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คํานํา
คูมือกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดีของผูปฏิบัติงานเลขานุการ
อธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เลมนี้ ไดจัดทาขึ้น โดยมี วัตถุประสงคเพื่อ ใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานของผู ปฏิบัติงานเลขานุ การอธิการบดี ในการกลั่นกรองเอกสารกอนเสนออธิการบดี เพื่อลดความ
เสี่ยงหรือความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทาใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
ดวยอธิ การบดีเ ปนผูบริห ารระดั บ สูง มี อาน าจในการอนุมัติ สั่ ง การในเรื่ อ งตาง ๆ ของสถาบั นหรือ องคกร
ดังนั้ น ผูที่ป ฏิบ ัต ิง านเลขานุ การอธิการบดี จึง จาเปนอยางยิ่ ง ที่ตองมีค วามรู ความสามารถ มีความละเอีย ด
รอบคอบ รวมถึง มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณการทางานมากเปนพิเศษ เนื่องจากตองชวยกลั่นกรอง
หนั ง สื อ ราชการ เอกสารตาง ๆ ใหถู ก ตองกอนนาเสนออธิ การบดี ล งนาม หรือ สั่ ง การ ซึ่ งโดยสวนมาก
จะพบวามี ก ารเสนอเอกสาร ที่ ไมถู ก ตองตามที่ กาหนดไวตามระเบี ยบสานั กนายกรั ฐ มนตรี วาดวยงาน
สารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และภาคผนวก พ.ศ.๒๕๓๙ และ(ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และการอางอิ งระเบีย บ
ขอกฎหมายตาง ๆ หรือไมไดแนบเอกสารประกอบการพิจารณา จึง ทาใหตองมีการทวงถาม ทักทวงเอกสาร
เพื่อใหหนวยงานที่นาเสนอเอกสาร นากลับไปปฏิบัติใหถูกตองกอนเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง
การจัด ทาคูมือกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลัง เสนออธิก ารบดี ของผูปฏิบั ติ งาน
เลขานุก ารอธิก ารบดีเ ลมนี้ ผูเขียนไดดาเนิน การศึกษาคนควาขอมูลที่ถู กตองจากแหลงตาง ๆ อาทิ ระเบียบ
สานั กนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พระราชบัญ ญั ติสถาบันบั ณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๐๙
พระราชบัญ ญั ต ิส ถาบันบั ณฑิต พัฒ นบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ คาแนะนา
ของผูบั งคับ บัญ ชา และจากประสบการณในการปฏิบ ั ติงานในตาแหนงเลขานุก าร รองอธิ การบดีฝายวิชาการ
และเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี รวมเปนระยะเวลาเกื อ บ ๒๐ ป ทั้ง นี้ การที่ จ ะเปนเลขานุ ก ารผู บริ ห ารที่ดี นั้ น
ขึ้ นอยูกับ ประสบการณ การศึก ษาในขอมูล และกา รยึ ด แนวทางการปฏิ บัติอยางเครงครั ด ในความถู กตอง
อยูเสมอ
สุดทายนี้ ผูเขียนขอขอบพระคุณ ศ.ดร.กาพล ปญญาโกเมศ อธิก ารบดี คุณเสมอมาศ ลิ้มจาเริญ
ผูอานวยการส านั ก งานอธิ การบดี และคุ ณอัจ ชญา สิ ง คาลวานิ ช อดีต ผู อานวยการสานัก งานอธิก ารบดี
ที่ใหการสนับ สนุนความกาวหนาในสายงาน คุณทัศ นี ย อาดา นัก วิเคราะหนโยบายและแผนชานาญการพิ เศษ
ทีใ่ หคาปรึ กษาและแนะนาในการจัด ทา และตองขอขอบคุณ เพื่ อนรวมงานทุก ทานที่ เปนแรงผลั กดันใหคู มือ
ฉบับ นี้สาเร็ จตามวั ตถุ ป ระสงค โดยผู เขี ยนหวั งเปนอยางยิ่ง วา นอกจากจะเปนประโยชนกับ ผูปฏิบั ติ งาน
โดยตรงแลว ยัง เปนประโยชนตอผูที่ไดรับ มอบหมายหรือ ผูที่เกี่ย วของในสายงาน เพื่อเปนแนวทางปฏิ บัติ
โดยยึ ด มาตรฐานเดีย วกันในการปฏิบัติงาน และสามารถเปนเอกสารอางอิงในการศึกษาเรีย นรูตอไป ทั้งนี้
หากคู มือมีขอผิดพลาดประการใด ผู เขียนขอนอมรั บในขอชี้แ นะไวดวยความขอบพระคุณยิ่ ง และจะนาไป
พัฒนาใหถูก ตองอยางสมบูรณตอไป
นางสาวนิภาวรรณ วังคะวิง
กันยายน ๒๕๖๒
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๑

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาและความสําคัญ
ในยุคที่เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การดาเนินงานในปจจุ บันนี้ ไมวาจะเปน
หนวยงานราชการ หรือ วงการธุรกิ จตาง ๆ ผูบริห ารสถาบันหรือ องคกรตองมีการปรับ เปลี่ยนกลยุทธรูป แบบ
ใหม ๆ เพื่อใหเหนือคูแขงขันอยูเสมอ เลขานุการผูบริ หารจึ งเปนผูที่มีบทบาทที่ส าคัญในการสนับ สนุน และ
อานวยความสะดวกในการทางานใหกับผูบริหาร เพราะผูบริหารจะไมมี เ วลาคนหาขอมูล หรื อรายละเอียดใน
แตละงาน ตองรักษาเวลาไวเพื่อทางานที่ส าคัญ ๆ กวา ซึ่งกรมการจัด หางานของกระทรวงแรงงาน (๒๕๔๔)
ไดทาการจัด ประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย (Thailand Standard Classification of Occupations :
TSCO ) โดยกาหนดใหงานเลขานุ การเปนหนึ่ง ใน “อาชี พ” และกลาววา อาชี พเลขานุการนั้น มีความสาคัญ
เปนอยางยิ่งในการอานวยการ และประสานงานราชการ สนับสนุนการปฏิบั ติงานของผูบริหาร เมื่อ ผูบริหาร
มอบความไววางใจในการทางาน ก็ตองปฏิบัติตามดวยความรับผิดชอบอยางสูงสุด ตองมีใจรักงานบริการ โดย
ตองมี สามารถสื่อ ใหเกิดภาพลั กษณของทั้งผูบริห าร และองคกร รวมถึง ประสิ ทธิภาพในการทางานไปในทาง
ที่ดีอีกดวย
เลขานุการผู บริหารยัง เปนตาแหนงที่สะทอนภาพลักษณของผูบริหารและองคกร ผูที่ป ฏิบัติ
หนาที่ เลขานุก ารผูบริห ารจึ ง ตองมีค วามพรอมในทุ ก ๆ ดาน ทั้ ง ทัก ษะ สมรรถนะ ไหวพริ บ และเทคนิ ค
ในการทางาน เพื่อจะไดเปนผูสนับ สนุนงานของผูบริหารไดอยางมีประสิ ทธิภ าพ สงผลใหผูบริห ารทางานได
คลองตั ว สามารถชวยแบงเบาภาระในการงานตาง ๆ ใหดาเนิ น ไปอยางรวดเร็ว ประสบความสาเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ผูบริหารและองคกรตองการ เพราะฉะนั้นคุณสมบั ติของเลขานุการที่เหมาะสมกับโลกปจจุบัน
และอนาคต คื อ ตองมีบุคลิกดี แสดงความเปนมืออาชีพ เชื่อถือได มี ค วามรับผิ ดชอบสู ง มีวิจารณญาณที่ดี
คาดการณไกล แกปญหาเฉพาะหนาได เปนนั ก สื่ อ สารที่ ดี และแสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมที่ เหมาะสม
บริหารเวลาไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรอบรูทั้งในงานเลขานุ การและงานที่เกี่ยวของ และยินดีที่จะพัฒนา
ตนเองอยูตลอดเวลา
จากการเรียบเรียงเนื้อหาจากบทวิท ยุ กระจายเสียง โดย เยาวลัก ษณ ศิริสุวรรณ (๒๕๕๘)
สุ ธี ไชยวั ต สุ เลขานุ ก ารส านั ก บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช ไดกลาว ไวในบท
วิทยุ กระจายเสียง เมื่อ ป ๒๕๕๕ วา ทักษะความสามารถของเลขานุก ารนั้นมีอยูมากมายหลายประการ และ
ยั งมีหลายบทบาท แตบทบาทหลั ก ๆ และมั กเปนบทบาทแรกที่เลขานุก ารจะตองทา ก็ คือบทบาทหนาที่
เกี่ยวกับดานของงานสารบรรณ งานธุรการเอกสารตาง ๆ ซึ่งเลขานุการผูบริ หารตองมีค วามรู มีค วามละเอียด
รอบคอบในการกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารในเรื่องตาง ๆ กอนที่จะนาเสนอแกผูบริหาร เพื่อ ใหแนใจวา การ
เสนอเอกสารนั้น มีความถูก ตอง ครบถวน และปราศจากขอผิ ดพลาด และหลังจากที่ ผูบริ หารไดพิจารณา
เอกสารแลว มี การดาเนิน การตอไปยั งหนวยงานตนเรื่ องไดอยางถู กตอง ผูที่ ป ฏิ บ ัต ิห นาที่ เ ปนเลขานุ การ

