_______________________________
คู่มือการปฏิบัติงาน

จัดทาโดย
นางสาวชนัญชิดา พัฒน์พันธุ์พงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เลขานุการคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
(ฉบับแก้ไข/ปรับปรุง ครั้งที่ ๑๐)

คานา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณฉบั บ นี้ เป็ น เอกสารของทางหน่ ว ยงานคณะวิ ศ วกรรมศาตร์ สถาบั น
เทคโนโลยีปทุมวัน ซึ่งได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในเรื่องงานสารบรรณ งานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งาน
เลขานุการ และงานประชุม เพื่อเป็น การจัดระบบงานให้ง่ายต่อการปฏิบัติ โดยจะบรรยายวิธีการทางานอย่าง
ละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถนาไปใช้ในการจัดวางระบบงาน รู้จักวิธีการทางานให้ง่าย จัดระบบ
เอกสารให้เป็นที่เป็นทาง สามารถค้นหาได้ง่าย ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนมีระเบี ยบซึ่งเป็นการบริหารเวลาอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
หากมีความคลาดเคลื่อนในถ้อยคาหรือข้อความของคู่มือประการใด หรือหากมีข้อเสนอแนะที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงแก้ไข ผู้จัดทาขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี และพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อความถูกต้อง
สมบูรณ์ต่อไป

นางสาวชนัญชิดา พัฒนพันธุ์พงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์

งานสารบรรณ
ความสาคัญของงานสารบรรณ
การปฏิบัติราชการในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่าการเขียนหนังสือเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิบัติราชการ
เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหนังสือ และปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนังสือ โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ เช่น
ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร เขียนแล้วใช้ไม่ได้ต้องแก้ไข ซึ่งสร้า งความหงุดหงิดให้กับผู้เขียน และอาจสร้างความไม่พอใจ
ให้กับหัวหน้างานเนื่องจากทาให้งานล่าช้า ดังนั้น การเขียนหนังสือจึงมีความสาคัญและจาเป็นค่อนข้างมากสาหรับผู้ที่
เป็นข้าราชการ บุคลากรในงานบริหารและงานเลขานุการซึ่งงานที่มีหน้าที่ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางส าหรับการปฏิบัติงาน และสถาบันได้มีนโยบายให้ ทุก
หน่วยงานใช้ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่ว ยเพิ่มประสิ ทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการบริห ารงาน
เอกสารให้ดาเนินไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา มีความถูกต้องทันสมัย เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นและจากการที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาปฏิบัติงานจนถึงปัจจุบันนั้น
ส่งผลให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและกระดาษ แต่ก็ยังมีปัญหาอยู่บ้างใน
ส่วนของผู้เข้าใช้ระบบงานของบางสาขาวิชา/หน่วยงาน ที่ยังไม่เข้าใจขั้นตอนวิธีการใช้งานของระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์

ความหมายของงานสารบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ
การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่ม
ตั้งแต่ขบวนการเริ่มแรก จนถึงขั้นทาลายเอกสาร ทั้งนี้เพื่อที่จะไม่ให้มีการเก็บเอกสารที่ไม่จาเป็นไว้ในส่วนราชการ
ต่อไป
ความสาคัญของงานสารบรรณ
1. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน
2. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
4. เป็นหลักฐานราชการที่มีคุณค่า
5. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
6. เป็นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน

7. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
8. เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารราชการ
9. เป็นหลักฐานราชการที่มีคุณค่า
10. เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร

ความหมายระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ลงรับจัดเก็บเอกสาร เข้าระบบ และ สามารถส่งต่อเพื่อลงนามใน
เอกสาร หรือ ส่งเข้าระบบหนังสือเวียน มีระบบลงนามรับทราบ ในเอกสาร และ ในระบบแบบออนไลน์ รองรับ
ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ ๒๕๔๘ ท างานในลั ก ษณะ Web
Application สามารถรองรับการปฏิบัติงานของผู้ใช้งานได้พร้อม ๆ กันไม่จากัด user กาหนดสิทธิการใช้งาน แต่
ละ เมนูได้ ลดการใช้กระดาษ สะดวกในการจัดเก็บค้นหา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑.การผลิตหรือจัดทาเอกสาร
๑.๑ ร่างหนังสือตามข้อมูลที่ได้รับ
๑.๒ พิมพ์ตามข้อมูลที่ได้รับ ตรวจทานก่อนนาเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ ประทับตรา ร่าง พิมพ์
ตรวจทาน มุมล่างขวาของหนังสือ ลงลายมือชื่อเฉพาะ “ร่าง” “พิมพ์”
๑.๓ หัวหน้าสานักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตรวจสอบความถูกต้อง กรณีถูกต้อง “ตรวจทาน”
๑.๔ เสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาสั่งการ หรือลงนาม )กรณีได้รับมอบอานาจ(
๑.๕ เสนอรองอธิการบดีที่รับผิดชอบพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม )กรณีได้รับมอบอานาจ(
๑.๖ เสนออธิการบดีพิจารณาสั่งการ หรือลงนาม

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการผลิตหรือจัดทาเอกสาร
่
เริม
ร่างหนังสือตามข้อมู ลที่
ได้ร ับ
พิมพ ์ / ตรวจทาน/ประทับตรา ร่าง พิมพ ์ ตรวจทาน
(เซ็นเฉพาะร่างและพิมพ ์)
ห ัวหน้าสาขาวิชาฯ ตรวจสอบความถู กต้อง กรณี ถูกต้อง
เซ็นตรงลงนามห ัวหน้าสาขา
เสนอคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
่ั
พิจารณาสงการ
หรือลงนาม
เสนอรองอธิการบดีทรี่ ับผิดชอบ
่ั
พิจารณาสงการ
หรือลงนาม
เสนออธิการบดีพจ
ิ ารณาสง่ ั
การ หรือลงนาม
้ ด
สินสุ

๒. การส่งหนังสือ หนังสือส่ง คือ เอกสารที่ส่งออกไปภายนอก มี ๒ ลักษณะ ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
๒.๑ หนังสือส่งภายนอก ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- บรรจุซองแล้วปิดผนึก จ่าหน้าให้ชัดเจนในส่วนของผู้รับ และผู้ส่ง
- นาไปฝากส่งที่งานสารบรรณกลาง โดยประทับตรา EMS หรือ ลงทะเบียน
Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งหนังสือส่งภายนอก
่
เริม

ตรวจสอบความถู กต้อง ครบถ้วน ของหนังสือ

บรรจุซองแล้วปิ ดผนึ ก พิมพ ์หน้าซองถึงผู ร้ ับและผู ส
้ ง่ ให้
ช ัดเจน

่
นาไปฝากส่งทีงานสารบรรณกลาง
โดยประทับตรา EMS /
ลงทะเบียน หรือธรรมดา

้ ด
สินสุ

๒.๒ หนังสือส่งภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของหนังสือ
- สแกนเอกสาร ให้ครบถ้วนทุกหน้าของหนังสือ ส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
นาส่งเอกสารตัวจริง พร้อมเซ็นต์รับในหนังสือส่งทุกครั้ง -

หมายเหตุ หากเป็นหนังสือเร่งด่วนจะส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ : โทรสารไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วประสานงานทางโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบการรับหนังสืออีกครั้งเพื่อมั่นใจว่า หน่วยงาน
ได้รับแล้ว
Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งหนังสือส่งภายใน
่
เริม
ตรวจสอบความถู กต้อง ครบถ้วน
ของหนังสือ

สแกนเอกสาร ให้ครบถ้วนทุกหน้าของหนังสือ

ส่งเอกสารทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมแนบเอกสารทุกหน้าของหนังสือ

เดินเอกสารโดยเอกสารตัวจริง นาส่งหน่วยงาน/คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อดาเนินการต่อไป

้ ด
สินสุ

๓.การลงทะเบียนรับหนังสือ
หนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับเข้ามาจากภายนอก มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๓.๑ จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลัง
๓.๒ ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอก เลขรับ วัน เดือน ปีและเวลา
ที่รับเอกสารนั้นๆ
๓.๓ ลงทะเบียนรับหนังสือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และคัดลอกเอกสารลงในไฟล์ Excell

