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กรอบภารกิจงาน 
1. งานช่วยอ านวยการ 

1.1 งานเลขานุการ 
     1. งานการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก 

    2. งานเสนอแฟ้มลงนาม 
    3. งานติดตามเรื่อง 
    4. งานจัดท าตารางนัดหมายผู้บริหาร 
    5. งานจัดประชุมฝ่ายบริหาร 
 - งานประชุมภายในส านักงานเขต 
 - งานประชุม “พุธเช้าข่าว สพฐ. 

2. งานสรุปการมาปฏิบัติราชการ 
2.1 เอกสารบัญชีลงเวลา 
2.2 สรุปการมาปฏิบัติราชการประจ าวัน 

3. งานสารบรรณ 
 - งานรับ – ส่งหนังสือราชการ (กรณีผู้รับผิดชอบหลักไม่สามารถปฏิบัติงานได้) 
4. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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1. งานเลขานุการ 

๑.๑ ความส าคัญและท่ีมาของการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
ในหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยบุคลากรผู้ท าหน้าที่บริหารหน่วยงาน 

บุคลากรผู้ท าหน้าที่ไปตามต าแหน่งต่าง ๆ ที่ได้จัดสรรไว้ ตั้งแต่หัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้า ฝ้าย หัวหน้าแผนก 
เสมียนธุรการ เสมียนพิมพ์ดีด ฯลฯ ทุกหน่วยงานจะมีเลขานุการประจ าไว้ ซึ่งเลขานุการจะท าหน้าที่เกี่ยวกับงาน
สารบรรณทั่ว  ไปในส านักงานเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระของผู้บังคับบัญชาจัดการงานต่าง ๆ ประสานนัดหมายหรือ
เป็นผู้แทนในภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายคอยต้อนรับผู้มาติดต่อรับโทรศัพท์ควบคุมหนังสือและจดหมายเข้า-
ออกต่างๆ เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

"งานเลขานุการ" เป็นงานที่มีบทบาทส าคัญยิ่งในทุก ๆ หน่วยงานเพราะจะท าให้งานในส านักงานด าเนิน
ไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองของเครื่องจักรที่จะท าให้งานขององค์กรนั้น ๆ 
สามารถด าเนินไปได้ด้วยดี ราบรื่น เลขานุการผู้อ านวยการก็คือ ผู้ท าหน้าที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนผู้อ านวยการ
ดังนั้น จึงต้องมีบุคลิกลักษณะที่เหมาะสม เช่น มีความคล่องตัว มีระบบมีระเบียบเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือและ
ไว้วางใจได้เป็นคนที่รักการปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานในองค์กร เลขานุการผู้อ านวยการมีหน้าที่แบ่งเบาภารกิจของ
ผู้อ านวยการเป็นผู้เชื่อมโยงระหว่างผู้อ านวยการกับผู้ใต้บังคับบัญชาภายในองค์กรนั้น ๆ ในทางปฏิบัติงานอาชีพ
เลขานุการผู้อ านวยการควรเป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัว มีความสามารถในทักษะทุกเรื่องของส านักงานเป็นงานที่ต้อง
รับผิดชอบขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการมีความรับผิดชอบในงานท าอยู่โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือสั่งการเลขานุการที่ดี
มีส่วนสนับสนุนให้ผู้อ านวยการมีประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึนทั้งยังสามารถใชความคิดพิจารณาตัดสินใจใน
ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังต้องสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเลขานุการผู้อ านวยการ จึงต้องพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองอย่างไม่
หยุดยั้งทั้งในด้านการจัดการบริหารงานการบริหารจัดการตนเอง เพ่ือความส าเร็จในการเป็น "เลขานุการมืออาชีพ 
" ที่ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คู่มือการปฏิบัติงานฯนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการ 
ผู้อ านวยการหรือผู้ที่มีความสนใจ เกี่ยวกับงานเลขานุการผู้อ านวยการ สามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานได้โดยง่าย
สะดวกและรวดเร็วได้เรียนรู้ถึงเทคนิคและเรียนรู้ประสบการณ์ในหนทางสู่ความเป็นเลิศของเลขานุการ
ผู้อ านวยการ รวมทั้งบทบาทและหน้าที่ของเลขานุการผู้อ านวยการ การบริหารเวลาให้ผู้อ านวยการการพัฒนา
ศักยภาพตนเองเพ่ือสนับสนุนให้ผู้อ านวยการด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบชั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
๓. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาของผู้ประสงค์จะปฏิบัติงานเลขานุการผู้อ านวยการ 
4. เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาให้กับบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป 