๒
ผูบริ หารตองศึกษา และเขาใจกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนเสนอผูบริหาร เพื่อไมใหเกิดปญหาระหวาง
การปฏิบัติงานได
ผูเขียนในฐานะที่ปฏิบ ัติงานในตาแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่ว ไปชานาญการ ปฏิบัติหนาที่
เลขานุก ารรองอธิการบดีฝายวิ ชาการ และเลขานุการอธิการบดี รวมเปนระยะเวลาเกือบ ๒๐ป พบวา โดย
สวนมากมีการเสนอเอกสาร ที่ ไมถูกตองตามที่ก าหนดไวตามระเบียบสานัก นายกรั ฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และภาคผนวก พ.ศ.๒๕๓๙ และ ฉบั บที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ และการอางอิ งระเบี ย บขอ
กฎหมายตาง ๆ หรือไมไดแนบเอกสารประกอบ จึ งทาใหตองมีการทวงถาม ทัก ทวงเอกสาร ใหหนวยงานที่
นาเสนอเอกสาร นากลับไปปฏิบัต ิใหถูกตองกอนเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง
จากที่ ก ลาวมาขางตน ผูที่ ป ฏิบั ติ หนาที่ เลขานุ การอธิ ก ารบดี จึ งมีอี ก หนาที่ หนึ่ งที่ส าคั ญ
คือการตรวจสอบ วิเคราะห กลั่นกรองหนังสือราชการเรื่องที่หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
ใหถู ก ตอง ไมวา จะเปนกอนและหลั งนาเสนออธิก ารบดี ล งนามหรื อ สั่ งการ ถื อ เปนหนาทีอ่ ั น สาคั ญ
ของเลขานุการอธิการบดี ซึ่ง ในปจจุ บัน ก็ไดมี การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส เขามาประยุกตใชในงาน
สารบรรณและงานธุรการ โดยเอกสารหรื อหนังสื อราชการตาง ๆ จะตองดาเนิ นการผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิ กส ดังนั้น เลขานุการอธิการบดีเองก็ต องมีความรูความเชี่ยวชาญในการใชงานระบบดังกลาวเปน
อยางดีควบคู กับการมีความรูความเชี่ยวชาญในการกลั่นกรองเอกสาร ไปดวยเชนกัน
ผูเขี ยนจึ งไดจั ดทาคูมือกระบวนการกลั่ นกรองเอกสารกอนและหลัง เสนออธิก ารบดี ของ
ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี สถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริ หารศาสตร เพื่อ เปนเอกสารสาหรับ ของผูปฏิบัติ งาน
เลขานุการอธิก ารบดี ศึกษาเรียนรู กระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดี และนาไปเพื่อ
ประยุกตใช ใหงานเกิดประสิท ธิ ภาพสู งสุด หรือสามารถนาไปเปนแนวทางในการปฏิ บัติงานดานเลขานุก าร
สาหรับ ผูปฏิ บัติง านดานเลขานุ การผู บริห ารระดับ คณะ/วิ ทยาลัย /ส านั ก /ศูน ย/กอง หรือ ผูที่ เ กี่ย วของใน
สถาบันบั ณฑิตพัฒนบริหารศาส ตร หรื อองคกรอื่น ๆ ที่มีแนวทางการปฏิบั ติงานในลักษณะเดี ยวกัน ไดทราบ
กระบวนการในการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนอผูบริหาร เพื่อลดความเสี่ยงหรือความผิดพลาดในการ
ปฏิ บัติงาน ทาใหสามารถปฏิบ ัติงานไดอยางถูกตอง มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทั้งนี้ การที่จะเปนเลขานุก าร
ผูบริหารที่ดีขึ้น อยูกั บประสบการณและความเชี่ยวชาญ รูจักศึ กษาหาความรูในกระบวนการดังกลาว และรูจัก
พัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา โดยยึด แนวทางการปฏิบัติอยางเครงครัดในความถูกตองอยูเสมอ

๑.๒ วัตถุป ระสงคในการจัดทํา
๑.๒.๑ เพื่ อ เปนเอกสารประกอบการศึ ก ษาขอมูล สาหรั บ ผู ปฏิ บั ต ิ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี
สถาบันบั ณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร ทราบและเขาใจถึง รายละเอีย ดขั้นตอนการปฏิบั ติงาน
กลั่ น กรองเอกสารกอนเสนออธิ ก ารบดี ทั้ งการดาเนิ น การกอนและหลั งเส นอเอกสาร
เนื่องจากไดแสดงถึงลาดับขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
๑.๒.๒ เพื่ อ เปนแนวทางสาหรั บผูปฏิบัติงานดานเลขานุการผู บริหารระดั บคณะ /วิทยาลัย /สานั ก/
ศูน ย/กอง หรือผูที่ เกี่ยวของ หนวยงานตาง ๆ ทราบกระบวนการในการกลั่ นกรองเอกสาร
กอนเสนอผูบริหารสถาบัน

๓
๑.๒.๓ เพื่อ เปนแนวทางในการศึก ษาขอมูล กระบวนการกลั่ น กรองเอกสารสาหรั บ เจาหนาที่
ผูรับ ผิดชอบและผูที่เกี่ยวของรับทราบ หรื อหนวยงาน สวนราชการตาง ๆ ไดรับรูมาตรฐาน
คุณ ภาพงานของกระบวนการกลั่ นกรองเรื่อ งเสนอผู บริ หา รและสามารถนาไปปฏิ บั ติได
และใชเปนแนวทางการเสนอเรื่องตอผูบริหาร
๑.๒.๔ เพื่อ เปนแนวทางสาหรั บผู ปฏิบั ติงานดานเลขานุ ก ารผู บริห าร ในหนวยงานหรื อองคกร
ดานการศึกษาภาครัฐ หรือหนวยงานที่ มลี ักษณะเชนเดียวกัน

๑.๓ ขอบเขตของคูมือ
งานของเลขานุ การเปนงานที่ ลัก ษณะหลากหลาย ในคูมือ กระบวนการกลั่ นกรองเอกสาร
กอนและหลังเสนออธิการบดีเลมนี้ จะครอบคลุมตั้งแตการรั บหนังสือทั้ งภายในและภายนอกสถาบัน ที่เสนอ
เอกสารมายัง อธิก ารบดีสถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร วิ ธีก ารตรวจสอบความถู กตองของเอกสารให
เปนไปตามระเบี ย บงานสารบรรณ มี ก ารตรวจสอบ กลั่ น กรองและวิ เ คราะหเอกสาร ตาง ๆ เพื่ อ เสนอ
อธิการบดีสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตรพิ จารณาลงนามหรือ สั่งการตอไป และทาการสงเอกสารที่ผาน
การพิจ ารณาสั่ งการแลว จากอธิก ารบดีไปยัง หนวยงานตนเรื่ อง หรื อหนวยงานที่รับผิ ดชอบเพื่อดาเนินการ
ตอไป

๑.๔ นิยามศัพทเฉพาะ
สถาบัน
ผูบริห าร

หมายถึง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
หมายถึง ผูบริหารที่มีอานาจหนาที่ในการกาหนดทิ ศทางนโยบาย กลยุทธ
ในระดับสถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร ไดแกอธิการบดี รองอธิการบดี
ผูบริ หารระดับคณะ วิทยาลัย/สํานัก /ศูนย/กอง หมายถึ ง ผูบริหารที่มีอานาจหนาที่ในการกาหนด
ทิศทางนโยบาย กลยุทธ ในระดับคณะ วิทยาลัย/สานัก /ศูนย/กอง ภายใน
สถาบันบัณฑิตพั ฒนบริ หารศาสตร ไดแกคณบดี รองคณบดี ผูอานวยการ
รองผูอานวยการ หั ว หนาสานั กเลขานุก ารคณะ/วิท ยาลั ย/ผูอานวยการ
สานัก/ศูน ย/กอง
สํานักงานอธิการบดี หมายถึง หนวยงานตามโครงสรางของสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริหารศาสตร
ประกอบไปดวย ๖ กอง และ ๒ สานัก ไดแก ๑) กองกลาง ๒) กองบริการ
การศึกษา ๓) กองแผนงาน ๔) กองคลังและพัสดุ ๕) กองบริหารทรัพ ยากร
บุคคล ๖) กองงานผูบริห าร ๗) สานักงานตรวจสอบภายใน ๘) สานักงาน
สภาสถาบัน
กองงานผูบริหาร
หมายถึ ง หนวยงานระดับกอง สังกัดสานัก งานอธิการบดี สถาบันบั ณฑิต พัฒนบริห ารศ าตร จั ด ตั้งตามประกาศสภาสถาบัน บัณฑิต พัฒ นบริ หารศาตร ล งวั นที่ ๑ กัน ยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ และไดมีก ารปรับ โครงสราง