แยกเป็นหนังสือรับภายใน หนังสือรับภายนอก หนังสือผ่านสาขาวิชา
การจัดแฟ้มเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา
การเสนอหนั งสื อ คือ การน าหนั งสื อที่ดาเนิน การชั้นเจ้ าหน้ าที่ เสร็จ แล้ ว เสนอต่ อผู้ บัง คับบั ญชาเพื่ อ
พิจารณา บันทึก สั่งการ ทราบ และลงชื่อ มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้
๑) รวบรวมเรื่องเสนอ และแยกหนังสือที่เสนอออกเป็นประเภทตามชั้นความลับ ความเร่งด่วน จัดลาดับ
ว่าเป็นเรื่องที่ต้องสั่งการ พิจารณา หรือเพื่อทราบ
๒) ใส่แฟ้มเสนอ โดยผ่าน หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดและควบคุม เพื่อพิจารณา กลั่นกรอง เอกสาร
๓) กรณีสั่งการ สาเนาแจกจ่าแกนเอกสารส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ / )ให้กับผู้ปฏิบัติ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในคาสั่งการ โดยให้ผู้ปฏิบัติลง ลายมือชื่อรับเรื่องเพื่อดาเนินการต่อไป หรือรับทราบ การเสนอหนังสือ
กรณีเป็นเรื่องสาคัญเกี่ยวกับภายนอก หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน การลงทะเบียนรับในระบบอิเล็ทรอนิกส์
การจัดแฟ้มเสนอต่อผู้บริหารและการสั่งการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เริ่ม
เข้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าไปที่ http://doc.pit.ac.th/DocClient/

โดยมีขั้นตอน ดังนี้
๑. เข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1.พิมพ์ URL

2.เลือก

3.รอโหลดข้อมูล

0
4.ใส่
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
เลือก > ตกลง

๒. ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อย

1.เลือก

1. ขั้นตอนการลงรับหนังสือ

2.เลือก

3.เลือกหนังสือเข้า

Inbox

3.1 ลงทะเบียนรับหนังสือภายใน
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ใส่แฟ้มเสนอหัวหน้าสาขาวิชาฯ
สแกนเอกสาร คาสั่งการ ส่งต่อทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเลขานุการ
งานเลขานุการเป็น งานที่มีบ ทบาทส าคัญอย่างยิ่งในทุกๆ หน่วยงาน เพราะจะทาให้ งานในส านั ก งาน
สามารถดาเนินการไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว เลขานุการเปรียบเสมือนฟันเฟืองแห่งเครื่องจักที่จะทาให้งาน
ขององค์กรนั้นๆ สามารถดาเนินไปได้ด้วยดี ในองค์กรจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีบุคลากรอย่างน้อยหนึ่งคนทาหน้าที่
เลขานุ การ เพื่อแบ่ งเบาภารภิจ ของผู้ บ ริ ห ารหรื อเป็นผู้ ช่ ว ยผู้ บัง คั บบั ญชา เป็นศูนย์รวมงานขององค์ ก รเ ป็ น
ผู้เชื่อมโยงให้กับผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลภายนอกองค์กรผู้ที่ทาหน้าที่เป็นเลขานุการจักต้องศึกษา
และเข้าใจผู้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้ อีกทั้งยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้บังคับบัญชาต่อผู้ที่มาติดต่อและประสานงานด้วย

ประเภทของเลขานุการ
ประเภทของเลขานุการมีการแบ่งหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบงเพียง ๒ ประเภท หลักๆ ดังนี้
๑. เลขานุการส่ วนตัวส/่วนบุคคล (Private or Personal Secretary) มีความหมายคือเพียงแค่ ชื่ อของ
ตาแหน่งก็สามารถเข้าใจได้อยู่แล้วเนื่องจากเป็นการทางานให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเฉพาะคนคนเดียว
เท่านั้น
๒.เลขานุการสานักงาน (Office Secretary) มีความหมายคือ เป็นเลขานุการให้กับส่วนรวมโดยมิได้เป็น
เลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง
บทบาทของเลขานุการ
เลขานุการจะปรากฏอยู่ ในหน่วยงานของทุกองค์กร บางแห่งมีการกาหนดชื่อตาแหน่ งไว้โดยเฉพาะ เช่น
ในภาคเอกชนจะมีตาแหน่ งเลขานุการประธานบริษัท เลขานุการผู้ จัดการกรรมการบริหารเลขานุการฝ่ ายจัดซื้อ

ฯลฯ เป็ น ต้ น ในภาคราชการบางแห่ ง ต าแหน่ ง เลขานุ ก ารอาจเรี ย กว่ า เลขาธิ ก าร ตั ว อย่ า งเช่ น เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรีเลขาธิการสภาผู้ แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา เลขานุการสานักงาน เลขานุการประจาตาแหน่ ง
ต่างๆ อาทิเลขานุการรัฐมนตรีเลขานุการประธานวุฒิสภา เลขานุการอัยการสูงสุด
ตามเอกสารจั ดประเภทมาตรฐานอาชีพ ฉบับปี )ประเทศไทย (๒๕๕๔ ได้ กาหนด ลั กษณะงานของ
เลขานุการไว้ว่า มีลักษณะงานเป็นการตรวจสอบงานเป็นประจา เพื่อป้ องกันความผิดพลาด ทาการนัดหมายและ
จัดตารางนัดหมายให้ ผู้บังคับบัญชา เตือนการนัดหมายให้ ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกาหนดการนัดหมายล่ วงหน้า
ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชาบันทึกเป็นเทป บันทึกเสียงแล้ว
น ามาจั ดพิมพ์ ดูแลรั บ ผิ ดชอบ จั ด แฟ้ มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้ บังคับบัญชา
การจัดทารายงานการประชุม จัดการ ดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สาคัญแก่ผู่บังคับบัญชาเจราจาโต้ ตอบและ
การนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้บังคับบัญชา ต้องมีความเข้าใจถึง
ธรรมชาติ และภาระหน้าที่ของทั้งผู้บังคับบัญชา และองค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่ และรูจ้ ักการแก๎ไขปัญหาข้อขัดแย้ง
เมื่อปฏิบัติงานจนได้รับความไว้วางใจของผู้ บังคับบัญชาแล้ว อาจได้รับมอบหมายให้ ทางานแทนได้ในบางกรณี
เลขานุการนั้นเสมือนเป็นผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาเป็นกันชนให้ผู้บังคับบัญชา เป็นผู้เชื่อมโยงหรือประสานนโยบายให้
ระดับผู้บริหารและระดับหัวหน้ างานหรือระดับอื่นๆ เกิดความเข้ าใจซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาให้ งานขององค์กร
สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อผู้บังคับบัญชาเรียกไปสั่งงาน เลขานุการที่ดีจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าพบ ดังนี้
๑. เตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถบันทึกสาระสาคัญของคาสั่งได้
๒. ยืนรอคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาด้วยทาทีที่สุภาพ หรือนั่งตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา และเตรียมพร้อมที่
จะบันทึกตามคาสั่ง
๓. บันทึกรายละเอียดของคาสั่งให้ ครบถ้วน และไม่ควรขัดจังหวะของผู้ บังคับบัญชาขณะสั่งข้ อความ
เพราะจะทาให้ลืมข้อความบางประการได้แต่เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งข้อความเสร็จแล้ว หากไม่เข้าใจตรงไหน ต้องรีบ
ถามทันทีและกรณีที่สามารถทาได้ ควรทบทวนคาสั่งนั้นโดยย่ อให้ผู้บังคับบัญชาทราบอีกครั้ง เพื่อความถูกต้ อง
ของการปฏิบัติงาน