๑.๓ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้ปฏิบัติงานเลขานุการผู้อ านวยการสามารถเรียนรู้ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานได้โดยง่ายและสะดวก

รวดเร็ว 
๒. เป็นแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๓. เพ่ือให้สามารถหมุนเวียนผู้ปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานทดแทนกันในอนาคต 

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติงานเลขานุการผู้อานวยการ 
งานเลขานุการผู้อ านวยการเป็นงานเกี่ยวข้องกับผู้อ านวยการโดยตรงจึงมีลักษณะเป็นไปตามการสั่งงาน

ของผู้อ านวยการ ดังนั้นหน้าที่ในการปฏิบัติงานของเลขานุการผู้อ านวยการ จึงมีขอบเขต หน้าที่เป็นไปตาม
ลักษณะงานของผู้อ านวยการ โดยมีบทบาทส าคัญ ๆ ได้แก ่

๑. บทบาทในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการ 
2. บทบาทในฐานะรับสนองงานผู้อ านวยการ 
๓. บทบาทในฐานะสมาชิกของคณะ 
เพ่ือที่จะสร้างความเข้าใจในงานเลขานุการผู้อ านวยการ ได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น จึงขอจ าแนกงานในหน้าที่

หลักๆ ของเลขานุการออกเป็น ๓ งาน ได้แก่ ๑) งานประจ า (Routine Operation) ๒) งานอ านวยความสะดวก 
(Personal Convenience)  ๓) งานส่วนตัวของผู้อ านวยการ (Private Liaison) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑) งานประจ า (Routine Operation) 

- รับค าสั่งงานของผู้อ านวยการ 
- ท าการนัดหมาย/และจัดตารางนัดหมาย การประชุมต่าง ๆ 
- จัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของหนังสือราชการเพ่ือด าเนินการเสนอก่อนและหลัง 
- ด าเนินการจัดการประชุมตามที่ผู้อ านวยการสั่งการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
- เสนอหนังสือและส่งหนังสือสั่งการไปยังผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
- ติดตามผลการด าเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม 
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 
- ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก พร้องรับ-ส่งโทรสาร ส่ง Email และโปรแกรม

สื่อสารต่าง ๆ เช่น โปรแกรมไลน์ เป็นต้น 
- พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานว่าผ่านกระบวนการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้อ านวยการ

ที่ก ากับดูแลให้ครบถ้วนก่อนเสนอผู้อ านวยการพิจารณา 
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- ดูแลตรวจสอบความถูกต้อง และรูปแบบหนังสือราชการ จากกลุ่มงานต่างๆ ก่อน น าเสนอผู้อ านวยการ 

และลงนามในหนังสือพร้อมตรวจทานหนังสือจากผู้อ านวยการ พิจารณาสั่งการและลงนาม ให้ครบถ้วนก่อน
ส่งกลับไปยังงานธุรการของแต่ละกลุ่ม 

- พิมพ์หนังสือภายใน หนังสือภายนอกและเอกสารราชการต่าง ๆ ให้ผู้อ านวยการ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
- ด าเนินการจัดเตรียม สรุป เรียงล าดับความส าคัญและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของ

ผู้อ านวยการ 
๒) งานอ านวยความสะดวก (Personal Convenience) 

- ด าเนินการเพ่ือขออนุมัติเข้าอบรม/สัมมนา/ประชุมวิซาการ ฯลฯ 
- ด าเนินการส่งรายชื่อ 
- ประสานงานระหว่างผู้อ านวยการและฝ่ายต่าง ๆ 
- ต้อนรับแขกของผู้อ านวยการ 
- ดูแลความ เรียบร้อยบนโต๊ะท างานของผู้อ านวยการ 

๓) งานส่วนตัวของผู้อ านวยการ (Private Liaison) 
- เตือนความจ า เนื่องในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานเลี้ยง งานสังคม งานการกุศล ฯลฯ 
- เตรียมการเดินทางให้เช่น จองตั๋วเดินทาง ติดต่อยานพาหนะ จองที่พัก 
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กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
(แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow), กระบวนงาน/ขั้นตอนและรายละเอียดของการปฏิบัติงาน) 

การปฏิบัติงานเลขานุการผู้อ านวยการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการและชั้นตอน ปฏิบัติงาน ๖ 
งานหลัก ๆ ดังนี้คือ 

