ืาเสนอผ ือ ืานวยการส ืานืักงานเขตพื ้นทื ่การศ ืกษาพ ืจารณา 

5.4ืผ ือ ืานวยการส านืักงานเขตพื ้นท ืื การศ ืกษาใหความเห ืนชอบระเบ ืยบวาระการประช ืมื
และลงนามในหนังส ือเช ืญประช ืม 

5.5ืเจาหนาทื ่จืัดทื าหนืังส อเช ืญประช ืมเสนอผ ือ ืานวยการกล ืมอ านวยการืเช ืญผ ืบร ืหาร 
สถานศ ืกษาและผ ือานวยการกล ืม 

5.6ื เจาหนาทื ่น ืาตนฉบืับและระเบ ืยบวาระการประช ืมสงฝายผล ืตเอกสารจืัดท ืาส ืาเนาื
และตรวจสอบความถ ืกตอง 

5.7ื เจาหนาทื ่จืัดสงหนืังส ือเช ญประช ืมพรอมระเบ ืยบวาระใหแกผ ืบร ืหารสถานศ กษาื
และผ ือ ืานวยการกล ืมื (กอนการประช ืมื1ืสืัปดาห) 



 

 

5.8ืเจาหนาทื ่ประสานผื บรื หารสถานศื กษาและผื อื านวยการกลื มเพื ื อขอคื ายื นยืันืการื
เขารวมประชื ม (ืกอนการประชื มื1-2ืวืัน) 

5.9ืเจาหนาทื ่เตรื ยมการเกื ่ยวกืับการประชื มื ดืังนื ื  
5.9.1ืจืัดทื าืpower point เพื ่อนื าเสนอระหวางการประชื ม 
5.9.2ืเตรื ยมปายชื ่อ 
5.9.3ืเตรื ยมเอกสารทื ่เกื ่ยวของ ไืดแกืกฎหมายืและระเบื ยบทื ื เกื ่ยวของ 
5.9.4ืจืัดเตรื ยมคาเบื ื ยประชื ม /ืืคาพาหนะ 
5.9.5ืเตรื ยมใบเซื นชื ื อเขาประชื ม 
5.9.6ืเตรื ยมอาหารือาหารวางและเครื ่องดื ่ม 

5.10ืเจาหนาทื ่ดื าเนื นการในวืันประชื ม 
5.10.1ืจืัดหองประชื ม 
5.10.2ือื านวยความสะดวกระหวางการประชื ม 
5.10.3ืจดบืันทื กการประชื ม/บืันทื กเทปการประช ม 

5.11ืเจาหนาทื ่ดื าเนื นการถอดเทปบืันทื กการประชื มและจืัดพื มพ 
5.12 เืจาหนาทื ่จืัดทื ามตื ทื ่ประชื มโดยยอื(10 วืืัน)ืและจืัดทื ารายงานการประชื ม(2ืสัปดาห) 

และคื าสื่ัง/ประกาศสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาืและเสนอตามขืั้นตอนืดืังนื ื  
5.12.1ืนื าเสนอผื อื านวยการกลื มอ านวยการพ จารณาเสนอรองผื อ านวยการกลื ม 

ในฐานะเลขานื การ 
 
 
5.12.2ืสื านืักงานเขตพื ื นทื ื การศื กษาตรวจมต /ืืรายงานการประชื มื/ืคื าสืัื งและ 

ประกาศสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาและใหความเหื นชอบ 
5.12.3ืเจาหนาทื ื รืับเรื ื องคื นแกไขืเสนอผื อื านวยการกลื มอื านวยการนื าเสนอ 

รองผื อื านวยการและผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาพื จารณา 
5.12.4ืผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ื นทื ื การศื กษาพื จารณาลงนามในมตื ยอ /ื 

รายงานการประชื ม 
 
 
(1) มตื ทื ่ประชื มโดยยอ 

- แจงเวื ยนมตื ทื ่ประชื มโดยยอใหผื เขาประชื มพ จารณารืับรองมต ื(ภายใน 
7ืื วืัน)ืและรวบรวมความเห นของผื เขาประชื มทื ื ขอใหแกไขื(ถามื )ืโดยเสนอผื อื านวยการสื านืักงานเขตื
พื ้นทื ่การศื กษาเพื ่อแกในรายงานการประชื ม 

- แจงเวื ยนมตื ทื ื ประชื มโดยยอใหกลื มตางืๆ ใืนสื านืักงานเขตพื ื นทื ื การศื กษา 
เพื ่อดื าเนื นการในสวนทื ่เกื ่ยวของ 



 

 

 
 
 

(2)  รายงานการประชื ม 
-  เจาหนาทื ื จืัดทื ารายงานการประชื มเปนวาระการประชื มเพื ื อเสนอื

ผื อ านวยการส านืักงานผื อ านวยการกลื มื ผื บรื หารสถานศื กษาืืผื เขาประชื มื พ จารณาใหการรืับรองในการ 
ประชื มครืั้งตอไป 