๔. กรณีเป็นงานโดยสภาพที่ต้องใช้เวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผู้ บังคับบัญชาถึงกาหนดเวลาของ
งานด้วย เช่น อย่างช้าที่สุดภายในวันและเวลาใด
๕. กรณี มี อุ ป สรรคหรื อ เหตุ ก ารณ์ เ ปลี่ ย นแปลง อั น มี ผ ลกระทบถึ ง ค าสั่ ง ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ควรรี บ
ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชา เพื่อขอรับทราบคาสั่งใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงคาสั่งบางส่ วน กรณีไม่อาจจะปรึกษา
ได้ ทัน ท่ ว งทีและเป็ น กรณี รี บ ด่ ว นไม่ อาจรอค าสั่ งใหม่ ไ ด้ เช่ น ผู้ บังคับบัญชากาลั งประชุมเรื่องส าคัญ เป็นต้ น
เป็ น หน้ าที่ของเลขานุ การที่จ ะต้ องตั ดสิ น ใจด าเนิ นการในทางที่ส มเหตุส มผล และตรงตามวัตถุประสงค์ ข อง
ผู้บังคับบัญชาใหเมากที่สุด แล้วรีบรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะกระทาได้
หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการสรุปได้ดังนี้
๑. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก
๒. จดการสั่งงานและถอดข้อความจากสมุดจดได้รวดเร็วและถูกต้อง
๓. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆ ที่สาคัญ ตลอดจนรู้และสามารถอัดสาเนาเอกสารได้
๔. รวบรวมเอกสารข้อมูล เพื่อเตรียมเขียนรายงานและพิมพ์ร่างเอกสาร
๕. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์
๖. ตอบรับผู้ที่จะมาติดต่องานและรับโทรศัพท์
๗. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม
๘. จัดทาบันทึก รายงาน ร่างเอกสารต่างๆ ทาสถิติ แผนงาน แผนภาพ ตลอดจนวางรูปแบบพิมพ์ต่างๆ ที่
จาเป็นต้องใช้ในสานักงาน
๙. ส่งโทรสารบางโอกาส
๑๐. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ ค้นหาได้ง่ายเมื่อต้องการ
๑๑. จัดซื้ออุปกรณ์สานักงาน ตลอดจนเครื่องเขียนและวัสดุที่จาเป็น

วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งจากการบันทึกสั่งงานของผู้บังคับบัญชา
ปกติแล้วผู้ที่ทาหน้าที่เลขานุการมักจะได้รับคาสั่งโดยตรง คือ ทางวาจาจากผู้บังคับบัญชา มักจะได้รับ
คาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร การได้รับคาสั่งที่ เป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฏในส่ วนของงานที่เป็นหนังสือราชการ
ส่วนใหญ่จะสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงข้อความสั้นๆ ส่วนรายละเอียดของคาสั่งนั้นจะเป็นเรื่องของการสั่ง
ทางวาจา แต่เมือ่ ใดที่ได้รับคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
๑. อ่าน และทาความเข้าใจในคาสั่ งนั้น หากคาสั่ ง นั้นไม่ชัดเจน เป็นหน้าที่ของผู้ ที่ทาหน้า ที่
เลขานุการที่จะต้องสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมต่อไป
๒. ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องกล้ าถามในสิ่งที่สมควรจะถาม ไม่ใช่ถามพร่าเพรื่อ บางเรื่องเป็น
เรื่องที่ต้องใช้สามัญสานึกในการคิดและตัดสินใจได้เอง ไม่ต้องสอบถามผู้บังคับบัญชาให้ท่านเกิดความราคาญ
๓. ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆ อันทาให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้นได้ ต้องนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแก้ไขคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์
อักษรนั้น หรือออกคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรใหม่
วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งทางโทรศัพท์จากผู้บังคับบัญชา
การสั่งงานของผู้บังคับบัญชาไม่ได้ถูกจากัดอยู่เฉพาะการเรียกตัวผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าไปพบและสั่งการ
เพียงอย่างเด ียว การสั่งงานทางโทรศัพท์ ทั้ง โทรศัพท์ทางไกลในประเทศหรือนอกประเทศ และโทรศัพท์มือถือก็
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสั่งงานของผู้บังคับบัญชา ดังนั้นเลขานุการจะต้องเตรียมตัวให้ ที่จะรับคาสั่งทางโทรศัพท์
ของผู้บังคับบัญชาตลอดเวลา มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
๑. จัดเตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาไว้ใกล ้โทรศัพท์เสมอๆ กรณีโทรศัพท์มือถือผู้ทาหน้าที่
เลขานุการจะต้องพกอุปกรณ์ คือ กระดาษหรือสมุดโน้ตเล็กๆ และปากกาหรือดินสอติดตัวเป็นประจา เพราะจะได
้ใช้บั น ทึกข้ อ ความและจดสาระส าคัญ ของคาสั่ ง ให้ ไ ด้ ความมากที่ สุ ด แต่กรณีคาสั่ ง ให้ ด าเนิน การติด ต่ อ ไปยั ง
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบุคคล วันที่และเวลา หรือกรณีอื่นๆ ที่มีรายละเอียดมากๆ หากไม่มีอุปกรณ์ ดังกล่าว จะทา
ให้เกิดการสับสนหรืออาจจะจาไม่ได้ทั้งหมด ก็จะทาให้การปฏิบัติงานไม่อาจบรรลุผลได้

๒. ตั้งใจฟังรายละเอียดของคาสั่ง ให้ดี เนื่องจากการสื่อสารทางโทรศัพท์บางครั้งอาจเป็นเรื่อง
ของสั ญ ญาณที่ ข าดหายไป ท าให้ ก ารฟั ง ค าสั่ ง ไม่ ชั ด เจน และบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของค าสั่ งให้ ค รบถ้ ว นเมื่ อ
ผู้บังคับบัญชาสั่งข้อความเสร็จ ให้ทวนคาสั่งนั้นโดยสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบอีกครั้ง เพื่อยืนยันความ ถูกต้อง
๓. ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นและควรจัดทาสมุดบันทึกการรับคาสั่งทางโทรศัพท์ โดยระบุวันที่ เวลา
เรื่อง และรายละเอียดเพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องราวในภายหลัง
แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวหน้าและทันสมัยการสั่งงานของผู้บังคับบัญชายังมี
ช่องทางอื่นที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เช่น LINE หรือ FACEBOOK เป็นต้น ดังนั้นการปรับตัวให้พร้อมกับ
การรับคาสั่งอยู่เสมอจะทาให้การปฏิบัติหน้าที่เลขานุการมีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อผลงานของผู้บังคับบัญชาอีก
ด้วย
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานเลขานุการ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการจะมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้นั้น ต้องขวนขวายหาความรู้
หรือศึกษางานเพื่อตามให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน หรือหน่วยราชการที่ตนสังกัด เพื่อจะได้นามาใช้ประโยชน์ใน
งานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์สูงสุด
ขององค์กร จึงขอเสนอปัญหาในการปฏิบัติงานเลขานุการ ดังนี้
๑. เลขาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหน่วยงานและองค์กร ไม่เข้าใจงานที่ทา บ่อยครั้งที่จะทาให้
เกิดปัญหา ความไม่เข้าใจกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ
ข้อเสนอแนะ
ต้องศึกษารายละเอียดของหน่วยงานอย่างลึกซึ้ง เพราะต้องทางานร่วมกับผู้บริหาร เมื่อผู้บริหาร
มอบหมายงานให้ต้องทาได้ทันท่วงที และต้องทราบว่าจะติดต่อกับหน่วยงานใด หรือกับผู้ใด ที่สาคัญผู้บริหารมัก
เปลี่ยนไปตามวาระ ดังนั้น ผู้ที่ต้องรู้เรื่องของหน่วยงานมากที่สุดคือเลขานุการ
๒. ในบางสถานการณ์ที่เร่งด่วน เลขานุการที่ขาดความละเอียดรอบคอบและอดทน จะทาให้เกิด
ความเสียหาย และทาให้การปฏิบัติงานล่าช้า
ข้อเสนอแนะ ต้องปรับตัวให้มีความคล่องตัว ละเอียดรอบคอบ อดทนต่อสถานการณ์ต่างๆ และ
แสดงออกถึงพฤติกรรมที่เหมาะสม

๓. ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการทางาน หากขาดทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ทา
ให้การทางานเชื่องช้า และไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
ข้อเสนอแนะ เลขาต้องก้าวทันต่อเหตุการณ์ในด้านข่าวสาร ข้อมูล และรู้จักใช้ระบบสารสนเทศ
ให้เป็นประโยชน์ต่อการทางาน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาขึ้น

การปฏิบัติงานด้านการประชุม
การประชุม หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ได้มากระทากิจกรรมสื่อข้อความร่วมกัน อัน
จะนามาซึ่งความเข้าใจที่ต้องตรงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หรือเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกัน
การประชุมที่มีประสิทธิผล
๑. บรรลุวัตถุประสงค์ของการประชุม
๒. มติของที่ประชุมต้องสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผล
๓. ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่พึงพอใจในการประชุมนั้น
๔. ใช้เวลาและงบประมาณอย่างประหยัด และเหมาะส่มกับการประชุม
ขั้นตอนการประชุม
๑. เตรียมการประชุม
๒. นัดผู้เข้าร่วมประชุม
๓. ดาเนินการประชุม
๔. ผลการประชุม
ประเภทของการประชุม
๑. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
๒. การประชุมเพื่อขอความคิดเห็น
๓. การประชุมเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน
๔. การประชุมเพื่อหาข้อยุติ หรือเพื่อแก้ปัญหา
๕. การประชุมเพื่อแจ้งให้ทราบ
วัตถุประสงค์ : เพื่อแจ้งคาสั่ง