๑. งานการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก 
๒. งานเสนอแฟ้มลงนาม 
๓. งานติดตามเรื่อง 
๔. งานประสานงาน 
๕. จัดประชุมฝ่ายบริหาร 
๖. งานจัดท าตารางนัดหมายผู้บริหาร 
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1. งานการให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
            
                        
 ไม่ถูกต้อง          
            
            
            
            
            
            
 ไม่รับนัด/แจ้งกลับ         รับนัด/แจ้งกลับ  
            
            
            
            
            

        

เริ่มท างาน 

ผูม้ารบับรกิารมคีวามตอ้งการใช ้

การให้บริการเบื้องต้น 
- การต้อนรับ 
- สอบถามความต้องการ 
- อ านวยความสะดวก 

รับเรื่อง/ตรวจตารางวันว่าง  
และก าหนดการนัดหมาย 

ตรวจสอบ 
ความถูกต้อง 
ความถูกต้อง 

ถูกต้อง 

นัดหมาย 

บนัทกึลงในตารางนดัหมาย 

จบการท างาน 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

1. 

 

 
งานการให้บริการและอ านวย
ความสะดวก 
- ผู้มารับบริการมีความต้องการ
มาใช้บริการ 
- การให้บริการเบื้องต้น 
- รับเรื่อง/ดูตารางวันว่าง/ลง
ก าหนดการ 
- ตรวจสอบความถูกต้อง ของ
ข้อมูล 
- แจ้งผู้อ านวยการทราบ 
- บันทึกในตาราง 

1. งานการให้บริการเพ่ือความสะดวกมี
หลายด้าน เช่น การอ านวยความสะดวก
ด้วยตนเอง อ านวยความสะดวกทาง
โทรศั พท์ ทั้ งภายในและภายนอก
โทรศัพท์เคลื่อนที่  จดหมาย E-mail 
โปรแกรม Line อ่ืนๆ เป็นต้น 

2. การให้บริการเบื้องต้นสอบถามความ
ต้องการของผู้มาขอรับบริการ 

3. รับเรื่องและตรวจตารางวันว่าง
ส าหรับก าหนดการนัดหมาย 

๔. ตรวจความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้ง
ให้ผู้อ านวยการทราบต่อไป 

๕. ลงบันทึกตารางนัดหมาย 

6. คอยติดตามก าหนดการนัดหมายเพ่ือ
อ านวยความสะดวก 

๗. สิ้นสุดการด าเนินงาน "งานการ
ให้บริการเพ่ืออ านวยความสะดวก" 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 

10-15 
นาท ี

 



 
 

9 
2. งานเสนอแฟ้ม 

 

 
 

 

 

  

                                                ไม่ผ่าน/แก้ไข 

  

  

  

  

                                                                      ไม่เห็นชอบ 

 

         เห็นชอบ 

 

 

 

 

 

  

 

 

เริ่มท างาน 

ผลความ 

ถกูตอ้ง 

          - รบัแฟม้งาน 

          - ตรวจสอบเอกสาร 

เสนอผูอ้  านวยการ 

พิจารณาเพื่อสั่งการ/อนมุตัิ/

เห็นชอบ/ลงนาม 

พิจาณาเพ่ือสั่งการ 

ส่งคืนแฟ้มงาน 

- รับเอกสารจากสารบรรณ 
- วิเคราะห์เอกสาร 
- เสนอผู้อ านวยการ 
- ปฏิบัติงานตามที่
ผู้อ านวยการสั่งการ 

 

ประสานกลุม่

งานตน้เรือ่ง 

ตรวจสอบการลงนาม/ 
อนุมัติครบถ้วน 

จบการท างาน 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

2. 

 

งานเสนอแฟ้ม 
-จัดล าดับความเร่งด่วนของ 
เอกสาร 
-ตรวจสอบความถูกต้องของ 
เอกสาร 
-ตรวจสอบความเรียบร้อย 
ติดสลิป ลง นาม 
-เมื่อแฟ้มออกจากห้อง 
ผู้อ านวยการ กรณีมี 
แฟ้มหน่วยงานภายนอก 
ประสานให้มา รับแฟ้มคืน 
-ส่งเรื่องคืนงานสารบรรณ 
-บันทึกการเข้าร่วมประชุม/ 
การนัดหมาย 