(3)  คื าสืั่งและประกาศสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษา 
- เสนอผื อ านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ื การศื กษาลงนามแลวดื าเนื นการื

แจงกลื มตางื ๆืทื ่เกื ่ยวของเพื ื อดื าเนื นการตอไป 
5.13ื เจาหนาทื ่ดื าเนื นการจืัดเกื บวาระการปะชื มืเอกสารทื ่เกื ่ยวของื มตื ทื ่ประชื มื

โดยยอืรายงานการประชื มื คื าสืั่งและประกาศตนฉบืับในแฟมและสื าเนาในรื ปแผนบืันทื กขอมื ลื (CD) 
 
 

6. Flow Chart การปฏ ิบ ัต ิงาน 
 
 
 

- ประสานงานกืับกล ืมตางื ๆืืเพอื ื ใหจืัดสงวาระการประช ืมื
ภายในเวลาทื ่ก ืาหนด 
- รวบรวมวาระขอม ืลประเด ืนทื ่กล ืมตางืๆืเสนอื/ืตรวจสอบ 
ความถ ืกตองและจืัดท ืาตนฉบบระเบ ืยบวาระการประช ืม 

 
 
 

เจาหนาท ืื  
- จืัดท ืาหนืังส ือเช ืญประช ืมพรอมเสนอตนฉบืับระเบ ืยบื
วาระการประช ืม 

 
 
 

 
ไมเห ืนชอบ 

ผอ.กล ืมพ ืจารณา 

 
 
 
 

ผอ.สพป./สพม.พ ืจารณา 
 

เห ืนชอบ 
 

เจาหนาท ืื  
- สงตนฉบืับใหฝายผล ืตจืัดท ืาส ืาเนาวาระการประช ืม 
- ตรวจสอบความเร ืยบรอยของร ืปเลมและต ืดดืัชน ืวาระ 

 
 

A 



 

 

 
 
 
 

A 
 

 
 

เจาหนาทื ื  
- สงหนืังสื อเชื ญประชื มพรอมระเบื ยบวาระการประชื ม 
- ประสานเพื ่อยื นยืันการเขารวมประชื ม 

 
 
 

เจาหนาทื ื  
- เตรื ยมการกอนการประชื ม 

 
 

เจาหนาทื ื  
- อื านวยความสะดวกระหวางการประชื ม 
- บืันทื กการประชื มื/ืบืันทื กเทป 

 
 
 

เจาหนาทื ื  
- ถอดเทปการประชื มและจืัดพื มพ 

 
 
 

เจาหนาทื ื  
- จืัดทื ามตื ทื ่ประชื มโดยยอ/รายงานการประชื มื/คื าสืั่งื/ืประกาศ 

 
 
 
 

แกไข 
 

 
 
เสนอรองืผอ.ใหความเหื นชอบ 

 

 
 

แกไข  
เหื นชอบื

เสนอืผอ.เขตใหความเหื นชอบ 
 
 
 

B 



 

 

 
 
 

B 
 
 
 
 
 

เสนอผอ.สพป./สพม.ใหความเหื นชอบ 
 

 

เหื นชอบ 
กรณื มตื ทื ่ประชื มโดย  ื

กรณื รายงานการประชื ม  ื
กรณื คื าสืั่ง/ประกาศ 

 

เจาหนาทื ื  
- แจงเวื ยนผื เขาประชื มรืับรองมต  
- แจงเวื ยนมตื ทื ่ประชื มใหกลื มื
ตางืๆืทื ่เกื ่ยวของเพื ื ดาเนื นการื
ตอไป 

 
เจาหนาทื ื  

- จืัดทื าวาระการประชื มครืั้งื
ตอไปเพื ่อรืับรองรายงานการื
ประชื ม 

 

เจาหนาทื ื  
- จืัดทื าคื าสืัื ง /ื ปืระกาศตามมต  
ทื ่ประชื ม 

 

 
 
 
 
 
 
 
แกไข 

 
ผอ.กลื มพื จารณา 

 
แกไ 

 

 
 
ผื เขาประชื มแจงื
ความเหื นเกื ื ยวกืับมตื  

 
 

 
แกไข 

เหื นชอบื

รองืผอ.สพป./สพม. 
พื จารณา 

 

 
 

เหื นชอบ 
เหื นชอบ 

 

ประธานทื ่ประชื มื
พื จารณา 

 
 
 
 
 
 
แกไข 

 
 

จืัดเกื บม/ื ืรายงาน/ื
คื าสืั่ง/ประกาศในรื ปื
ของแฟม/CD 

เหื นชอบ 
 

เจาหนาทื ื  
แจงเวื ยนคื าสืั่ง/ประกาศใหกลื มื
ตางืๆืทื ่เกื ่ยวของเพอื ื ืดื าเนื น
การตอไป 



 

 

 
 
 