๔
ภายในใ หมีความชัด เจนและสอดคลองกับ ภารกิจงานที่ป ฏิบัติจริง เมื่อ ป
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบไปดวย ๖ กลุมงาน ๑) กลุมงานนโยบายสถาบัน
และการประชุม ๒) กลุ มงานสื่ อ สารองคการและกิจ กรรมเพื่ อสั ง คม ๓)
กลุ มงาน กิจ การนั ก ศึกษา ๔) กลุ มงานกิ จการนานาชาติ ๕) กลุ มงาน
ติดตามการดาเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ ๖) กลุมงานวินัยและนิติการ
กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม หมายถึง หนวยงานระดับกลุมงาน สังกัดกองงานผูบริหาร
สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร แบงภารกิจออกเปน ๘ งานหลัก ไดแก
๑) งานเลขานุการผูบริหาร ๒) งานสื่อสารนโยบาย ๓) งานพัฒนานโยบาย
และงานริเ ริ่ม ๔) งานประชุม ทคอ. ๕) งานประชุมทคอ.ดานการบริหาร
๖) งานประชุม ทบอ. ๗) งานประชุมและสัม มนาสากล และ ๘) งานดาน
บริหารและธุรการ
สวนราชการ
หมายถึ ง กระทรวง ทบวง กรม สานั ก งาน หรือ หนวยงานอื่น ใดของรั ฐ
ทั้ง ในราชการบริ ห ารสวนกลาง ราช การบริห ารสวนภู มิภ าค ราชการ
บริ ห าร สวนทองถิ่ น ห รื อ ในตางประเทศ แ ละใหหมายความรวมถึ ง
คณะกรรมการดวย
สวนงาน
หมายถึง คณะ สานัก วิท ยาลัย และหนวยงานที่เรียกชื่อ อยางอื่นที่มีฐ านะ
เทียบเทาคณะตั้ งขึ้นโดยการตราเปนพระราชกฤษฎีกา ทั้งยังหมายความ
รวมถึง คณะ สานัก วิทยาลั ย และหนวยงานที่ เ รียกชื่อ อยางอื่นที่ มีฐ านะ
เทียบเทาคณะ ที่ จัด ตั้งโดยอานาจของสภามหาวิท ยาลั ย และพระราชบัญญัติก ารบริหารสวนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
เอกสาร
หมายถึ ง หนั งสื อ ที่ ใชเปนหลั กฐานที่ ท าใหปรากฏความหมาย ตามตัว
อักษร ตัวเลข เพื่อใชเปนหลัก ฐานในการดาเนินงาน
หนังสือ
หมายถึ ง เอกสารตาง ๆ ที่ ราชการจั ด ทาขึ้ น รวมทั้ ง เอกสารทีบ่ ุ ค คล
ภายนอกสงมายั ง สวนงานขอ งสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตร เมื่อ
เจาหนาที่รับไวก็ถือเปนหนัง สือประเภทหนึ่ง
หนังสือราชการ
หมายถึง เอกสารที่เปนหลั กฐานของทางราชการ ซึ่งไดแกเอกสาร ทั้ง ๖
ประเภท ตามระเบีย บสานัก นายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.
๒๕๒๖
คณะกรรมการ
หมายถึง คณะบุค คลที่ไดรั บมอบหมายจากทางราชการใหปฏิบั ติงานใน
เรื่ อ งใด ๆ และใหหมายความรวมถึ ง คณะอ นุ ก รรมการ คณ ะทางาน
หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลัก ษณะเดีย วกัน
หนวยงานภายใน
หมายถึง หนวยงานภายในสังกัดสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร
หนวยงานภายนอก
หมายถึง หนวยงานภาครัฐภายนอกสถาบั นบัณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร/
หนวยงาน ภาคเอกชน/บุคคลภายนอก

๕
หนวยงานที่เกี่ยวของ หมายถึ ง หนวยงานในสถาบัน บัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตรที่ ผู ปฏิ บัติง าน
เลขานุการอธิการบดีสงเรื่องไปใหเพื่อดาเนินการตามคาสั่งของผูบริหาร
หนวยงานตนเรื่อง
หมายถึง หนวยงานในสถาบันบั ณฑิ ตพัฒ นบริ หารศาสตร ที่ เปนเจาของ
เรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือฉบับนั้นๆ
การเสนอหนังสือ
หมายถึ ง การนาเอกสาร ห รื อ หนั ง สื อ รา ชการเสนอตออธิ ก ารบดี
หรือ ผูบริ หารเพื่อพิ จารณาสั่ง การ ทราบ หรื อ ลงนาม อยางใด อยางหนึ่ ง
เพื่อใหเอกสารหรืองานนั้น ๆ ดาเนินตอไปตามสายงานจนเสร็จสิ้น
การกลั่นกรอง
หมายถึง การตรวจเสนอพิจ ารณารายละเอี ยดของเอกสารอยางรอบคอบ
ถี่ ถวนครบสมบูรณ พรอมทั้งวิ เคราะห และสรุ ปประเด็นสาคัญ และเสนอ
ความเห็นประกอบการพิจารณาที่ไดจากการวิเ คราะห เพื่อชวยใหผูบริหาร
สถาบัน มีขอมูลเพียงพอในการวินิจฉัยสั่งการ หรือลงนาม
การเกษีย นหนังสือ
หมายถึ ง การเขี ย นความเห็ น เพื่อ เปนแนวทางในการวิ นิจ ฉั ย สั่ ง การ
เพื่ อให ผูรับ หนัง สือ ไดเขาใจวัต ถุป ระสงค และสามารถนา ไปปฏิบั ติตาม
ที่ระบุไว
งานสารบรรณ
หมายถึ ง งานที่ เกี่ย วของกั บ การบริห ารจั ดกา รเอกสาร ไดแก กา รรั บ
เอกสาร การออกเลขที่หนัง สือ คาสั่ง ประกาศระเบียบ ขอบังคับ และการ
เวีย นเอกสารไปยั งสวนงาน/หนวยงานตาง ๆ รวมถึงการติด ตามสถานะ
ของเอกสาร
ระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ กส หมายถึง ระบบจั ดเก็บ สาเนาเอกสารของใหเปน Digital และยั ง
สามารถเรีย กดูไดจากเครือขายคอมพิ วเตอรแ ละ Internet ทุกที่ทุก เวลา
ภายใตระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการสื่ อสารภายใน
สถาบัน ใหคลองตั ว สะดวกรวดเร็ ว และบรรลุวั ต ถุป ระสงคในเรื่อ งการ
สื่อสารนั้น ๆ สามารถตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การดาเนิน เรื่อ ง
เอกสารผานระบบสารบรรณ โดยใชเวลาสั้นลง ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ คส ใหบริการขอมูลและสารสนเทศผาน Web Services ซึ่งทาใหระบบ
สามารถใหบริการผานเครือขาย Internet ไดอยางเต็มประสิทธิ ภาพ นามา
ซึ่งรองรับ การบริการเอกสารใหแกทุก ๆ หนวยงาน และ ทุก ๆ บุ คลากรใน
องคกร ทั้ง การใหบริการผาน Web Browser ระบบยังอานวยความสะดวก
ในการขยายเครื่ องแมขายเพื่อการใหบริการจัด เก็บเอกสาร (Document/
Storage Server) เพื่อความคลองตัวในการกระจายเอกสาร โดยกระบวนการทางานทั้งหมด จะถูกควบคุมโดยเครื่องแมขาย (Application Server)
เพื่ อการยืนยั น วากระบวนงานของทั้ งระบบจะเปนไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น
และเพิ่ม ความมั่น ใจ วาระบบจะดาเนิน ตอไป โดยไมขึ้ นอยูกับ ความผิด
พลาดของเครื่องผูใชงานเครื่อ งใดเครื่องหนึ่ง สวนหนึ่งที่ สรางความมั่นใจ

๖
แกผูรั บบริ การ วาขอมูลที่ไดรับ ถูก ตองและนาเชื่อถือ คือ ระบบจัดการของ
ฐานขอมูลอันแข็งแกรงและทรงประสิทธิภาพ ที่เ ปนสวนจัดเก็บ การจัดเก็ บ
ขอมูลและสารสนเทศทั่วทั้ง ระบบภายใตการปกปองการเขาถึงขอมูล และ
สวนประกอบตาง ๆ ของระบบนั้นไดรับการออกแบบ และพัฒนาใหทางาน
สอดประสานกันอยางลงตัว อันนามาซึ่ง การใหบริ การเอกสารที่มีประสิทธิ ภาพและประสิทธิผลสูงสุด

๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑.๕.๑ ผูปฏิ บั ติ งานเลขานุ ก ารอธิก ารบดี สถาบั น บัณ ฑิต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ทราบ และเขาใจ
ถึ ง รายละเอี ยดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน ในการกลั่ น กรองเอกสารกอนเสนออธิ ก ารบดี
ทั้งการดาเนินการกอนและหลังเสนอเอกสาร
๑.๕.๒ ผูปฏิ บั ติ ง านดานเลขานุ ก าร ผู บริ ห ารระดั บ คณะ /วิท ยาลั ย /สานั ก /ศู น ย/กอ ง หรื อ ผู ที่
เกี่ยวของ หนวยงานตางๆ ในสถาบันบั ณฑิต พั ฒ นบริห ารศาสตร ทราบกระบวนการในการ
กลั่นกรองเอกสาร กอนเสนอผูบริหาร
๑.๕.๓ เจาหนาที่ ผู รั บผิ ด ชอบและผู ที่ เกี่ยวของ ในสถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร รั บทราบ
หรือหนวยงาน สวนราชการตาง ๆ ไดรับรูมาตรฐานคุณภาพงานของกระบวนการกลั่น กรอง
เอกสารกอนเสนอผูบริหารและสามารถนาไปปฏิบั ติได และใชเปนแนวทางการเสนอเอกสาร
ตอผูบริหาร
๑.๕.๔ เปนแนวทางสาหรั บผูปฏิบั ติงานดานเลขานุก ารผูบริหาร ใ นสถาบั นบั ณฑิ ตพัฒ นบริหาร ศาสตร หรือองคกรดานการศึกษาภาครัฐ หรือหนวยงานที่มีลักษณะงานเชนเดียวกัน

๗

บทที่ ๒
โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง และหนาที่ความรับผิดชอบ
๒.๑ ขอมูล ของกองงานผูบริหาร
๒.๑.๑ ประวัติความเปนมา
สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร เปนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาของรั ฐ
(สู งกวาระดับปริญ ญาตรี) ที่มีสถานภาพเปนหนวยงานระดั บกรม สังกัด สานั กงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษา
กระทรวงศึ กษาธิ การ กอกาเนิ ดมาจากพระบาทสมเด็ จพระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช (รัช กาลที่ ๙)
ทรงสนพระทั ย เรื่องการพัฒนาประเทศ ที่ตองใชขอมูลและสถิติ มาพั ฒนาประเทศและเศ รษฐกิจ แตประเทศ
ยั ง ขาดนัก สถิ ต ิ ผู ที่มี ค วามรูความ สามารถขั้ น สูง อี ก มาก อี ก ทั้ งการสงไปศึ ก ษาตอตางประเทศจะตองใช
งบประมาณสู ง จึ งไดมี พระราชดาริ ที่ จ ะก อตั้ ง สถาบั น การ ศึ ก ษาชั้ น สู ง เพื่อ ผลิ ต ผู เชี่ ย วชาญ ดานสถิ ต ิ
และผู เชี่ย วชาญ ในสาขาอื่น ๆ เพื่อ ประโยชนในการพั ฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยเมื่อ ป พ.ศ.๒๕๐๕
ไดทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิเ ฟลเลอร (ประธานธนาคารเชสแมนฮัตตั น) เรื่อ งการจัดตั้ง สถาบั นวิชาการ
เพื่อผลิตบุคลากรที่จาเปนในการพัฒนาประเทศ
หลังจากนั้นไดมีผูเชี่ยวชาญเขามาศึกษาเพื่อหาแนวทางการจัด ตั้งสถาบั นทางวิช าการ และ
ปลายป พ.ศ. ๒๕๐๕ ดร.สเตซี เมย นักวิชาการผูเชี่ยวชาญจากสหรัฐ ไดจัด ทารางขอเสนอการจัด ตั้งสถาบั น
ใหพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเห็นชอบ ซึ่งในที่สุดมีการจั ด ทาโครงการ Graduate
Institute of Development Administration (GIDA) และตอมารัฐ บาลไดตั้ งคณะกรรมการเพื่อ พิจารณา
จัด ตั้งสถาบันสอนวิช าการบริหารเกี่ยวกับ การพัฒนาประเทศ โดยนาโครงการ GIDA ของ ดร.สเตซี เมย มา
ศึกษา และไดเสนอมติของที่ ประชุมคณะกรรมการตอคณะรัฐ มนตรีว า ควรจะตั้ งสถาบันพัฒนาการบริห าร
(Institute of Development Administration) โดยดาเนินการสอนในระดับชั้นปริญ ญาโทและปริญ ญาเอก
ตอมาจึงไดมีการเปลี่ยนชื่อ เปน สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (National Institute of Development
Administration หรือ NIDA)

ภาพที่ ๒.๑ ดร.สเตซี เมย พรอมภริยา เขาเฝาพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๐๕
ที่มา: หนังสือ History of His Majesty the King’s Contribution in the Birth of NIDA สํา นัก งานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย พ.ศ. ๒๕๔๔
ถายภาพโดย: ชางภาพสวนพระองค

๘

สถาบั น บั ณ ฑิ ตพั ฒ นบ ริ ห า รศาสตรหรื อ นิ ด า ไดถือ กํ า เนิ ด ขึ้ น
เมื่ อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยมีบทบาทหนาที่ห ลักคือ การเปนสถาบั นวิ ชาการชั้น สูง
ที่มุงเนนการสอ นวิ ชาดานการบริห ารและการพั ฒ นา รวมถึง การทาวิจ ั ยสงเสริ มวิชาการและวิชาชีพชั้น สูง
และนาความรูมารวมกั นพัฒนา ประเทศชาติ ใหมีค วามมั่นคง สมบู รณพูนสุข และเจริ ญกาวหนาอยางยั่ง ยื น
ซึ่งในกระบวนการการดาเนินงานใหบรรลุเ ปาหมายขององคกรนั้ น ทุกหนวยงานในสถาบันจะตองสนับสนุ น
งานในหลากหลายดานตามภาระหนาที่และความเชี่ย วชาญของแตละหนวยงาน ซึ่งจะไดกลาวถึ งโครงสราง
การบริหารและการแบงสวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ตอไป

ภาพที่ ๒.๒ พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา ลที่ ๙
เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๓
ที่มา: หนังสือ History of His Majesty the King’s Contribution in the Birth of NIDA สํา นักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัต ริย พ.ศ. ๒๕๔๔
ถายภาพโดย: ชางภาพสวนพระองค

๙

ฃ
ภาพที่ ๒.๓ โลโกสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร

ภาพที่ ๒.๔ ภาพสถาบัน บัณ ฑิต พัฒ นบริหารศา สตร
ที่มาภาพ: เว็บไซต ITM – Information Technology Management - สถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร

สถาบั น บั ณ ฑิต พั ฒ น บริ ห ารศาสตร ไดมี การแบงสวนราชการตามมาตรา ๗ ของ
พระราชบัญญัติส ถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

สานักงานอธิการบดี
สานักงานวิท ยาเขต
คณะ
สานัก

สถาบั นอาจใหมีสวนราชการที่ เ รี ยกชื่ อ อยางอื่น ที่ มีฐ านะ เทียบเทาคณะเพื่อ ดาเนิ นการ
ตามวัตถุประสงคในมาตรา ๕ เปนสวนราชการในสถาบันไดอีก
สานักงานอธิ การบดี และสานักงานวิทยาเขตอาจแบงสวนราชการเปนกองหรือ สวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากอง

๑๐
คณ ะ สานั ก และสวนราชการที่ เ รีย กชื่ ออยางอื่ นที่ มีฐ านะเทีย บเทาคณะอ าจแบงสวน
ราชการเปนสานั ก งานเลขานุ การ ภาควิช า กอง ห รือ สวนราชการที่ เ รี ยกชื่ ออยางอื่ น ที่มีฐ านะเทีย บเทา
ภาควิชาหรือกอง
สา นั ก งานเลขานุ ก าร กอง และสวนราชการที่ เ รีย กชื่ ออยางอื่ นที่ มี ฐ านะเทีย บเทากอง
อาจแบงสวนราชการเปนงานหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทางาน
และตอมาไดมี การแบงสวนราชก ารตามคาสั่ง หรือ ประกาศสภาสถาบันไดแก ศูน ยและงาน
สภาคณาจารย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
คณะและวิทยาลัย ประกอบดวย ๑๑ คณะ ๑ วิทยาลั ย ไดแก
๑) คณะรั ฐประศาสนศาสตร
๒) คณะบริหารธุรกิจ
๓) คณะพัฒนาการเศรษฐกิ จ
๔) คณะสถิ ติประยุกต
๕) คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
๖) คณะภาษาและการสื่อสาร
๗) คณะพัฒนาทรั พยากรมนุษย (หนวยงานจัด ตั้ งโดยสภาสถาบัน)
๘) คณะนิต ิศาสตร (หนวยงานจัด ตั้งโดยสภาสถาบัน)
๙) คณะนิเ ทศศาสตรและนวั ตกรรมการจัด การ
(หนวยงานจัด ตั้งโดยสภาสถาบัน)
๑๐) คณะการจั ดการการทองเที่ยว (หนวยงานจัดตั้งโดยสภาสถาบัน)
๑๑) คณะบริ หารการพัฒนาสิ่งแวดลอม (หนวยงานจัดตัง้ โดยสภาสถาบัน)
๑๒) วิทยาลั ยนานาชาติ (หนวยงานจัดตั้งโดยสภาสถาบัน)
สํานัก ประกอบดวย ๕ สานัก ไดแก
๑) สานักงานอธิการบดี
๒) สานักวิจัย
๓) สานัก สิริพัฒนา
๔) สานักบรรณสารการพัฒนา
๕) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑๑
ศูน ยวิชาการของสถาบัน ประกอบดวย ๖ ศูนย ไดแก
๑) ศูนยบริการวิชาการ
๒) ศูนยสาธารณประโยชน และประชาสัง คม
๓) ศูนยศึกษาปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒ นาที่ยั่งยืน
๔) ศูนยสารวจความคิดเห็นของประชาชน “นิด าโพล”
๕) ศูนยอาเซียนและเอเชียศึกษา
๖) ศูนยคลัง ปญญาและสารสนเทศ
งานสภาคณาจารย ประกอบดวย ๑) งานสภาคณาจารย
สํานักงานอธิการบดี ประกอบดวย ๖ กอง ๒ สานัก ไดแก
๑) กองกลาง
๒) กองแผนงาน
๓) กองบริการการศึกษา
๔) กองคลังและพัส ดุ
๕) กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๖) กองงานผูบริหาร
๗) สานักงานตรวจสอบภายใน
๘) สานักงานสภาสถาบัน