งานเสนอแฟ้มน าแฟ้มเสนอเพ่ือให้
ผู้อ านวยการลงนามสั่งการลงความเห็น
หรือเกษียนหนังสือเมื่อได้รับเอกสาร
ของ ผู้อ านวยการจากงานรับ-ส่งหนังสือ
ของหน่วยงานแล้วต้องด าเนินการ
ลงทะเบียนรับหนังสือเข้าเรียบร้อยแล้ว
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑. จัดล าดับตามความส าคัญเร่งด่วน
ของเรื่องจัดแยกแฟ้มเสนองานตาม
ความส าคัญเร่งด่วนตามล าดับวัน 
ก่อนหลังของภารกิจหรือเหตุการณ์ ตาม
เอกสาร โดยไม่น าเอกสารของ แต่ละ
หน่วยงานมาปะปนกัน 
๒. ตรวจสอบความถูกต้องตัวสะกดค า/
ต าแหน่งและเอกสารแนบให้ครบถ้วน ที่
ระบุไว้ตามข้อความของเอกสาร
โดยเฉพาะหนังสือภายนอกต้อง
ระมัดระวังมาก 
๓ . ตรวจสอบความเรียบร้อยติดสลิปลง
นาม/อนุมัติ เพ่ือความสะดวกแก่ 
ผู้อ านวยการในกรณีท่ีต้องลงนาม 
๔. ให้เกษียนหนังสือโดยสรุปประเด็น 
ส าคัญให้ผู้อ านวยการทราบเพ่ือความ 
สะดวกในการพิจารณาตัดสินใจ 
5. เมื่อแฟ้มเสนอออกจากห้อง 
ผู้อ านวยการต้องตรวจสอบความถูก 
ต้องการลงนาม/อนุมัติ ให้ครบถ้วน 
ก่อนน าเรื่องออกจากแฟ้มกรณีแฟ้ม 
เสนอจากหน่วยงานอ่ืนต้องประสานแจ้ง
ให้หน่วยงานเจ้าของแฟ้มมารับแฟ้มคืน/
ด าเนินการตามค าวินิจฉัยสั่งการของ
ผู้อ านวยการ 
๖ . ส่งกลับคืนไปยังงานสารบรรณ เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ต่อไป 
๗. สิ้นสุดการด าเนินงาน "เสนอ แฟ้มงาน" 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 

10-15 
นาท ี
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3. งานติดตามเรื่อง 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เริม่ท างาน 

ตรวจสอบข้อมูล/หนังสือ 

ประสานหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 

ติดตามการด าเนินงาน 

แจง้หนว่ยงาน กลุม่งานตน้เรือ่ง/ 

เจา้ของเรือ่งรบัทราบ 

เอกสารที่สง่ออกติดตามการสง่ 

เอกสารถงึผูร้บั (หนงัสอืขอความ

อนเุคราะห)์ 

ติดตามความกา้วหนา้/ผลส าเรจ็ของงาน 

(ขอใชห้อ้งประชมุ/ขอใชร้ถยนต)์ 

เอกสารที่รบัเขา้ตดิตาม 

ความกา้วหนา้/ผลส าเรจ็งาน 

รายงานผูบ้งัคบับญัชา 

จบการท างาน 

ผลการด าเนินงาน/ 

ผลส าเรจ็ของงาน 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

3. 

 

งานติดตามเรื่อง 
- ตรวจสอบข้อมูล ในการ 
ด าเนินการรับ –ส่งหนังสือ/
เอกสาร 
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- ติดตามการด าเนินงาน 
- งานรับเข้า-ออกต้องติดตาม 
ความก้าวหน้า ผลส าเร็จของ 
งาน 
- กรณีมีการประสานงานโดยตรง
และทาง โทรศั พท์  ต้ อ ง รี บ
ด าเนินการประสาน ผู้เกี่ยวข้อง
ทันทีให้แล้วเสร็จ 
- แจ้งผู้บังคับบัญชา 
 

 
๑. ด าเนินการประสานงานและติดตาม 
เรื่องที่งานธุรการของหน่วยงานที่ได้รับ
เรื่องเข้าหน่วยงานและเรื่องที่จะ ส่งออก
จากหน่วยงานให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. กรณีเรื่องรับเข้ามาต้องด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าและความส าเร็จ
ของงานเพ่ือแจ้งผลการด าเนินงานให้กับ 
ต้นเรื่องเดิมรับทราบ 
๒. กรณีเรื่องส่งออกต้องด าเนินการ 
ติดตามผลของการส่งเอกสารว่า เอกสาร
ถึงมือผู้รับปลายทางหรือไม่ ด าเนินการ
ติดตามความก้าวหน้าและ ความส าเร็จ
ของงานเพ่ือแจ้งผลการ ด าเนินงาน
ให้กับต้นเรื่องเดิมรับทราบ 
๓. กรณีประสานงานทางโทรศัพท์ จาก
ผู้ที่มาติดต่อประสานงานโดยตรง เมื่อ
ได้รับการประสานงานทาง โทรศัพท์ให้
รีบด าเนินประสานงานกับ ผู้เกี่ยวข้อง
ทันที โดยการแจ้งผ่านทาง โทรศัพท์
ภายในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง แจ้งผลให้แก่เจ้าของเรื่อง
ที่มาประสานให้ทราบติดต่อ
ประสานงานให้เรื่องดังกล่าวให้แล้ว 
เสร็จ 
๔.รายงานผลให้ผู้อ านวยการได้ทราบ 
5. สิ้นสุดการด าเนินงาน"ติดตาม 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 