เพื่อชี้แจงนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีปฏิบัติ
เพื่อแถลงผลงาน หรือความก้าวหน้าของงาน
บทบาทของประธาน
ก่อนการประชุม
๑. ร่วมกับเลขานุการกาหนดระเบียบวาระ
๒. ศึกษารายละเอียดของระเบียบวาระ
๓. กาหนดแนวทางหรือเกณฑ์ในการดาเนินการประชุม
ขณะประชุม
๑. กล่าวเปิดประชุมและสร้างบรรยกาศที่ดี
๒. ระบุประเด็นที่จะให้ที่ประชุมทราบ แจ้งด้วยว่าเป็นการประชุมประเภทไหน
๓. กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น
๔. ควบคุมให้ที่ประชุมอยู่ในประเด็น
๕. คอยสรุปประเด็น หรือมติที่ประชุม
๖. กล่าวปิดประชุม
ภายหลังการประชุม
๑. ร่วมมือกับเลขานุการ ตรวจร่างมติที่ประชุม
๒. ติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
บทบาทของเลขานุการ
ก่อนการประชุม
๑. ร่วมกับประธานจัดระเบียบวาระ
๒. เตรียมข้อมูล เพื่อแจกล่วงหน้าให้ผู้เข้าร่วมประชุม
๓. เป็นผู้สรุปประเด็นให้ที่ประชุมพิจารณา
๔. จัดเตรียมสถานที่ประชุม
๕. เตือนผู้เข้าประชุมก่อนถึงเวลาประชุม
ขณะประชุม
๑. ดูแลความเรียบร้อยของที่ประชุม
๒. ช่วยเหลือประธานในการแจ้งระเบียบวาระในการประชุม

๓. เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดประกอบระเบียบวาระ
๔. ช่วยประธานทาการสรุปมติของที่ประชุม
๕. จดบันทึกการประชุม
ภายหลังการประชุม
๑. ร่างมติที่ประชุมเพื่อเสนอประธาน
๒. เวียนมติของที่ประชุมเพื่อผู้เข้าร่วมประชุมแก้ไข หรือลงนาม
๓. ร่วมมือกับประธานเพื่อให้มีการปฏิบัติตามมติ
บทบาทของสมาชิกผู้เข้าประชุม
ก่อนการประชุม
๑. ศึกษาระเบียบวาระของการประชุม
๒. ทาการศึกษา และเตรียมตัวประชุมตามวาระต่างๆ
๓. เข้าประชุมตามเวลาที่นัด
ขณะที่ประชุม
๑. แสดงบทบาทให้สอดคล้องกับระเบียบวาระและประเภทของการประชุม
๒. ต้องรักษาบรรยากาศของที่ประชุม
๓. ต้องพร้อมที่จะรับมอบหมายงานตามมติที่ประชุม
๔. ต้องพร้อมที่จะยอมรับมติของที่ประชุม
ภายหลังการประชุม
๑. ต้องตรวจร่างรายงานการประชุม
๒. ต้องพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติตามมติที่ประชุมย่างจริงจัง

ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงานสารบรรณ
ปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณ
๑. การทางานของระบบช้า และ error บ่อย
๒. ขั้นตอนวิธีการใช้งานยุ่งยาก ซับซ้อน
๓. เอกสารที่ scan ส่งทางระบบ e-document แล้ว หน่วยงานเจ้าของเรื่องก็จัดส่งเอกสารเป็น
paper มายังคณะ/หน่วยงานอีกครั้ง ทาให้การลงรับเอกสารซ้าซ้อน

๔. การจัดส่งเอกสาร จะต้องส่งไปยังหน่วยงานระดับ กอง/คณะ/ศูนย์/สถาบัน/สานัก
และวิทยาลัย จะส่งเอกสารไปยังหน่วยงานย่อยระดับ งาน/ฝ่าย/ภาควิชา โดยตรงไม่ได้
๕.เอกสารที่ส่งถึงตัวบุคคลโดยตรง บุคคลนั้นไม่สามารถตอบกลับเอกสารผ่านทาง
ระบบได้
๖. เมนูหนังสือที่ส่งออกต่างคณะบางครั้ง ไม่แสดงรายการเอกสารที่หน่วยงานจัดส่งออกไปต่างคณะ
ทาให้ไม่สามารถดึงเอกสารกลับเพื่อทาการแก้ไขหรือยกเลิกได้
๗.เอกสารที่คณะ/หน่วยงานส่งคืน หน่วยงานเจ้าของเรื่องที่จัดส่งจะไม่สามารถทราบได้ว่ามีเอกสาร
ส่งคืน เพราะไม่มีสัญลักษณ์หรือข้อความใด ๆ แจ้งว่ามีเอกสารตีกลับ
๘. เอกสารที่ได้รับบางครั้งไม่สามารถเปิดอ่านเพื่อทาการลงรับ/ส่งคืนได้ ดังภาพข้างล่าง

ทาให้เมนูเอกสารยังไม่ลงรับจะมีเรื่องที่ไม่ได้ลงรับค้างที่หน้าจอ
๙. ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-document) สาหรับผู้รับ-ส่งเอกสาร มีเมนูรายงานการลงรับ
เอกสาร แต่ไม่มีเมนูรายงานการส่งเอกสาร
๑๐. ผู้รับ-ส่งเอกสาร ลงรับเอกสารแล้วจัดส่งให้ผู้สั่งการคนที่ 1 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2550 เมื่อผู้สั่ง
การคนที่ 1 เข้าใช้ระบบงานเพื่อตรวจสอบเอกสารรอสั่งการในวันเดียวกัน แต่ไม่มีให้
สั่งการ ซึ่งเมื่อเข้าไปตรวจสอบในวันถัดไปพบว่ามีเอกสารเข้ามารอให้สั่งการ )รับเอกสารข้ามวัน(
๑๑.เอกสารแจ้งเวียนที่ส่งให้คณะ/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดาเนินการ เมื่อคณะ/หน่วยงานลงรับ
เอกสาร เลือก ส่ง จะไม่สามารถอ่านคาสั่งการได้จากช่อง “การดาเนินการเอกสาร” จะต้องไปเปิดดูที่เส้นทาง
ทาให้การทางานหลายขั้นตอน
๑๒. คณะ/หน่วยงาน แจ้งเวียนเอกสารซ้าซ้อน )เรื่องเดียวกันส่งมาจากหน่วยงานต่างกัน(
๑๓. บางคณะ/หน่วยงาน ใช้วิธีการสั่งพิมพ์ )print) เอกสารเพื่อนาเสนอสั่งการ )ไม่ดาเนินการทาง
ระบบ(
๑๔. โปรแกรมเมอร์ผู้พัฒนาระบบอยู่ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อระบบมีปัญหาทาให้การแก้ไขไม่สะดวก
ล่าช้า