๑๒

ภาพที่ ๒.๕ โครงสรางการแบงสวนราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หมายเหตุ สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตรไดดําเนินการเปลี่ยนสถานภาพเปนสถาบัน อุดมศึกษาใน
กํากับของรัฐ (National University) หรื อ ที่เรีย กวา มหาวิทยาลัย นอกระบบ
ตั้ง แตเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ภาพที่ ๒. ๖ โครงสรางการบริหารสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร

๑๓

๑๔
ตา มประกาศสภาสถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร ล งวั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๕๑
สถาบั นจัด ตั้ งกองงานผูบริหาร สานัก งานอธิ การบดี โดยการรวมงานสนั บสนุน ซึ่งไมไดสัง กัด หนวยงานใด
คือ งานวินั ยและนิติการ ฝายกิจการนักศึ กษาและสวัสดิการ สานั กงานนิด าสัม พันธ สานัก งานวิเ ทศสั มพันธ
และไดโอนงา นประชาสั ม พัน ธ งานเลขานุ ก ารผู บริ ห าร ซึ่ง เดิ มสั ง กั ด กองกลาง มาสั ง กั ด กลุ มงานใหม
คือกลุมงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองคการ อยูภายใตกองงานผูบริหาร
ตอมาสถาบัน มีนโยบายใหปรั บเปลี่ ย นการแ บงสวนราชการภายในสานัก งานอธิ การบดี
เพื่ อใหเหมาะส มกับ สภาพการณปจจุ บัน และใหเกิด ความคลองตัว จึง ไดปรับ โครงสรางกองงานผูบริห าร
โดยแบงสวนราชการภายใน (ในทางปฏิบัติ) เปน ๗ กลุมงาน คือ
๑) กลุมงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองคการ
๒) กลุมงานเลขานุก ารผูบริหาร
๓) กลุมงานประชาสัมพัน ธ
๔) กลุมงานกิจการนักศึก ษา
๕) กลุมงานนิด าสัมพันธ
๖) กลุมงานกิจการนานาชาติ
๗) กลุมงานวินัยและนิติก าร
เมื่อ ไดปฏิบัติ งานตามโครงสรางดังกลาวมาไดระยะหนึ่ง แลว พบวา การบริหารงานมีความ
ชัดเจน และคลองตัว ตอมาเมื่อสถาบันมีนโยบายและภารกิจเพิ่มขึ้น คือ บทบาทภารกิจดานความรับผิดชอบ
ตอสั ง คม (Corporate Social Responsibility) และ การพัฒ นาเครื อ ขายกั บ องคการภา ยนอก จึ ง ปรั บ
โครงสรางกองงานผูบริห ารอีก ครั้งหนึ่ง ตามภารกิจที่ขยายมากขึ้น และเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการปฏิ บั ติ ง าน ตามประกาศสภาสถาบั น บั ณฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร ลงวั น ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓
แบงสวนราชการของกองงานผูบริห ารเปน ๖ กลุมงาน คือ
๑) กลุมงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองคการ
๒) กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่ อ สังคม
๓) กลุมงานกิจการนักศึก ษา
๔) กลุมงานกิจการนานาชาติ
๕) กลุมงานประชุมและสัมมนาสากล
๖) กลุมงานวินัยและนิติก าร

๑๕
การขยายภารกิจของกองงานผูบริหาร
บทบาทการดาเนิ น งานของกองงานผู บริ ห าร ในภารกิ จ ที่ แ บงออกเปน ๖ กลุ มงาน
มีความชัดเจนและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตเงื่อนไขที่กาหนด ตอมาผูบริหารสถาบันพิจารณาแลว
เห็นวาภารกิจที่เ กี่ยวของกับการการถายทอดและเผยแพรนโยบายของผูบริหารสถาบันลงสูหนวยงานปฏิบัต ิ
โดยผานการประชุ ม การสัม มนาที่เกี่ยวของกับผู บริห าร ตลอดจนภารกิจการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
ของศูนยพัฒนาวิชาการ
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามจาเปนจะตองปรั บ โครงสรางภาระงานบา งกลุ มงาน เพิ่ มกลุ มงาน
และยุบกลุมงาน เพื่อรองรับการขยายภารกิจที่กองงานผูบริห ารไดรับมอบหมายใหดาเนินการ ดังนี้
๑) งานการประชุม คณบดี/ผูอานวยการสานัก
๒) งานการประชุมคณบดี/ผูอานวยการสานัก ดานการบริหาร
๓) งานการประชุมคณบดี/ผูอานวยการสานักการวิจัยและการบริการวิชาการ
๔) งานการประชุมผูบริหารฝายอานวยการ
๕) งานกากับ ติดตามการดาเนินงานของศูนยพัฒ นาวิชาการ
ทั้งนี้ จากภาระงานดังกลาวขางตน จะเห็น ไดวาภาระงานที่ ๑) – ๔) เปนภาระงานดานการ
ถายทอดนโยบายของผูบริ หารลงสูหนวยงานปฏิบัติในระดั บตาง ๆ ตามบทบาทหนาที่ของหนวยงานตลอดจน
ติดตามการดาเนิ นการตามนโยบายของผู บริ หารสถาบัน ในภาพรวม และในร ายละเอี ยดดานการบริห าร
การวิจัยและการบริ การวิชาการ สาหรั บภาระงานที่ ๕) เปนภาระงานดานการกากับ ติด ตามความกาวหนา
ในการดาเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการ
กา รปรั บ โครงสรางเพื่ อ ใหสามารถรองรั บ ภาระงานที่ เ พิ่ มขึ้ น และปฏิ บั ต ิ งานใหเกิ ด
ประสิทธิผล ดาเนินการโดยสรุป ดังนี้
- งานการประชุ มคณบดี/ผู อานวยการสานั ก งานการประชุมคณบดี /ผูอานวยการสานั ก
ดานการบริ หาร และงานการประชุ มผู บริห ารฝายอานวยการ รวมเขากั บกลุ มงานประชุม และสัม มนาสากล
และกลุ มงานนโยบายสถาบันและพัฒนาองคการ เปลี่ยนชื่อกลุมงานใหมเปน กลุมงานนโยบายสถาบัน และ
การประชุม
- งานการประชุมคณบดี/ผู อานวยการสานัก การวิจัยและการบริการวิชาการ และงานกากั บ
ติดตามการดาเนิน งานของศู นยพั ฒ นาวิ ชาการ รับ ผิด ชอบภารกิจ ดานการติดตามความกาวหนาของการ
ดาเนิ นการตามนโยบายดานการวิ จัย การบริ การวิช าการ ตลอดจนการดาเนิ นการของศูน ยพัฒนาวิ ชาการ
เพื่อใหสถาบันสามารถสรางใหงานวิจัย และการบริการวิชาการเปนผลิต ภัณฑใหมที่เปนจุ ดขายของสถาบันได
ตั้งขึ้นเปนกลุมงานใหมภายใตกองงานผูบริหาร ใชชื่อวา กลุมงานติดตามการดําเนิน งานศูนยพัฒนาวิชาการ

๑๖
โดยปจจุบันได แบงสวนราชการของกองงานผูบริหารออกเปน ๖ กลุมงาน เพื่อใหมี
ความชัดเจนและสอดคลองกับภารกิจงานที่ปฏิบัติจ ริง ประกอบไปดวย
๑) กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม
๒) กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่ อ สังคม
๓) กลุมงานกิจการนักศึก ษา
๔) กลุมงานกิจการนานาชาติ
๕) กลุมงานติดตามการดาเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ
๖) กลุมงานวินัยและนิติก าร

ภาพที่ ๒. ๗ โครงสรางการแบงสวนราชการกองงานผูบริหาร สํา นักงานอธิก ารบดี
ที่มาภาพ: เว็บ ไซต กองงานผูบริหาร สถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร

บทบาทหนาที่ข องกองงานผูบริหารจะเปนการถายทอดนโยบายของผูบริหาร
ลงสูหนวยงานปฏิบัติ รวมถึงการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
และความกาวหนาตามนโยบายของผูบริหารสถาบัน