10-15 
นาท ี
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4. งานประสาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริม่ท างาน 

ประสานขอ้มลูก าหนดการ 

เดินทางไปราชการ 

ด าเนินการขออนมุตัิไปราชการ/ 

จองที่พกั/ซือ้ตั๋ว 

ด าเนินการยมืเงินทดรอง 

ไปราชการ 

ประสานขอ้มลูก าหนดการ 

เดินทางไปราชการ 

มอบเงินผูเ้ดินทางไปราชการ/ 

ประชมุ/สมัมนา 

จดัท ารายงานการเดินทาง 

ไปราชการ 

 
เบิกจา่ยคา่เดินทางไปราชการ 

 

จบการท างาน 

ขอ้มลูการเดินทางไปราชการ 

ของผูบ้รหิาร 



 
 

14 

ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

4. 

 

เตรียมข้อมูลก าหนดการเดินทาง 
- ด าเนินการขอใช้รถยนต์/จองที่
พัก ซื้อตั๋วเครื่องบิน 
- ขออนุมัติเดินทางไปราชการ - 
ยืมเงินทดรองไปราชการประชุม/ 
อบรม/สัมมนา 
- จัดท ารายงานการเดินทางไป 
- การเบิก จ่ายเงินค่าเดินทาง 
ไปราชการ 
- การส่งคืนเงินยืมทดรองรอง 
ราชการ -หัวหน้าหน่วยงาน 
รับทราบ/แจ้งผู้บังคับบัญชา 
ราชการ 

งานประสานงาน ด าเนินการ
ประสานงานและอ านวย ความสะดวก
การเดินทางไปราชการของผู้อ านวยการ
และผู้ร่วมเดินทางไปราชการในงาน
ราชการ เช่น งานประชุมวิชาการ เข้า
รับการอบรม และสัมมนา ฯลๆ 
ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๑.ประสานข้อมูลการไปราชการ และ 
ก าหนดการเดินทางไปราชการของ 
ผู้อ านวยการและผู้ร่วมเดินทางไป
ราชการ 
๒. ด าเนินการและจัดท าเรื่องขออนุญาต
ไปราชการเสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณา/อนุมัติ 
3.ด าเนินการ การยืมเงินทดรองราชการ
และคืนเงินทดรองราชการ 
๔. ประสานงานและติดต่อจองที่พักตาม 
ข้อมูลก าหนดการเดินทางไปราชการ
และแจ้งให้ผู้อ านวยการรับทราบ 
๕. จัดท ารายงานการเดินทางไป 
ประชุม/อบรม/สัมมนาตามข้อมูลของ 
การเดินทางไปราชการและส่งเรื่องผ่าน
งาน การเงินของหน่วยงานด าเนินการ
ต่อไป 
6. แจ้งหัวหน้าหน่วยงานรับทราบและ
รายงานผู้บังคับบัญชาต่อไป 
7. สิ้นสุดการด าเนินงาน “งาน
ประสานงาน” 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 

10-15 
นาท ี
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5. งานจัดประชุมฝ่ายบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริม่ท างาน 

จดัท าหนงัสอืเชิญประชมุ 

จดัท าส าเนาเอกสาร 

ประกอบการประชมุ 

จดัท ารายช่ือลงทะเบียน 

ผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

บนัทกึเสยีงและจด 

รายงานการประชมุ 

จดัท ารายงานการประชมุ 

เสนอรายงานการประชมุ 

ใหป้ระธานพิจารณา 

เวียนราบงานการประชมุ 

ใหฝ่้ายบรหิารทราบ 

จดัเก็บเอกสารประชมุ 

เสรจ็สิน้การ 

ประชมุ 

จบการท างาน 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

5. 