แนวทางการแก้ไข
๑. เมื่อมีเอกสารส่งถึงตัวบุคคลโดยตรง และบุคคลนั้นต้องการจะโต้ตอบเอกสารทางระบบให้พิมพ์
ข้อความลงในช่อง เพิ่มความเห็น/คาตอบส่วนตัว คลิกปุ่ม บันทึกและปิด แล้วแจ้งผู้หน้าที่รับ -ส่งเอกสารของ
ภาควิชา/ฝ่าย ให้ดาเนินการจัดส่งเอกสารไปยังเจ้าของเรื่องเพื่อทราบหรือดาเนินการต่อไป
๒. เอกสารที่หน่วยงานเสนอสั่งการเรียบร้อยแล้ว และจัดส่งแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนิ น การ คณะ/หน่วยงานที่รั บเอกสารสามารถอ่านคาสั่งการโดยคลิ กที่ เส้นทาง และคลิ กที่ชื่ อ
หน่วยงานที่จัดส่งเอกสาร จะปรากฏหน้าต่างเพื่ออ่านคาสั่งการของเอกสารเรื่องนั้น
๓. หากคณะ/หน่วยงาน ต้องการทราบว่ามีเอกสารส่งคืน )ตีกลับ( มาหรือไม่นั้น ให้ไปตรวจสอบที่เมนู
เอกสารตีกลับ
๔. เอกสารที่ผู้สั่งการได้สั่งการแล้ว และส่งกลับไปยังผู้รับ -ส่งเอกสารของงานที่นาเสนอ หากต้องการ
แก้ไขข้อความคาสั่งการ ให้ผู้สั่งการเอกสารไปค้นหาเอกสารที่ เมนูเอกสารสั่งการแล้ว และเลือกคลิกปุ่ม ดึงเอกสาร
กลับ )แถวเดียวกับชื่อเรื่องที่ต้องการแก้ไขคาสั่งการ( เอกสารเรื่องนั้นจะไปปรากฏที่เมนูเอกสารรอสั่งการ เพื่อ
ดาเนินการสั่งการใหม่อีกครั้ง )ทั้งนี้เอกสารเรื่องนั้นผู้รับ-ส่งของงานจะต้องไม่ได้ดาเนินการใด ๆ กับเอกสาร(
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรพัฒนาปรับปรุงระบบงานให้สมบูรณ์ ครบถ้วนยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้น้อยลง
๒. การอ่านคาสั่งการของเอกสาร ควรจะแสดงที่หน้าต่าง “การดาเนินการเอกสาร” ด้วย ไม่ใช่ต้องไป
เปิดอ่านที่เส้นทางอย่างเดียว
๓. ควรมีสัญลักษณ์แจ้งเตือนหรือข้อความใด ๆ บ่งบอกเมื่อมีเอกสารตีกลับมา
๔. ควรเพิ่มเติมให้เมนูเอกสารถึงตัวท่าน สามารถโต้ตอบกลับเอกสารไปถึงผู้รับ-ส่งได้
๕. การจัดส่งเอกสาร ควรจัดส่งให้เฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖. จัดประชุมหารือเพื่อทาความตกลงและหาแนวทางปฏิบัติในเรื่องการจัดส่งเอกสาร
๗. ควรประชาสัมพันธ์การใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมบุคลากรทุกฝ่าย
๘. ควรจัดอบรมวิธีการใช้ระบบงานให้แก่บุคลากรทุกคน

การรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคล
ซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมีขั้นตอนการปฏิบัติ
ดังนี้
๑จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดาเนินการก่อนหลังละตรวจความ .
ถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ส่งออกหนังสือ เพื่อดาเนินการ
ให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน
๒การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ .
๑ เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ.๒
๒ วันที่ ให้ลงวันที่.๒เดือน ปี ที่รับหนังสือ
๓ เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ.๒

แบบตรารับหนังสือ

)ชื่อส่วนราชการ(
เลขที่รับ...............
วันที่.....................
เวลา.....................

๓ .ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
.๑ ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.๓ศให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน .
๒ เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับติดต่อกันไป.๓
ตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
๓ ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา.๓
๔ ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา.๓
๕ จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มี.๓
ตาแหน่ง
๖ ถึง ให้ลง.๓ตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลใน
กรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
๗ เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ.๓
๘ การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น.๓
๙ หมาย.๓เหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด )ถ้ามี(

แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ

เลข
ทะเบียนรับ

วันที่......... .ศ.พ.........เดือน............

ที่

ลงวันที่

จาก

ถึง

เรื่อง

การ
ปฏิบัติ
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๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่องการปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการรับหนังสือ
ให้ลงชื่อตาแหน่งไว้ด้วย
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอน โดยใช้สมุดส่ง
หนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อละวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนหนังสือรับ
การดาเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วน
ราชการกาหนด
ถ้าหนั งสื อรั บ นั้ น จะต้องด าเนินเรื่ องในหน่ว ยงานนั้นเอง จนถึงขั้นได้ตอบหนังสื อไปแล้ ว ให้
ลงทะเบียนว่าได้ส่งหนังสือออกเลขที่ที่เท่าใด วัย เดือน ปีใด
๕การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงานสารบรรณ .
กลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม

การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ
๑.

การลงทะเบียนเอกสารลับ

ส่วนราชการต้องลงหลักฐานในทะเบียนเอกสารลับ เพื่อควบคุมการรับ การดาเนินการ การส่ง
การเก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารลับ ให้เป็นไปโดยถูกต้องและให้หัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลที่
ได้รั บ ความไว้ว างใจและได้ผ่ านการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมตามชั้นความลั บที่ จาเป็นต้องปฏิบัติเป็น
เจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับ” ของส่วนราชการนั้น
หากมีความจาเป็นก็ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับของส่วนราชการนั้นในระดับรองลงมาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าราชการดังกล่าวในวรรคแรก
๒. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียน
ตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้ นความลั บนั้น
ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ที่หน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่มเข้าปกให้ทาเครื่องหมาย
ดังกล่าว ที่ด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย ถ้าเป็นภาพเขียนแผนที่และแผนภูมิ ให้ประทับหรือเขียนอักษร
แสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่ก ล่าวมาแล้ว และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพหรือมาตราส่วนด้วย โดย
ให้ชั้นความลับนั้นปรากฏเห็นได้เด่นชัด ถ้าเอกสารนั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้
ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย
๓. การรับหนังสือลับ
การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน ระบุชื่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุตาแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้นั้นโดยตรง
เป็ น ผู้ เปิ ดซองและลงชื่อในใบรั บเอกสารลั บ และนาเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือนาเสนอผู้ ช่วยนาย
ทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสียก่อน จึงดาเนินการต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจดาเนินการไปก่อนแล้วให้นามา
ลงทะเบียน

ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงตาแหน่งก็ให้ผู้ครองตาแหน่งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้
ครองตาแหน่งนั้น หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับที่มีสิทธิ์เข้าถึง
เอกสารลั บ ที่ สุ ดและลั บ มาก เป็ น ผู้ เ ปิ ด ซองและลงชื่อ ในใบรั บ เอกสารลั บ และให้ ผู้ ด าเนิน การลงทะเบียน
เช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับเอกสารลับและ
ลงทะเบียนแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
นาเอ )๑(กสารลับที่สุดและลับมากนั้นส่งมอบโดยตรงให้แก่บุคคลที่ถูกระบุชื่อโดยเร็วแต่ถ้าเป็น
เอกสารที่ระบุตาแหน่งแล้ว ก็อาจพิจารณามอบให้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่ดาเนินการในขั้นต้นแทนบุคคลที่ถูก
ระบุตาแหน่งนั้นดาเนินการด่วนได้
ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื )๒(่อหรือตาแหน่ง ยังไม่สามารถดาเนินการต่อเอกสารได้
ในทันที ให้นาเอกสารลับที่สุดหรือลับมากนั้นมาเก็บไว้ตามระเบียบการเก็บรักษาเอกสารลับที่สุดและลับมาก
เอกสารชั้นลับที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงตาแหน่งให้บุคคลที่ครองตาแหน่งนั้นหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้เปิดซองและลง
ชื่อในใบเอกสารลับ ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมตาแหน่ง แล้วให้
ผู้ถูกระบุชื่อที่ห น้าซองหรื อผู้ ได้รับ มอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็นผู้เปิดและลงชื่อในใบรับเอกสารลั บ สาหรับ
เอกสารชั้นลับ ที่ใส่ซองชั้นเดียวให้ เจ้าหน้าที่ผู้เปิดซองเอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วย
นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทันที
ในกรณีที่มีระเบียบว่าด้วยการรั กษาความลับของทางราชการ กาหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานสาร
บรรณไว้ประการใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น โปรดดูรายละเอียดในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (
)ในภาคผนวกท้ายหนังสือเล่มนี้

การจ่ายหนังสือ
การข่ายหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คือ การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ หั ว หน้ าฝ่ าย หั ว หน้ างาน และผู้ ป ฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องด าเนินการและจ่ายเรื่ องให้ แ ก่
เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพื่อนาไปปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติดังนี้
๑ เมื่อเจ้าหน้าที่รับ .– ส่ง นาแฟ้มหนังสือเข้าใหม่จากผู้บังคับบัญชาหรือผู้ได้รับมอบหมายไป
มอบให้หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานสารบรรณ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่ายเรื่อง เมื่อพิจารณาบันทึก
จ่ายเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่รับส่ง นาหนังสือเข้าใหม่เหล่านั้นไปมอบให้แก่หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องดาเนินการ โดยให้ลงชื่อรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน
๒การจ่ายเรื่องต้องจ่ายทันที ให้ทันกาหนดเวลา .
๓ผู้มีหน้าที่จ่ายเรื่อง เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนจ่ายแล้วเห็นว่าเรื่องใดมีความสาคัญ ควร .
บันทึกช่วยจาเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา

หมายเหตุ

การจ่ายหนังสือสาหรับสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติตามที่ได้กล่าวไว้นี้โดยอนุโลม

ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการ
ขั้นตอนการเดินหนังสือราชการโดยปกติจะสามารถแบ่งออกได้เป็น ๒ ลักษณะ
ลักษณะที่ ๑ ขั้นตอนการเดินหนังสือในกระบวนการรับเข้า โดยเริ่มจากการรับเข้าของเจ้าหน้าที่
รั บ – ส่ ง และมีการปฏิบั ติของเจ้ าหน้ าที่และผู้ บริห าร ทาให้ เกิดขั้นตอนการเดินหนังสื อตามล าดับ จนถึง
เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องเป็นผู้ปฏิบัติ เช่นนี้เรียกว่า ขั้นตอนของหนังสือเข้าตามแผนภูมิ ที่ ๑

ลักษณะที่ ๒ ขั้นตอนการเดินหนังสือในกระบวนการส่งออก โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่อง
รับเรื่องจากผู้จ่ายหนังสือมาดาเนินการหรืออาจเริ่มจากการเป็นเจ้าของเรื่องผู้ปฏิบัติเป็นเริ่มแรก ก็ได้ใน )ต้นเรื่อง(
การดาเนินการเป็นขั้นตอนตามลาดับจนถึงการส่งออกดูจากแผนภูมิที่ ๒
กระบวนการเดิน ทางหนังสือราชการที่ปฏิบัติอยู่ในระหว่างปี หนังสื อจะต้องอยู่ในแฟ้มเก็บ
ระหว่างปีจนถึงสิ้นปี มีการเก็บ และการทาลายเป็นขั้นตอนสุดท้าย จัดเป็นขั้นตอนการการเดินทางหนังสือ
ราชการครบกระบวนการตามแผนภูมิที่ ๓

การใช้ตราครุฑ
1. การใช้ตราครุฑ ตราครุฑมาตรฐานมี 2 ขนาด - ตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร - ตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร
ตราชื่อส่วนราชการที่ใช้เป็นหนังสือประทับตรามีรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่านศูนย์กลาง วงนอก 4.5
เซนติเมตร วงใน 3.5 เซนติเมตร ล้อมครุฑ
2. การเสนอหนังสือ 1. การเสนอหนังสือ คือการนาหนังสือราชการที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการเสร็จแล้วเสนอ
ต่อ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาตรวจแก้ไข บันทึก สั่งการ ทราบ หรือลงนาม อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้
ราชการ นั้น ๆ ดาเนินต่อไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น 2. วิธีเสนอหนังสือ เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รวบรวมเรื่อง
เสนอซึ่งโดยปกติได้แก่เจ้าหน้าที่ สารบรรณ ควรแนะนาให้เจ้าหน้าที่แยกหนังสือที่จะเสนอออกเป็น
ประเภท ๆ เพื่อให้สามารถจัดลาดับ ความสาคัญของหนังสือที่ต้องดาเนินการ เช่น เรื่องด่วน เรื่องเพื่อ
ทราบ เรื่องสั่งการ เรื่องพิจารณา ถ้าสามารถทาได้ควรให้แยกแฟ้มเสนอตามประเภทเรื่องดังกล่าว
โดยเฉพาะเรื่องด่วนควรแยกและเขียน ตัวอักษรด่วนปิดหน้าปกแฟ้มเสนอให้เห็นชัดเจน

จัดระบบงานเอกสารอย่างมืออาชีพ
ผู้ที่มีหน้าที่จัดการกับงานเอกสารกอง โต มักจะปวดหัวกับการค้นหาเอกสารที่ต้องการ บ่อยครั้งในเวลาที่
ต้องการหาเอกสารกลับหาไม่เจอ ทั้งที่จาได้ว่าเพิ่งเห็นมันอยู่ตรงนี้ ตรงนั้น ความยุ่งเหยิงวุ่นวายบนโต๊ะทางานทาให้
ชีวิตของเรายุ่งเหยิงตามไปด้วยถึงเวลาแล้วที่จะปรับเปลี่ยนชีวิตเสียใหม่ ให้ง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้นมาเริ่มต้นจัด
ระเบียบเอกสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานเอกสารกันดีกว่า
1. การจัดระบบการเข้า – ออก ของเอกสาร ควรจัดโต๊ะทางานเรียง ลาดับกันตามลาดับของเอกสารที่
จะต้องผ่าน และให้อยู่ใกล้กัน เพื่อทาให้การไหลของเอกสารเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว พยายามจัดให้ขั้นตอน
ของเอกสาร ผ่านโต๊ะต่าง ๆ ให้น้อยที่สุด ในลักษณะของการบริการจุดเดียว (ONE-POINT SERVICE) จะทาให้
สามารถทางานได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลดความสับสนในการส่งเอกสาร และการติดต่องานให้ลดลงได้
2. การจัดแฟ้มเอกสาร


การแยกประเภทของเอกสาร เอกสารต่าง ๆ สามารถแยกออกได้เป็น เอกสารที่ใช้ประจา เอกสารที่ใช้ตาม
ช่วงเวลา และเอกสารที่ใช้ในกรณีพิเศษ การจัดเก็บเอกสารประเภทต่าง ๆ นั้น มีวิธีการดังนี้



แฟ้มเอกสารที่ใช้ประจา ให้จัดไว้ในชั้นที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด และจัดให้อยู่ในระดับสูงจากเข่าถึงบ่าของผู้ใช้
จะทาให้การหยิบใช้และจัดเก็บทาได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วย



แฟ้มเอกสารที่ใช้ประจา ให้จัดไว้ในชั้นที่อยู่ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุด และจัดให้อยู่ในระดับสูงจากเข่าถึงบ่าของผู้ใช้
จะทาให้การหยิบใช้และจัดเก็บทาได้สะดวก รวดเร็ว ไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายด้วย



การจัดเอกสารเป็นหมวดหมู่ เมื่อแบ่งประเภทของเอกสารได้แล้ว ก็นามาจัดเป็นหมวดหมู่ โดยระบุเป็น
ตัวอักษร, ตัวเลข หรือใช้สีของแฟ้มที่แตกต่างกัน หรือใช้เทปสีติดที่สันแฟ้ม จะทาให้การค้นหาและการจัดเก็บ
เป็นไปได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น



การจัดเรียงแฟ้มให้อยู่ตามลาดับในชั้นเก็บ การจัดเก็บแฟ้มเข้าชั้นเก็บ อาจจะมีการเรียงหมายเลข หรือใช้วิธีขีด
เส้นทแยง จากแฟ้มแรกจนถึง แฟ้มสุดท้าย จะทาให้การจัดเก็บแฟ้มเข้าที่นั้น ถูกต้องรวดเร็ว แฟ้มไหนที่อยู่ผิดที่
จะรู้ได้ทันที และสามารถเอากลับคืนที่เดิมได้ง่าย



การจัดทาแฟ้มดัชนี (Index File) เป็นแฟ้มที่ระบุรายละเอียดของหมวดหมู่ เอกสาร ซึ่งอาจกาหนดเป็นกลุ่ม
ตัวเลขหรือเป็นกลุ่มตัวอักษร ทั้งหมายเลขของแฟ้มเอกสารและหมายเลขของตู้เก็บเอกสาร ซึ่งแฟ้มดังกล่าวจะ
บอกว่าเอกสารหมวดหมู่ใด ถูกเก็บไว้ ณ ที่ใด เมื่อต้องการเอกสารก็เพียงแต่เปิดหาที่แฟ้ม ดัชนี ก็สามารถไปหา
เอกสารที่ต้องการได้สะดวกและรวดเร็ว ลดเวลาในการค้นหา

3. แบบฟอร์มต่าง ๆ ควรจะมีการทบทวนรูปแบบของเอกสารต่าง ๆ อยู่เสมอ อาจจะกาหนดระยะเวลาที่
แน่นอนในการทบทวนเอกสาร เช่น ปีละครั้ง หรือสองปีต่อครั้ง เพราะแบบฟอร์มที่ใช้งานนาน ๆ มักมีช่องที่เติม

