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นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ 
เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานเลขานุการ 

กลุ่มอ านวยการ 



 

ค าน า 

  คู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการ จัดท าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้าน
เลขานุการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่ เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจด้านนี้ ได้น าไปศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้แก่การท างานยิ่งขึ้นไป หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้จัดท าขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

      

                                                                 นางเพ็ญศิณี ถคนันท์ธนโชติ 
                                                            เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มงานเลขานุการ 
                                                                        กลุ่มอ านวยการ  
                                             ส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
เรื่อง           หน้า 

ส่วนที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 

- การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ                                         1 

ส่วนที ่2 ขั้นตอนและปฏิบัติงาน 

    -    งานเลขานุการและงานประชาสัมพันธ์      2 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               



                                                                 1 

                                 กลุ่มอ านวยการ 
ชื่อ                 นางเพ็ญศิณี  ถคนันท์ธนโชติ 
ต าแหน่ง          เจ้าหน้าที่ธุรการ                             ระดับ      - 
กลุ่มงาน          เลขานุการ                                    กลุ่ม  อ านวยการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

การปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

1. งานเลขานุการผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
          1.1 ปฏิบัติงานด้านเอกสาร ควบคุมาก าหนดปฏิบัติงาน ก าหนดการประชุม และก าหนดนัดหมายของ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯให้สามารถ
ตรวจสอบ และรายงานก าหนดการต่างๆ ของผู้ บริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
ประหยัดเวลาและก าลังงาน 
          1.2 ตรวจสอบ กลั่นกรอง จัดล าดับงานเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และ
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ พิจารณาและสั่งการ 
          1.3 ติดต่อประสานงานการปฏิบัติงาน และนัดหมายกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกส านักงานตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาฯ มอบหมาย 
2. งานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการ ระหว่างผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ กับทุกกลุ่มงานในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 
3. งานการมอบหมายงานหน้าที่ราชการในภาพรวมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
4. งานการประชุมฝ่ายบริหารส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ครอบคลุมการ
ด าเนินการงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การจัดท าและจัดเก็บระเบียบวาระการประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. งานการจัดกิจกรรมภายในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
6. ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มอ านวยการและทุกกลุ่มในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
7. งานประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 และกลุ่มอ านวยการ และงานจัดท าปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
                                                    **************************** 
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   ขั้นตอนการปฏิบตังิาน 

     เรื่อง  งานเลขานกุารผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 

 และ 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาพษิณโุลก เขต 2 

 
 

ที ่ กิจกรรม/วธิีปฏบิตัิ ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน 
1 - กรณีเป็นหนงัสือราชการภายนอก ลงทะเบียนรับเอกสารจาก

สารบรรณกลางโดยแยกเป็นหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการ
และตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือราชการภายนอก ก่อน
น าเสนอรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯและ
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ ตามล าดับ 
- กรณีเป็นเอกสารของเจ้าหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฯ วิเคราะห์เนื้อหาพร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและประสาน
ขอข้อมูล/เอกสารเพิ่มเติม  
 

- มีหนังสือทั่วไปและหนังสือราชการลับ แยกออก
จากกัน 
- หนังสือราชการ/บันทึกข้อความ มีความถกูต้อง
ข้อมูลครบถ้วน ก่อนน าเสนอ 

2 น าเอกสารเสนอต่อรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพิจารณาสั่ง
การ 
2.1 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกข้อความต่อรอง 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯก ากับดูแล เพื่อ 
พิจารณา หากเห็นชอบด าเนินการต่อ หากบันทึก/หนังสือไม่ 
ถูกต้องหรือไม่เห็นชอบ ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไข 
ปรับปรุง 
2.2 เสนอหนังสือราชการ/บันทึกข้อความต่อผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ เพื่อพิจารณา หากเห็นชอบ 
ด าเนินการต่อ หากบันทึก/หนังสือไม่ถูกต้องหรือไม่เห็นชอบ 
ด าเนินการส่งคืนเจ้าของเรื่องแก้ไขปรับปรุง 
 

เอกสาร/หนังสือที่เสนอได้รับการพิจารณา และ 
กรณีมีการแก้ไขเอกสารเจ้าของเรื่องได้รับการ 
ประสานทันที รวดเร็ว และแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 

3 บันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาฯหรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและติดตามงานก่อนส่งเรื่องออก 
 

มีบันทึกค าวินิจฉัยสั่งการของผู้อ านวยการ 
ส านักงานเขตพื้นที่/รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาไว้เพ่ือการตรวจสอบ 

4 ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่มอบหมายให้ 
เลขานุการด าเนินการเอง) 

ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการ (กรณีที่ 
มอบหมายให้เลขานุการด าเนินการเอง) ทันที 

5 ส่งหนังสือคืนกลุ่ม/หน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการตามค าสั่งต่อไป 
 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสาร/หนังสือคืน 
เพื่อด าเนินการต่อด้วยความรวดเร็ว 



  



 

 

 