 

งานจัดประชุมฝ่ายบริหาร 
๑.หารือกับประธานหรือท า
บันทึก เสนอประธานเพ่ือ
พิจารณา ก าหนดวัน เวลา 
สถานที่ และระเบียบวาระการ
ประชุม 
๒. จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมเสนอประธานเพ่ือทราบ
และพิจารณาก่อนออกหนังสือ
เชิญประชุม 
๓. จองห้องประชุม เตรียม
อาหารว่างเครื่องดื่ม 
๔. จัดท าหนังสือเชิญประชุม
และส่งหนังสือเชิญประชุม 
๕. จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้เข้า
ประชุม 
๖. จดบันทึกการประชุมตาม
ประเด็นและเนื้อหาของที่
ประชุม 
๗. จัดท ารายงานการประชุม 
และตรวจสอบรายงานการ
ประชุม 
๘.ส่งรายงานการประชุม 
๙.สรุปค่าใช้จ่ายในการประชุม 
และการด าเนินการเบิกจ่าย 
ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานจัดประชุมฝ่ายบริหาร 
๑.ด าเนินการจัดเตรียมวาระการ 
ประชุม โดยหารือกับผู้อ านวยการ 
ก าหนดวาระการประชุม 
๒.จองห้องประชุมผ่านระบบ 
Amss+Smart area 
๓. ออกหนังสือเชิญประชุม 
๔.จัดท าทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วม 
ประชุม 
๕.ด าเนินการประชุมตามวาระ
บันทึกเสียงและจดรายงานการประชุม 
๖.ด าเนินการหลังการประชุม 
-จัดท ารายงานการประชุม 
- เสนอรายงานการประชุมให้ประธาน
พิจารณา 
- แจ้งเวียนรายงานการประชุม 
- สรุปค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและ
ด าเนินการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน
และเครื่องดื่ม 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 

10-15 
นาท ี
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6. การจัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานจดัตารางนดัหมายของผูบ้รหิาร 

ลงทะเบียนรับเรื่องข้อมูล/ 
หนังสือ/หน่วยงาน/บุคคล 

บนัทกึเรือ่งเสนอ 

ผูบ้รหิารพิจารณา 

รบันดัหมาย/สั่ง

การ 

กรณีตอบปฏิเสธ 
แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ตอบขัดข้องหรือติดภารกิจ 
 

กรณีตอบรับ 
แจ้งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง 
ประสานรายละเอียด 
ยืนยันการนัดหมาย 

 

จัดเอกสารใส่แฟ้มเพ่ือจัดล าดับ 
ตามตารางนัดหมาย 
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ล าดับ
ที ่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผู้รับผิด 
ชอบ 

ระยะ 
เวลา 

แบบฟอร์ม
ที่อ้างอิง 

6. 

 

งานจัดท าตารางนัดหมายของ 
ผู้บริหาร 
.  ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ส ารบรรณ
บันทึกข้อมูลหนังสือรับลงสาร
บรรณอิ เล็ กทรอนิ กส์  แยก
ประเภทของเรื่องและจ่ายเรื่อง
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
๒. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบบันทึก
เสนอรายละเอียด ชื่อ ชื่อสกุล 
เรื่องที่นัดหมายวันเวลา สถานที่
ติดต่อหมายเลข โทรศัพท์ 
๓. ผู้บริหารพิจารณารับนัด/รับ
เชิญ/สั่งการเลขานุการลงบันทึก
ตารางนัดหมาย  
4. การตอบรับนัดหมาย 
   ๔.๑ กรณีตอบปฏิเสธ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งขัด 
ข้องหน่วยงานเจ้าของเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือประสาน
ทางโทรศัพท์ หรือโทรสาร) 
๔.๒ กรณีตอบรับ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแจ้งยืนยัน
การรับนัดหมายกับหน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง 
๕. ลงนัดหมายในระบบ Smart 
Office และปฏิทินการนัดหมาย 
๖. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดเก็บ 
ข้อมูลการนัดหมายเข้าแฟ้มเพ่ือ 
สะดวกในการสืบค้นข้อมูลใน
ครั้งต่อไป 
 
 
 
 