7. แบบฟอรมท ี่ใช 
 

7.1ื แบบฟอรมตื ดตามงาน 
7.2ื แนวปฏื บืัต  
7.3ื หนืังสื อเชื ญประชื ม 
7.4ื ตนฉบืับระเบื ยบวาระการประชื ม 
7.5ื แบบฟอรมเซื นชื ่อเขาประชื ม 
7.6ื มตื ทื ่ประชื มโดยยอ 
7.7ื รายงานการประชื ม 
7.8ื แบบฟอรมคื าสืั่งื/ืประกาศ 
7.9ื แบบฟอรมแจงความเหื นเกื ่ยวกืับมตื ทื ่ประชื ม 

 
 

8. เอกสาร/ หล ักฐานอางอ ิง 
ระเบื ยบสื านืักนายกรืัฐมนตรื วาดวยงานสารบรรณืพ.ศ.ื2526ื และทื ่แกไขเพื ่มเตื ม 



 

 

 
 

 
 
 
 

9 . สร ุปมาตรฐานของ ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา 
ช ื่องาน งานการประช ุมภายในสาน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา ส  าน ักงานเขตพ ื้นท ี่การศ ึกษา   ………กลม ุ อ  านวยการ รห ัสเอกสาร : …………………………….. 
ว ัตถ ุประสงค : เพื ่อใหการประชื มของสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาเปนไปดวยความเรยบรอยและมื ประสื ทธื ภาพ 

ล  าด ับท ี ่ ผ ังข ั้นตอนการด  าเน ินงาน รายละเอ ียดงาน เวลาด  าเน ินการ มาตรฐานค ุณภาพงาน ผ ูร ับผ ิดชอบ หมายเหต ุ 
1.  

ประสานงานการสง
วาระการประชื ม 

รวบรวมและจดทาวาระการประชื มื

เชญประชมื  

 
 

ดาเนื นการประชมื  
 
 
 

ผอ.เขตฯ/ทประชมื ื
พื จารณา 

 
 
 
 

จดเกื บมตทื ืืปื ื ระชมื  

ประสานกืับกลื มตางืๆเพื ่อจืัดสงวาระการประชื ม 
ตื ดตามผลการดื าเนื นงานตามมตทื ืืื ่ประชื มเพื ่อจืัดทาเปนวาระื
การประชื ม 

 
1 วืืัน 

ผลสืัมฤทธื ์ทื ่เกื ดประโยชน 
ตอราชการและการตื ดตามื

งาน 

เจาหนาทื ่/ 
กลื มตางืๆ 

 

2. รวบรวมวาระการประชื มจากกลื มตางืๆื ตรวจสอบและจดทาื  
ตนฉบืับระเบื ยบวาระการประชื ม 

 
2 วืืัน 

 เจาหนาทื ่/ 
กลื มตางืๆ 

 

3. จืัดทื าหนืังสื อเชื ญประชื มพรอมเสนอตนฉบืับระเบื ยบวาระการ 
ประชื มใหผเืกื ่ยวของเขารวมประชมทราบกอนการประชมื  
1ืสืัปดาห 

 
2 วืืัน 

 จนท./ผอ. 
สพป.สพม./ผื 
เขาประชื ม 

 

4. จืัดเตรื ยมืPower point และเอกสารทื ่เกื ่ยวของในการประชื ม 
จดบืันทื กการประชื มืบืันทื กเทปและถอดเทปการประชมื ืืืจดทาื ื
มตื ทื ่ประชื มโดยยอืและรายงานการประชื ม 

 
1ืสืัปดาห 

การรืับรดื ื านนโยบาย 
ขอราชการืและการนาื  
นโยบายไปสื การปฏื บตืัื ื  

เจาหนาทื ื   

5. ผื อื านวยการสื านืักงานเขตพื ้นทื ่การศื กษาพื จาณาลงนามในมตื ทื ื  
ประชื มืรายงานการประชื มืทื ่ประชื มพจารณารบืัืรองมตื ทื ื ื
ประชื ม 

 
1 วืืัน 

 ทื ่ประชื ม/ผอ. 
สพป.สพม. 

 

6. แจงเวื ยนมตื ทื ่ประชื มโดยยอใหกลมืตางืๆทราบ 
จืัดเกื บมตื ทื ประชื ม/รายงานการประชื ม/คาสงื ืัื /ประกาศในรื ปื
ไฟลขอมลื ื (CD) 

5ืนาทื  ไดขอสรื ปแหงกฎหมาย 
นื าไปสื การแกไขปญหาื
และการปฏื บืัตจรื ง 

เจาหนาท/ื ื  
กลื มตางืๆ 

 

เอกสารอางอ ิง : ระเบื ยบสื านืักนายกรืัฐมนตรื วาดวยงานสารบรรณื พ.ศ.ื2526ืและทื ่แกไขเพื ่มเตื ม 
อธ ิบายส ัญล ักษณผ ังข ั้นตอน จื ดเรื ่มตนหรื อสื ้นสื ดกระบวนงาน กื จกรรมงานหรอการปฏื บืัต  การตืัดสนใจ ทื ศทางหรื อการเคลื ่อนไหวของงาน { จื ดเชื ่อมตอระหวางหนา 
(ถาไมจบภายในื1หนา) 