ข้อความต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสม ไม่จาเป็น ไม่เหมาะกับสถานการณ์หรือมีมากเกินไป ควรมีการแก้ไขให้กะทัดรัด ใช้
งานได้สะดวกรวดเร็ว และสิ้นเปลืองกระดาษน้อยที่สุด
4. การจัดทารายงานต่าง ๆ ควรจัดทาให้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้ เนื้อหารายงานควรจะสั้นและ
ตรง จุดประสงค์ที่สุด เพื่อที่ผู้อ่านสามารถจับใจความได้รวดเร็ว และถ้าไม่จาเป็นแล้ว ไม่ควรทารายงานเกินความ
จาเป็น
5. จัดระเบียบตู้เอกสารและโต๊ะทางาน ควรมีการจัดระเบียบและทาความสะอาดอย่าง น้อยเดือนละครั้ง
โดยการขจัดสิ่งของที่ไม่จาเป็น จัดแยกของที่จาเป็นให้เป็นระเบียบ ตู้เอกสารและลิ้นชักโต๊ะทางาน มักมีสิ่งของที่ไม่
จาเป็นอยู่เสมอ หรือบางทีก็มีมากเกินความจาเป็นต่อการใช้งาน จึงควรมีการจัดการทิ้งบ้างตาม สมควร สาหรับ
โต๊ะทางานนั้นควรมีการจัดระเบียบทุกครั้งหลังเลิกงานประจาวัน
การจัดเอกสารให้เข้าที่เข้าทาง ก็เหมือนกับการจัดการกับชีวิตให้มีระเบียบ คุณจะพบว่า ถ้าคุณไม่ต้อง
เสียเวลาไปกับการค้นหาเอกสาร คุณจะได้เวลากลับคืนมาไม่น้อยเชียวล่ะ

7 แนวคิดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
ราเชื่อว่าต้องมีวันที่สมองไม่ทางาน ความคิดสร้างสรรค์ไม่บังเกิด หรือค้นหาไอเดียโดดเด่นและแตกต่างจากคู่แข่ง
ไม่ได้ โดยเฉพาะถ้าคุณอยู่ฝ่ายที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลา อาทิ เช่น ฝ่ายการตลาด ครีเอทีฟโฆษณา
ฯลฯ งในความเป็นจริงแล้ว ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่สามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร
สามารถช่วยกันได้
ถ้าคุณมีตาแหน่งเป็นหัวหน้างาน หน้าที่สาคัญคือการกระตุ้นให้พนักงานเกิดแรงบันดาลใจ และพร้อมจะขับเคลื่อน
องค์กรงให้ก้าวหน้า

7 แนวคิดง่ายๆ เป็นแนวทางในการสร้างพนักงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. เปิดกว้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง
หากต้องการสร้างพนักงานที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่สาคัญมากคือต้องเปิดใจให้กว้าง และเลิกยึดติดกับ
การทางานรูปแบบเก่า เพราะวิธีการที่เคยใช้แล้วได้ผลดี ไม่ได้แปลว่าจะใช้ได้ไปตลอด ดังนั้นต้องให้เวลากับทีมงาน
ในการทดลองทาสิ่งใหม่ๆ และกล้าเสี่ยงที่จะล้มเหลวบ้าง โดยอย่าลืมว่า ไอเดียเจ๋งๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ กว่าจะ
ได้มาก็ต้องแลกกับการลองผิดลองถูกมานับครั้งไม่ถ้วน
2. กาหนดเป้าหมาย แต่ไม่กาหนดวิธีการ
ถ้ามัวแต่คอยกากับว่าพนักงานต้องทาอะไรบ้าง แล้วจะคาดหวังให้ได้งานหรือผลลัพธ์ที่แปลกใหม่จากพนักงานได้
อย่างไร ดังนั้นสิ่งที่ควรทาคือ การบอกให้พนักงานเข้าใจถึงเป้าหมาย พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนว
ทางการทางานที่แตกต่าง แต่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เช่นกัน ซึ่งการทาแบบนี้อาจได้เห็นแนวคิดดีๆ ที่ไม่เคย
คาดคิดมาก่อนเลยก็ได้
3. สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์ พร้อมปลูกฝังเข้าไปในทีม
การสร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรค์เป็นสิ่งสาคัญมาก เพราะถือเป็นตัวกาหนดแนวทางการทางานให้พนักงานทุก
คน เช่น ใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปในทุกชิ้นงาน โดยหัวหน้าหรือองค์กรต้องหมั่นสื่อสารให้พนักงานได้ตระหนัก
และรับรู้ ซึ่งสามารถทาได้โดยการทาให้เห็นเป็นแบบอย่าง ตลอดจนคอยกระตุ้นให้ทุกคนยึดถือแนวคิดนี้ในการ
ทางานอยู่เสมอ
4. สร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์
บรรยากาศในการทางานเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เช่น การตกแต่งออฟฟิศให้มี
สีสันสดใส มีห้องนั่งเล่นให้พนักงานได้ผ่อนคลายในยามที่เครียด หรือมีกิจกรรมสนุกๆ ให้พนักงานร่วมกันทา อาทิ

ให้พนักงานช่วยกันตกแต่งโต๊ะทางานตามเทศกาล โดยให้รางวัลกับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ที่สุด หรือบางองค์กร
อาจใช้วิธีให้พนักงานออกมาบอกเล่าเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร เทคโนโลยี เทรนด์ใหม่ๆ ของโลก ตลอดจน
เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งวิธีการนี้ยังเป็นเหมือนการอัพเดทความรู้ใหม่ๆ ให้กับพนักงานคนอื่นด้วย
5. ระดมสมองประลองปัญญากันอย่างสร้างสรรค์
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาที่ใครก็ใช้กันเวลาที่ต้องการไอเดียใหม่ๆ แต่หัวหน้าหรือ
องค์กรต้องสื่อสารให้ทุกคนรู้ว่าการเสนอความคิดเห็นไม่มีคาตอบที่ถูกหรือผิด ยิ่งคนเสนอความคิดมากเท่าไหร่ ยิ่ง
ดีกว่าไม่มีใครเสนอเลย นอกจากนี้ต้องใส่ใจรายละเอียดในเรื่องเล็กๆ ด้วยเช่นกัน เพราะบางครั้งความคิดเห็นที่ฟังดู
แล้วไม่น่าสนใจ ในอนาคตอาจกลายมาเป็นชิ้นส่วนสาคัญของสุดยอดไอเดียก็ได้ สุดท้ายคือเสริมได้แต่อย่าติ เพราะ
ถ้าไม่ชอบในสิ่งที่พนักงานนาเสนอแล้วติทันที คงไม่มีพนักงานคนไหนกล้าแสดงความคิดเห็นออกมาอีกแน่นอน
ดังนั้นสิ่งที่ควรทาคือพยายามถามในสิ่งที่ยังสงสัย และนาไอเดียเหล่านั้นไปเสริมหรือต่อยอด
6. อย่ารีบด่วนตัดสินใจ ให้มองหาความคิดอื่นมาเปรียบเทียบเสมอ
หลายครั้งที่พนักงานมักจะพลาดโอกาสในการสร้างผลงานที่ดีกว่าได้ เพียงเพราะหัวหน้าหรือองค์กรรีบตัดสินใจ
ดังนั้นควรมองหาหรือนาความคิดอื่นมาเปรียบเทียบเพิ่มเติม แต่บางสถานการณ์ที่ต้องการความรีบด่วนก็อาจจะใช้
วิธีนี้ไม่ได้ ซึ่งก็ต้องปรับใช้กันไปตามความเหมาะสม
7. อย่าปล่อยให้พนักงานจมอยู่กับสิ่งเดิมๆ นานเกินไปบางครั้งการอยู่ในบรรยากาศหรือการทางานร่วมกับคน
เดิมๆ ก็อาจจะทาให้พนักงานขาดความคิดสร้างสรรค์ได้ เพราะภายนอกยังมีอีกหลายสิ่งมากมายให้ออกไปเจอและ
ศึกษาค้นคว้า ดังนั้นหากหัวหน้าหรือองค์กรสามารถให้พนักงานออกไปเปิดโลกทัศน์ เช่น การไปศึกษาดูงาน อาจ
ทาให้พนักงานได้แนวคิดใหม่ๆ และนากลับมาใช้กับการทางานในองค์กรได้