งานจัดท าตารางนัดหมายของผู้บริหาร 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง
รวดเร็วและคัดแยกประเภทของเรื่องที่มี
ความเร่งด่วนให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
รีบด าเนินการได้ทันเวลา 
2. สามารถบันทึกเสนอผู้บริหารด้วน
ความถูกต้องรวดเร็ว และทันเวลา 
3. มีรายละเอียดข้อมูลลงในตารางนัด
หมายถูกต้องและครบถ้วน 
4. การตอบรับนัดหมาย 
    4.1 มีการแจ้งให้เจ้าของเรื่องได้
ทราบผลการนัดหมาย 
    4.2 มีการบันทึกข้อมูลรายละเอียด
การนัดหมายลงในตารางนัดหมาย 
5. มีการลงนัดหมายในระบบ Smart 
Office และปฏิทินการนัดหมาย 
6. มีข้อมูลการนัดหมายเก็บไว้เป็น
หลักฐานข้อมูลในการประชุมครั้งต่อไป 
 

เลขานุการ
ผู้ อ านวย 
การ 
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บทที่ 3 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนางาน 
งานเลขานุการผู้อ านวยการ เป็นงานที่สนับสนุนงานของผู้อ านวยการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยเลขานุการเป็น

ผู้ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส าคัญที่สุดเลขานุการจะต้องเป็นผู้ที่รู้ใจผู้อ านวยการรู้ว่า
ผู้อ านวยการเป็นผู้ที่ชอบท างานอย่างไร มีบุคคลใกล้ชิดคือใครบ้าง การเสนองานควรจะเสนอในช่วงใดจึงจะ
เหมาะสม และเลขานุการที่ดีจะต้องมีความกระตือรือร้น ปรับปรุงแก้ไขวิธีการท างานให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา 
สาเหตุที่ท าให้หน้าที่การงานของเลขานุการไม่ก้าวหน้า ได้แก่ 

๑. ขาดความสามารถที่จะควบคุมดูแลงานในความรับผิดชอบให้เป็นไปด้วยดี 
๒. ความสามารถในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังไม่พอเพียง 
๓. ขาดความเชื่อม่ันในตัวเอง 
4. ไม่กระตือรือร้นที่จะเพ่ิมงานหน้าที่รับผิดชอบให้กว้างขางขึ้น 
๕. ขาดความสามารถในการมองสื่อต่าง ๆ ในภาพรวมให้ได้อย่างลึกซึ้ง 
๖. ไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับงานของเจ้านายหรือขององค์กรดีพอ 
๗. ขาดทัศนคติที่จะมานะในการท างาน 
๘. เข้ากับคนอ่ืนในทีมงานไม่ได้ 
๙. ไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้เข้าใจดีพอ 
๑0. ไม่สามรถสร้างความสัมพันธ์แบบมืออาชีพในการท างานได้ 

๓.๑ ปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงาน 
๑. ในการท างานบางครั้ง เมื่อมีงานเร่งด่วนที่ต้องปฏิบัติ เลขานุการยังขาดความละเอียด รอบคอบใน

งานที่ท า จึงส่งผลให้การปฏิบัติงานล่าช้า 
๒. ในยุคปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการท างานขององค์กร ส่งผลให้ผู้ที่ปฏิบัติงานต้องมี

ความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ซึ่งหากเลขานุการขาดทักษะทางด้านการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ จะท าให้งานล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพ 

๓. หากเลขานุการไม่มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อหน้าที่การงาน ต่อผู้อ านวยการ และองค์กรจะท าให้ผู้ที่
เข้ามาติดต่อประสานงานขาดความเชื่อมั่นในตัวเลขานุการ 

4. การท างานเฉพาะเท่าที่รอค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาสั่ง เป็นการบ่งบอกว่าเลขานุการไม่มีการพัฒนา
ตนเอง เป็นการท างานแบบเช้าชาม เย็นชาม ไม่สามารถที่จะคิด หรือตัดสินใจ เพ่ือการพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได ้
๓.๒ ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขปรับปรุงพัฒนางาน 

๑. การท างานไม่ว่าจะเป็นในหน่วยใดก็ตาม การท าหน้าที่เลขานุการจ าเป็นต้องศึกษา รายละเอียดของ
หน่วยงานนั้น ๆ เพ่ือให้การท างานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
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2. ต้องเป็นผู้ที่ความคล่องตัว มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทนต่อสถานการณ์ต่าง ๆได้เป็นอย่าง

ดีอีกท้ังต้องเป็นผู้ที่หมั่นสังเกตเหตุการณ์ต่าง ๆ ต้องเป็นผู้ที่มีความรอบรู้ 
๓. ทุกครั้งที่ผู้อ านวยการเรียกพบ ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตามต้องน าปากกา และกระดาษติดตัวไป 