๑๗
๒.๑.๒ วิสัยทัศนของกองงานผูบริห าร
มุงอานวยบริก ารผูบริหาร ประสานความรวมมือ สื่อสารสรางสรรค แบงปนสังคม
บมเพาะนัก ศึกษา เพื่อพัฒนานิดาสูสากล
๒.๑.๓ พันธกิจของกองงานผูบริหาร
๑. อานวยบริ ก ารใหคณะผู บริห ารสถาบั น และจั ด การประชุ ม เพื่อ สนองนโยบาย
สถาบั น และบริ ห ารจั ดการงานดานเลขานุก ารผูบริห ารสถาบั น เพื่อใหงานของ
ผูบริห ารบรรลุเปาหมาย
๒. ประสานงานและจัดการประชุม ทคอ.การวิจัยและบริ การวิชาการ ตลอดจนกากั บ
ติดตามการดาเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการ
๓. สงเสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ทั้ ง ทางดานวิ ช าการ
นั นทนาการ กีฬา บาเพ็ญประโยชน ทานุ บารุงศิ ลปวั ฒนธรรม ตลอดจนสงเสริม
และใหบริการดานสุขภาพ
๔. สนับสนุน ประสานความรวมมือและสรางเครือ ขายดานการจัด การศึกษา การวิจัย
การพัฒ นาระดับบัณฑิต ศึกษา และกิ จกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ในระดับภูมิภาค
และนานาชาติ
๕. สราง ความเชื่อ มั่นในความเปนกลางและโปรงใสในการดาเนิน การทางวินั ยและ
นิ ติการ รวมทั้ ง ใหความเห็น ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขดานกฎหมายตาง ๆ
ดวยความถู ก ตอง และการคุ มครองและรัก ษาสิ ท ธิ ของผู เกี่ ยวของกั บ ทุ ก ฝาย
๖. พัฒ นาการสื่ อ สารอยา งสรางสรรค โดยเนนการเผยแพรขอมู ล ขาวสารผาน
สื่อมวลชนทุ กประเภทและสื่อ เทคโนโลยี เพื่อใหประชาชน ไดรั บรูขอมูลขาวสาร
กิจกรรมสถาบันอยางตอเนื่องและทั นเหตุการณ อันจะสงผลใหประชาชนเชื่อมั่นใน
การใหบริ ก ารดานการวิจั ย การศึ ก ษา แ ละทางวิ ช าการ ตลอดจนการสรา ง
ภาพลัก ษณที่ดีใหแกองคกร
๗. จัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

๒.๒ โครงสรางการบริหารและอัตรากําลัง กองงานผูบริหาร
จา กบทบาทหนาที่ วิ สั ย ทั ศ น พัน ธกิ จ ของกองงานผู บ ริ ห ารที่ ก ลาวถึ ง ไวขางตน
จะเห็ น ไดวากองงานผูบริห ารเปนหนวยงานที่ สนั บ สนุ น อานวยความสะดวกใหกั บผู บริห ารสถาบั น
โดยตรง เพื่ อ แบงหนาที่ ใหสอดคลองกั บภารกิ จ กองงานผู บริ ห ารจึง มีโครงสรางการแบงสวนราชการ
และอัตรากาลัง ตามภาพที่ ๒.๘ และ ๒.๙

ภาพที ๒. ๘ โครงสรางการแบงสวนราชการ กองงานผูบริหาร สํานัก งานอธิการบดี
ที่ม าภาพ: เว็บไซต กองงานผูบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โครงสรางการแบงสวนราชการ กองงานผูบริหาร สํานั กงานอธิก ารบดี

ขอมูล ณ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๑๘

๑. น.ส.ประภัตรา ปกกัด ตัง
(นักประชาสัม พันธชานาญการ)
หัวหนากลุมงาน
๒. น.ส.ญาดา จิตรมาตร (นักประชาสัมพันธปฏิบ ัติการ)
๓. น.ส.ธัน ยชนก ชางเรือ (นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ)
๔. น.ส.ธัน ยชนก เถาวกลอย ตาแหนงนักประชาสัม พันธปฏิบัติการ
๕. น.ส.ณัฏ ฐนันทน สิท ธิพงษ (นัก วิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัต ิการ)
๖. นายพรพรหม ทองเกลี้ยง (นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ)
๗. นายภูมิ สุขจิตต (นักวิชาการโสตท ัศนศึกษาปฏิบัติก าร)
๘. น.ส.วรดา ชาวเมือ ง (เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่ว ไปปฏิบัติการ)
๙. น.ส.กมลชนก มั่นทอง (เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่ว ไปปฏิบัติการ)
๑๐. น.ส.กนกรัตน จัน ทรู (เจ าหนาทีบ่ ริห ารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๑๑. น.ส.พัชรินทร แกวใจใหญ (ผูปฏิบัติง านบริหารปฏิบัติง าน)
๑๒. น.ส.นภาวงษ แกวใจใหญ (พนักงานธุร การ)
๑๓. น.ส.นิภาวรรณ สุริหะ (เจาหนาทีโ่ ครงการกองทุนนิดาพัฒนา)
๑๔. นายสมาน ปญญาทีป (เจ าหนาทีโ่ ครงการประชารวมใจฯ)

๑. นายยิ่งยศ จิตตธีร ภาพ
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ)
หัวหนากลุมงาน
๒. น.ส.นิภาวรรณ วังคะวิง
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปชานาญการ)
๓. นายเทวา ทองเกลี้ ยง
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๔. น.ส.ธัญญาภรณ สุจริตวรางกูร
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๕. น.ส.เยาวนาฏ รุงเจริญนาน
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๖. น.ส.สุภ าพร งามลิขิตวัฒนกุล
(เจ าหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
๗. น.ส.กมลวรรณ ถิ่น หัวเตย
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๘. น.ส.กฤษณา วงษไสว
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๙.นายธนภณริทธิ์ ธนภัทรเศวตโชติ
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
๑๐. นางนิตยา บุต รสี
(พนักงานสถานที่ )

๑. น.ส.นิภา ชุมสุข
(นักวิเทศสัมพันธชานาญการ)
หัว หนากลุมงาน
๒. นายภาณุ บุญมา
(นักวิเทศสัมพันธปฏิบัต ิการ)
๓. น.ส.สุพิชญชา คนชม
(นักวิเทศสัมพันธปฏิบัต ิการ)
๔. น.ส.ชุติกาญจน ฉลองวง ศ
(นักวิเทศสัมพันธปฏิบัต ิการ)
๕. นายยิง่ ยศ จิตตธีร ภาพ
(เจาหนาทีบ่ ริหารงานทั่ว ไป
ปฏิบัติการ)

๑. –วาง(นักวิชาการศึกษาชานาญการ)
หัวหนากลุมงาน
๒. นางณัตติยา บุดดา
(ผูปฏิบ ัติงานบริหารชานาญงาน)
๓. น.ส.จรรพร แหลมหลัก
(พยาบาลปฏิบัติก าร)
๔. น.ส.มะลิวัน เจริญตัว
(พยาบาลปฏิบัต ิการ)
๕. นายขวัญ ดีป ระเสริฐ
(นักวิช าการศึกษาปฏิบัติการ)
๖. นายสุรพงษ โพธิ์ข าว
(นักวิช าการศึกษาปฏิบัติการ)
๗. นายกฤตย บุญชนะวิวัฒน
(เจาหนาทีบ่ ริห ารงานทั่วไปปฏิบ ัติการ)
๘. น.ส.รุจาลักษณ ยสินทร
(เจ าหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ)
๙. นางลัด ดาวัล ย ธนพิเชษฐ
(พนักงานสถานที)่ *

๖. กลุมงานวินัย
และ
นิติก าร

๑๙

๑. นางสาวิตรี ผาติเ สนะ
๑. น.ส.ประภัสสร ประทุม นอก
(นัก วิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติก าร) (นิติกรชานาญการ)
หัวหนากลุมงาน
หัวหนากลุมงาน
๒. น.ส.น ัฐมาศ พูลเอียด
๒. น.ส.วริษ ฐา บุณ ยเศรษฐ
(เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติก าร)
(นิตกิ รปฏิบัติก าร)
๓. นายธนวรรธน วรรณธนะเดชาธร
(นิติกรปฏิบ ัติการ)
๔. น.ส.ชลิตา ธรรมชาติ
(นิติกรปฏิบัต ิการ)
๕. น.ส.กมลชนก งามวงษ
(เจ าหนาทีบ่ ริหารงานทั่วไป
ปฏิบัต ิการ)

๕. กลุมงานติด ตาม
การดาเนินงานศูน ย์
พัฒนาวิชาการ

ขอมูล ณ กันยายน ๒๕๖๒ กลุมงานนโยบายสถาบัน และการประชุม

หมายเห ตุ ๑. กลุมงานกิจการนักศึกษา นางสาวนิภา ชุมสุข
รักษาการในตาแหนงหัวหนากลุมง าน