ปัญหาด้านเอกสารจัดเก็บ และการจัดเก็บเอกสาร
งานเอกสารเป็นหัวใจสาคัญยิ่งของการดาเนินงานของทุกองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเอกสาร ทั่วไป (กระดาษ)
หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ในปัจจุบันจะเห็นว่าองค์กรส่วนใหญ่หันมาใช้เทคโนโลยีในการ จัดการเอกสารมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งนีเ้ พื่ออานวยความสะดวกในการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่แต่ก็อาจจะต้องใช้ เอกสารในรูปแบบของ
กระดาษควบคู่กันไปด้วย อาจจะยังไม่สามารถเลิกใช้เอกสารให้เหลือเป็นศูนย์ได้ดังนั้น ว่าการจัดเก็บเอกสารที่เป็น
รูปแบบกระดาษ เมื่อเวลาผ่านไปเอกสารจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามปริมาณการใช้งาน ส่งผลให้เกิดปัญหา การจัดการ
เอกสารตามมา และทาให้ผู้ใช้งานประสบความยุ่งยากพอสมควรในการใช้งาน ในที่นี้จะขอกล่าวถึงความสาคัญของ
เอกสารที่ใช้ภายในหน่วยงานก่อนว่ามีความสาคัญอย่างไร
1. เอกสารการดาเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือราชการภายนอก หนังสือราชการภายใน หนังสือ สั่งการ หนังสือ
ประทับตรา หนังสือประชาสัมพันธ์หรือหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้นเพื่อจัดเก็บเป็นหลักฐาน ล้วนมีความจาเป็นต่อ
การดาเนินงานและการบริหารองค์การอย่างยิ่ง เอกสารเหล่านี้จะเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิง หลักฐานการดาเนินงาน
การติดต่อประสานงานที่เกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อประกอบการดาเนินกิจการของ องค์กร
2. สามารถใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีความ ข้อร้องเรียน ดังนั้นจึง ต้องเก็บเอกสาร
ให้มีสภาพดีใช้ได้ตลอดเวลา สามารถค้นหาได้ในทันทีที่ต้องการหรือต้องการใช้งาน
3. เป็นแหล่งรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่สาคัญของสานักงาน ผู้ใช้งานเอกสารจึงจาเป็นต้องแยกการ จัดเก็บเอกสาร
ออกเป็นหน่วย เป็นหมวดหมู่ซึ่งเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ทบทวนความจา สังเกตได้ง่าย
4. ใช้วางแผนแก้ปัญหาหรือตัดสินใจสามารถให้ผู้บริหารพิจารณาความความความชอบของ บุคลากรในองค์กรได้
เช่น การเลื่อนขั้น การเลื่อนเงินเดือน การให้โบนัส และการเลื่อนตาแหน่งงานที่ดีขึ้น ฯลฯ
5. เป็นแหล่งรวบรวมเอกสารที่มีเียวข้
ก่ องกันไว้ในแหล่งเดียวกัน การจัดเก็บเอกสารนอกจาก จะต้องมีระบบการ
จัดเก็บและค้นหาที่เป็นมาตรฐาน ให้เป็นหมวดหมู่แล้วจะส่งผลให้ผู้ใช้งานมีความสะดวก คล่องตัวในการเรียกใช้
งาน
ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร เมื่อแต่ละองค์กรจาเป็นจะต้องมีการใช้เอกสารเพื่อให้การดาเนินงานภายในองค์กร
บรรลุ เป้าประสงค์ที่แต่ละองค์กรวางไว้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรจึงมักจะประสบปัญหาบ่อยครั้งในการจัดการงาน
เอกสาร ได้แก่ปัญหาดังต่อไปนี้
1. มีผู้ใช้งานเอกสารหลายคน ทาให้เอกสารมีการเคลื่อนย้ายและไม่จัดเก็บไว้ตามเดิม ทาให้ เอกสารสูญหาย หาไม่
เจอ หรือต้องใช้เวลานานในการค้นหา
2. การสแกนจัดเก็บเอกสารไว้ในเคร่ีองคอมพิวเตอร์เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาทาให้ เอกสารสูญหาย ไม่
สามารถเรียกใช้ได้ 2

3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารลาออก เจ้าหน้าที่ใหม่ที่เข้ามาทดแทนไม่สามารถ ค้นหาเอกสารได้
หรือหาไม่เจอ ต้องใช้เวลานานในการค้นหา
4. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในการจดเก ั ็บเอกสารเท่าที่ควรหรือขาดการจัดหมวดหมู่เอกสารให้ง่าย ต่อการค้นหา
5. เอกสารไม่ถูกเก็บไว้ทันทีเอกสารอยู่ตามโต๊ะเจ้าหน้าที่ ตามแฟ้มนาเสนองาน ทาให้ยากใน การค้นหา ผู้อื่นไม่
สามารถค้นหาได้
6. บุคคลอื่นมาใช้เอกสารโดยไม่บอกกล่าว ทาให้ไม่สามารถติดตามเอกสารได้เกิดการสูญหาย
7. ไม่มีการวางแผน การกาหนดระยะเวลาในการเก็บ และทาลายที่แน่นอนทาให้เจ้าหน้าที่ต้อง คอยเก็บเอกสารไว้
ในแต่ละปีค่อนข้างมาก ทาให้พื้นที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร
1. สาหรับองค์กรหรือหน่วยงานที่ขาดบุคลากรในการทาหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร อาจจะต้องจัดหา
บุคลากรเข้ามาทาหน้าที่ดังกล่าวโดยเฉพาะ เช่น เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน เป็นต้น
2. ฝึกอบรมบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถในการดูแลจัดการเอกสารอย่างถูกวิธี และเป็นระบบ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความรอบคอบ มีความละเอียดถี่ถ้วน มีระเบียบแบบแผนในการ จัดการเอกสาร
4. สามารถจาแนกลักษณะของเอกสาร สามารถแยกเอกสารได้เป็นหมวดหมู่ ต้องเข้าใจและ ตัดสินใจว่าจะเก็บ
เอกสารใดไว้บ้าง
5. ผู้ใช้สามารถนาไปใช้ได้อย่างถูกต้อง มีความสามารถในการเก็บเอกสารและค้นหาเอกสารได้ อย่างรวดเร็ว และ
ฉับไวมีความจาดีเพื่อช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ หรือทา สัญลักษณ์หมวดหมู่ไว้เพื่อง่ายต่อการ
ค้นหา
6. สาหรับองค์กรที่มีปัญหาเรื่องการยืมคืนเอกสารจากบุคคลภายในหน่วยงานหรือหน่วยงาน อื่นอาจจะต้องจัดทา
ทะเบียนยืมคืนเอกสารไว้เพื่อง่ายในการติดตามหรือทวงถามเมื่อถึง กาหนดเวลา
7. กรณีหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่และมีงบประมาณเพียงพอ ก็อาจจะจัดหาเครื่องมือหรือ อุปกรณ์ในการจัดเก็บ
เอกสารซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณในช่วงแรกเริ่มแต่จะส่งผลดีใน ระยะยาวเนื่องจากสามารถสืบค้นได้ง่าย
รวดเร็ว ประหยัดเวลาและประหยัดพื้นที่

8. ควรกาหนดระยะเวลาในการเก็บ และทาลายที่แน่นอนองค์กรหรือหน่วยงานควรจะต้อง วางแผนในการจัดเก็บ
และทาลาย ซึ่งจะต้องเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพื่อให้ทราบว่า
หนังสือหรือเอกสารฉบับใดจะต้องเก็บไว้นาน เท่าใด และเมื่อไหร่จะต้องทาลาย ทั้งนี้จะช่วยลดปริมาณเอกสารที่ไม่
จาเป็นต้องใช้ลง ซึ่งจะ ช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารได้ ดังนั้นทุกหน่วยงานจะต้องให้ความสาคัญในการ
จัดเก็บเอกสารของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น เอกสารในรูปแบบกระดาษ หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม
เพราะเอกสารเป็นสิ่งที่จาเป็นต่อหน่วยงานอย่าง ยิ่งเพราะเป็นหลักฐานในการดาเนินการติดต่อสื่อสารต่างๆ ซึ่งที่
สาคัญผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลจัดเก็บเอกสาร 3 ต้องตระหนักและหาวิธีการให้เอกสารของหน่วยงานไม่ให้สูญหาย
สืบค้นได้ง่าย ประหยัดเวลา จะส่งผลให้การ ดาเนินงานภายในองค์กรราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจาก
ทุกหน่วยงานในปัจจุบันต้องได้รับการ ประเมินการดาเนินงานให้ได้คุณภาพตามที่รัฐกาหนด ยิ่งโดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เป็นสถานศึกษาจะต้องจัดเก็บ หลักฐานเพื่อประกอบหลักฐานการประเมินการดาเนินงานภายใน
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร ซึ่งล้วนต้องใช้เอกสารในการอ้างอิงการดาเนินงานทั้งสิ้น