ด้วยเสมอ เพราะ ในบางครั้งผู้อ านวยการ อาจต้องการสั่งงานให้เลขานุการไปปฏิบัติงาน เพราะการจ าอย่าง 
เดียวไม่สามารถจดจ าทุกสิ่งทุกอย่างได้  
 4. ควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสายงานอย่างสม่ าเสมอ เช่น คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี ฯลฯ 
เพราะเป็นการพัฒนาตนเอง และสามารถน าความรู้ที่มีไปพัฒนาหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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งานสรุปการมาปฏิบัติงานของบุคลากร 

การลงเวลาปฏิบัติราชการ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดท าบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรทางการศึกษา ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  เพ่ือเป็นหลักฐาน
หลักฐานในการตรวจสอบวันลา เวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

ในวันหนึ่ง ๆ ข้าราชการจะต้องท างานในช่วงเช้าและบ่ายรวมกันแล้วต้องไม่น้อยกว่า 7 ชัว่โมง ฉะนั้น
ต้องมีการลงเวลามาและกลับไว้เป็นหลักฐานเพ่ือตรวจสอบได้ว่า ข้าราชการแต่ละคนมีวันลากี่วัน สายกี่วัน ถ้า
ข้าราชการผู้ใดลาหยุดราชการก็ไม่ต้องลงเวลาท างานแต่ต้องมีการยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชา ถ้าไม่ลงเวลา
ท างานและไม่ยื่นใบลาต่อผู้บังคับบัญชาถือว่าขาดราชการ 

ข้าราชการคนใดไปราชการนอกสถานที่ ไม่สามารถลงเวลาได้ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงหมายเหตุไว้
ในบัญชีลงเวลาปฏิบัติงานด้วยการลงเวลาปฏิบัติราชการ อาจท าได้ ๓ วิธี คือ 

๑. บัญชีลงเวลา นิยมใช้ในส่วนราชการ 

๒. เครื่องบันทึกเวลา 

3. วิธีอ่ืน ๆ โดยหวัหน้าส่วนราชการจะก าหนดวิธีเวลาปฏิบตัิราชการหรือวิธีการควบคุมการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการที่มีการปฏิบัติราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอ่ืนตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานให้
สามารถตรวจสอบ วันเวลาการปฏิบัติราชการได้ 

ข้าราชการที่จะต้องลงเวลาปฏิบัติราชการ เป็นข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ทุกคน  
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วิธีปฏิบัติ 

๑. เตรียมสมุดบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษา 

2. บุคลากรลงเวลาปฏิบัติราชการ โดยลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าการเก็บสมุดบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ เวลา ๘.๓๐ น. 

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรในแต่ละวัน และสรุป 

ยอดผู้มาปฏิบัติราชการ ไปราชการ ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย และมาสาย 

๕. เสนอผู้บังคับบัญชาตรวจความถูกต้องและลงลายมือชื่อ 

ผลลัพธ์ที่ได้ 

ข้อดีของการลงเวลาปฏิบัติราชการ คือ เวลามีเรื่องราวหรืออุบัติเหตุต่าง ๆ บัญชีลงเวลาปฏิบัติ 

ราชการ จะเป็นหลักฐานอย่างดีที่ช่วยให้เราทราบว่าเราอยู่ที่ท างานหรืออยู่ที่ใด หรือมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ตามระเบียบของทางราชการหรือไม่ 

ปัญหา/อุปสรรค 

๑. บุคลากรลืมลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีลงเวลา 

๒. ไม่มีใครรู้ว่าไปราชการหรือป่วย 

๓. ไม่ให้ความส าคัญกับการลงชื่อในสมุดบัญชีลงเวลา 

วิธีการแก้ 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ความส าคัญกับการตรวจสอบความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์ไม่เห็นแก่พวก 

พ้อง ศึกษาระเบียบและปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 
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ขั้นตอนการลงลายมือชื่อและเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

                      
            

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

เริ่มขั้นตอน 

จัดท าบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

บุคลากรลงชื่อและเวลาการมาปฏิบัติราชการ 
ใบสมุดบัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ 

ท าการเก็บสมุดบัญชีลงเวลาการมา 
ปฏิบัติราชการ หลังเวลา 08.30 น. 

 
ตรวจสอบรายชื่อบุคลากรที่ไปราชการ 
ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย และมาสาย 

 

เขียนสรุปรายชื่อบุคลากรที่ไปราชการ 
ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย และมาสาย 

 
น าเสนอผู้บังคับบัญชาตรวจสอบความถูกต้อง 

และลงลายมือชื่อ 

 