๔. กลุมงาน
กิจ การนานาชาติ

๓. กลุมงานกิจการ
นักศึกษา

ภาพที่ ๒. ๙ โครงสรางอัตรากําลัง กองงานผูบริหาร

๒. กลุมงานสื่อสารองค์การและ
กิจ กรรมเพื่อสังคม

๑. กลุมงานนโยบาย
สถาบันและการ
ประชุม

กองงานผู้บริห าร

การแบงสวนราชการพรอมทั้งอัตรากําลัง บุคลากรสายวิช าการและสายสนับสนุน แผนภูมิการแบงสวนราชการที่เปนทางการ

๒๐

๒.๓ ขอบขายภาระงานกองงานผูบริหาร
กองงานผู บริห ารไดกาหนดขอบขายภาระงานของกลุ มงานตามโครงสรางการบริ หารงาน
ภายใน จาแนกตามกลุมงานโดยในแตละกลุ มงานจะมีหนาที่และความรับ ผิดชอบในงานหลัก ของแตละกลุม
แบงยอยลงไปในแตละกลุมงาน ซึ่งมีหนาที่และความรับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้
๑) กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม มีหนาที่รับผิดชอบใน ๘ งานหลัก คือ
๑.๑ งานสื่อสารนโยบาย
๑.๒ งานพัฒนานโยบายและงานริเ ริ่ม
๑.๓ งานการประชุมคณบดี/ผูอานวยการสานัก
๑.๔ งานการประชุมคณบดี/ผูอานวยการสานัก ดานการบริ หาร
๑.๕ งานการประชุมผูบริหารฝายอานวยการ
๑.๖ งานประชุมและสัมมนาสากล
๑.๗ งานเลขานุการผูบริหาร
๑.๘ งานบริหารและธุรการ
๒) กลุมงานสื่อสารองคการและกิจกรรมเพื่อสังคม มีห นาที่รับผิดชอบใน ๖ งานหลัก คือ
๒.๑ งานประชาสัม พันธ
๒.๒ งานผลิตสื่ อประชาสัมพันธ
๒.๓ งานฐานขอมูลศิษยเกา
๒.๔ งานระดมทรัพยากร
๒.๕ งานเครือขายและกิจกรรมเพื่อสังคม
๒.๖ งานบริหารและธุรการ
๓) กลุมงานกิจการนัก ศึกษา มีหนาที่รับผิดชอบใน ๔ งานหลัก คือ
๓.๑ งานสนับสนุนกิจ กรรมนักศึก ษา
๓.๒ งานสวัสดิก าร
๓.๓ งานที่ปรึกษา
๓.๔ งานบริหารและธุรการ
๔) กลุมงานกิจการนานาชาติ มีหนาที่รับผิดชอบใน ๓ งานหลัก คือ
๔.๑ งานทุนและความรวมมื อกับตางประเทศ
๔.๒ งานบริการนักศึกษาและนักวิชาการตางประเทศ
๔.๓ งานบริหารและธุรการ

๒๑
๕) กลุมงานติดตามการดาเนินงานศูนยพัฒนาวิชาการ มีหนาที่รับผิดชอบใน ๓ งานหลัก คือ
๕.๑ งานการประชุมคณบดี/ผูอานวยการสานัก การวิจัยและบริก ารวิชาการ
๕.๒ งานกากับ ติดตามการดาเนินงานของศูนยพัฒนาวิชาการ
๕.๓ งานบริหารและธุรการ
๖) กลุมงานวินัยและนิต ิการ มีหนาที่ รับผิดชอบใน ๓ งานหลัก คือ
๖.๑ งานวินัย
๖.๒ งานนิติการ
๖.๓ งานบริหารและธุรการ

ภาพที่ ๒.๑๐ หนาที่หลักของแตละกลุมงานในกองงานผูบริหาร สํานัก งานอธิการบดี
ที่มาภาพ: เว็บไซต กองงานผูบริ หาร สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริห ารศาสตร

๒๒

๒.๔ บทบาทหนาที่กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม
กลุ มงานนโยบายสถาบั น และการประ ชุ ม ไดถู ก กาหนดใหมีบ ทบาทหนาที่ แ ละความ
รับผิด ชอบใน ๘ งานหลัก ประกอบดวย
๑.๑ งานสื่ อ สารนโยบาย มี บ ทบาทหนาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการสรางระบบ
และกลไกในการสื่อ สารเพื่ อถายทอดนโยบายไปสูผู ปฏิบั ติ ในทุก ระดั บ , ติดตาม
ผลการปฏิ บัติง าน, สรุ ปและวิ เคราะหการดาเนิ นการ เพื่อ เปนขอมูลปอนกลั บ
และเพื่อทบทวนนโยบาย
๑.๒ งานพั ฒ นานโยบายและงานริ เ ริ่ ม มี บ ทบาทหนาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบใน
การจั ด สัมมนาผู บริ หารสถาบั น, ประสานการดาเนิ นงานตามนโยบายผู บริ ห าร
และประสานการปฏิบัติง านของทุกหนวยงานที่ เกี่ยวของตามนโยบายของผูบริหาร
๑.๓ งานการประชุมคณบดี/ผู อานวยการสานัก มีบ ทบาทหนาที่แ ละความรับ ผิดชอบ
ในการจัด เตรี ยม วางแผน ประสานงาน จัด ทาวาระจั ด ประชุม จั ด ทารายงาน
และดาเนินการในสวนที่ เกี่ยวของกับการประชุม คณบดี/ผูอานวยการสานัก (ทคอ.)
๑.๔ งานการประชุมคณบดี/ผู อานวยการสานัก ดานการบริหาร มีบทบาทหนาที่ และ
ความรั บผิ ดชอบในการจัด เตรีย ม วางแผน ประสานงาน จั ด ทาวาระ จั ดประชุม
จั ดทารายงาน และดาเนินการในสวนที่เกี่ย วของกับ การประชุ มคณบดี/ผู อานวย
การสานัก ดานการบริหาร (ทคอ.ดานการบริหาร)
๑.๕ งานการประชุมผูบริ หารฝายอานวยการ มีบ ทบาทหนาที่ และความรับผิ ดชอบใน
การจั ด เตรีย ม วางแผน ประสานงาน จั ด ทาวาระจั ด ประชุ ม จั ด ทาราย งาน
และดาเนิ นการในสวนที่เ กี่ยวของกับการประชุมผูบริ หารฝายอานวยการ (ทบอ.)
๑.๖ งานประชุ มและสั มมนาสากล มี บ ทบาทหนาที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัด เตรี ยมวางแผน ประสานงาน จัดทาวาระจัดประชุม จัดทารายงาน และดาเนิน
การในสวนที่เกี่ ยวของกับการประชุมและสัมมนาสากล
๑.๗ งานเลขานุ ก ารผูบริห าร มีบทบาทหนาที่ และความรั บผิ ด ชอบหนาที่ เลขานุก าร
อธิ ก า รบดี เลขานุ การ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร เลขานุ ก ารรองอธิ ก ารบดี
ฝายวิ ช าการ เลขานุ ก ารรองอธิ ก ารบดี ฝ ายวางแผน เลขานุ ก ารรองอธิ ก ารบดี
ฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลั่น กรอง ตรวจสอบหนังสือและเอกสารกอนนาเสนอ
ผูบริ ห ารพิจารณาและสั่ ง การ รางหนั ง สื อ โตตอบ จั ด เตรี ย มเอกสารประกอบ
การป ระชุม ประสานงาน ติ ดตอนัด หมาย รั บรองแขกของผูบริห าร และอานวย
ความสะดวกใหกับผูบริห าร
๑.๘ งานบริหารและธุรการ มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในงานดานสารบรรณ
งานบุคคล งานผลิตเอกสารงานการเงินและพัส ดุ งานอาคารสถานที่ของกลุมงาน

๒๓

ภาพที่ ๒. ๑๑ หนาที่หลักของกลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม กองงานผูบริหาร

๒๔

๒.๕ บทบาทความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง
ตาแหนงเจาหนาที่ บ ริห ารงานทั่ ว ไปชา นาญการ มี บ ทบาทหนาที่ ความรั บ ผิด ชอบ
และลักษณะงานปฏิบัตงิ านเลขานุการอธิการบดี ซึ่งเปนหนึ่ งในหนาทีห่ ลัก ภายใตกลุมงานนโยบายสถาบัน
และการประชุม ในหมวดงานเลขานุ การผู บริหาร สถาบั นบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร ประกอบดวยงานที่
ใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชานาญงานสูง มากในการควบคุ ม การปฏิ บัติง าน
เลขานุการผูบริห ารมีขอบเขตเนื้อหาของงานที่ ห ลากหลาย และมีขั้ นตอนการทางานยุ งยาก ซับซอนมาก
ซึ่งตองตัดสิ นใจ และแกปญหาเฉพาะหนาอยางเชี่ยวชาญและถูกตอง โดยตองกาหนดแนวทางการทางาน
ที่ เ หมา ะสมกั บ สถานการณ ตลอดจนกากั บ ต รวจสอบกระบ วนการการดาเนิ น งาน เพื่อ ให งาน
ที่รั บผิ ด ชอบสาเร็จ ตามวัตถุ ป ระสงค และปฏิบั ติ ห นาที่อื่ น ตามทีไ่ ดรับ มอบหมาย โดยมีลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดัง นี้

ภาพที่ ๒.๑๒ บทบาทหนาที่หลักของงานเลขานุการอธิการบดี

๒๕
๒.๕.๑ ดานการปฏิบัติการ
-

-

-

งานบริ ห ารงานทั่ ว ไป ควบคุ ม ต รวจสอบ และปฏิ บ ั ติ ง านเกี่ ย วกับ บริห ารงานทั่ ว ไป
ในสานั กงาน เชน งานสารบรรณอิ เล็ก ทรอนิ กสและระเบีย บงานสารบรรณ งานจัด เก็บ
เอกสารเปนหมวดหมู และเรี ยงตามลาดับ ความสาคัญของการใชงาน งานจัด เตรียมเอกสาร
แฟ มประชุ ม หรื อ เตรี ย มรายล ะเอี ย ดขอมู ล ตาง ๆ ใหกั บ ผู บริ ห ารกอนการประชุ ม
หรือ สัมภาษณ เปนตน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตาง ๆ ในหนวยงานเปนไปอยางราบรื่น
มีประสิทธิภาพ
งานเลขานุ การ ควบคุม ตรวจสอบ กลั่นกรองเอกสาร รวมถึง ขั้ นตอนการดาเนินงานตางๆ
กอนและหลั งนาเสนอผูบริ หาร และปฏิ บัติงานเลขานุ การที่ย ากและตองใช ความชานาญ
เชน การขออนุมัติในการเดินทางไปราชการและการเบิกคาใชจายของผูบริหาร งานโตตอบ
หนั งสื อ ราชการ และเอกสารราชการตาง ๆ ตามผูบริ หารสั่ งการ งานเสนอหนั ง สือ สง
หนัง สือที่สั่งการแลวไปยังหนวยงานตาง ๆ โดยลาดับความสาคัญของเอกสารหรืองานนั้น ๆ
การจัดทาตารางการนัด หมาย และเตือ นการนัดหมายใหกับผูบริหาร ดูแลการจัดการประชุม
ที่เกี่ย วของโดยตรงกั บ ผู บริ ห าร งานรั บ รอง และงานพิธ ีก ารตาง ๆ จั ด ทาระเบีย บวาระ
ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมตามที่ไดรั บมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติตามมติ
ที่ ป ระชุม เพื่อ ใหการดาเนิ น การประชุ ม และการปฏิ บัต ิง านอื่ นที่ เ กี่ย วของสาเร็ จลุ ล วง
ดวยความเรียบรอย มีป ระสิทธิภาพ
วางแผน และติดตามงานของผู บริหาร เพื่ ออานวยความสะดวกใหผูบริห ารสามารถบริหาร
ราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต ามเปาหมายที่ก าหนด
ดา เนิ น การเกี่ ย วกั บ การติ ด ตอประสา นงานกั บ หนวยงาน แ ละบุ ค คลตา ง ๆ ทั้ ง ใน
และตางประเทศเพื่อ อานวยความสะด วก และเกิด ความรวมมือ เชน ออกหนั งสื อ เชิ ญ
ประชุม /สัมมนาไปยังมหาวิทยาลัยตาง ๆ บุคคลภายนอก และหนวยงานตาง ๆ ตามที่ไดรั บ
มอบหมาย ติด ตาม ยืน ยันการเขารวมประชุม และสัมมนาตางๆ ดูแลเอกสารสวนตัว รวมไป
ถึ งขอมูลสวนตัวของผูบริห าร จองรถ/จองหองประชุม/หองเรี ย น รวมไปถึ งจองทรัพ ยากร
ของสถาบันเพื่ อใชในงานของผู บริห าร (ระบบ e - Reservation System) จัด เตรียมของที่
ระลึก /กระเชาสุ ขภาพ /กระเชาของขวัญ /ดอกไม เพื่อมอบใหแขกของผูบริห ารเนื่ อ งใน
โอกาสตาง ๆ

๒๖
-

-

-

-

-

-

รับ นโยบายจากผูบริหารสถาบัน รวมทั้ง งานตาง ๆ ของผูบริหารสถาบันมาดาเนินการศึกษา
คนควา วิเคราะห แล ะกาหนดแนวทางการดาเนินงานระดับ ผูบริห าร ติดตามงาน รวมถึง
การประสานงานตอ โดยนาผลที่ ไดรั บจ ากการติ ด ตามงานรอบ ๓ เดื อ น รอบ ๖ เดื อ น
และรอบ ๑๒ เดือน รายงานผู บริห ารทราบถึงความกาวหนาเปนระยะ ๆ เพื่อประกอบการ
ตัด สิน ใจของผู บริ หาร ระดั บสถาบั นในการพิจ ารณาแนวทางพัฒ นาปรับ ปรุ ง การกาหนด
นโยบาย และการวางแผนงานยุท ธศาสตรในระดับสถาบั นครั้ง ตอไป เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาวการณที่ เ ปลี่ ย นแปลงไดอยางเหมาะสม สงผลใหการบริห ารราชการเกิด ผลสั มฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กาหนด
บริ ห ารจั ด การตารางเวลาการปฏิ บั ติ ง านของผู บริ ห ารสถาบัน ใหสอดคลองกั บ ภารกิ จ
การสอน การวิจัย และการบริก ารวิช าการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่ อใหเกิ ดความ
สะดวก รวดเร็ ว ในการประสานงาน และการต ิด ตามผลการดาเนิ น งานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิภาพ
บริหารจั ดการในการถ ายทอดคาสั่ งการของผู บริห ารสถาบั นสู หนวยงานตามภาระหนาที่
ที่ห นวยงานนั้น ๆ รับผิดชอบ โดยแบงแยกตามภาระหนาที่ใ หสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
ของสถาบัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตามผลการดาเนินงานตาง ๆ
สงเสริ ม สนั บ สนุ น และใหคาปรึ ก ษาเกี่ ยวกั บงานนโยบายยุท ธศาสตรผู บริ ห ารสถาบัน
งานบริห ารงานทั่ วไป และงานเลขานุก ารของผูบริ หารอยางเชี่ ยวชาญ ซึ่งเปนการสงเสริม
ภาพลัก ษณสถาบันใหไดรับการยอมรับในระดับสากล
ศึก ษา คนควา วิ เคราะห สั ง เคราะห หรื อวิ จัย ที่ ยุงยากซั บ ซอน พั ฒ นาเอกสารวิช าการ
คู มือ เกี่ ย วกั บ งานบ ริ ห ารงานทั่ ว ไป /งาน เลขานุ ก ารและเ ผยแพรผลงานทา งดานการ
บริห ารงานทั่วไป เพื่อกอใหเกิด การพัฒนางานวิชาการ เทคนิค วิธีก าร กาหนดแนวทางการ
พัฒ นาระบบและมาตรฐานของงานใหมีค ุ ณภาพ และป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น เพื่อ นามา
ประยุกตใชใหเกิดนวัต กรรมใหมตอไป
ใหคาปรึ กษา แนะนา ตอบคาถาม และชี้แ จงเรื่ อ งตาง ๆ เกี่ ยวกั บ งานในหนาที่ เพื่อให
สามารถปฏิบั ติ งานไดอยางถู กตอง มีประสิท ธิภ าพ เขารวมประชุม คณะกรรมการตาง ๆ
ที่ไ ดรั บ แตงตั้ ง เพื่ อใหขอมูล ประกอบการพิจารณาและตั ด สิ นใจและปฏิ บัติ ห นาที่ อื่ น
ที่เกี่ยวของ

๒๗
๒.๕.๒ ดานการวางแผน
-

รวมกาหนดนโยบายและแผนงานของกองงานผู บริ ห าร รวมวางแผนการ ทางานตาม
แผนงานหรื อ โครงการของกองงานผู บริห าร แกไขปญหาในการปฏิบั ติ ง าน เพื่อ ใหการ
ดาเนินงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
รวมกาหนดขั้นตอนและแผนการดาเนินงานตาง ๆ ในการจัดงานประชุม, สัมมนา หรือ งาน
ตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
วางแผนการทางานตามนโยบายผูบริห าร มีการจั ดทาแผนการดาเนิ นงานในการติดตาม
ผลการดาเนิ น งานทุ ก รอบ ๓ เดื อ น รอบ ๖ เดื อ น และรอบ ๑๒ เดื อ น เพื่อ รายงานผล
การดาเนิ นงานตอผู บริห ารระดั บ สถาบัน ในการประกอบการตัด สิ น ใจดานการวางแผน
และบริหารงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสถาบันในอนาคต
รวมกาหนดนโยบาย แผนงานหรือ โครงการของกองงานผู บริ หาร วางแผนหรื อรวมวาง
แผนการทางานตามนโยบาย แผนงานหรือโครงการของกองงานผูบริหาร แกไขปญหาในการ
ปฏิบัติงานและติดตามประเมินผลรอบ เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท ี่กาหนด
กาหนดหรือรวมกาหนดขั้นตอนและแผนการดาเนินงานตาง ๆ ในการจัด งานประชุมสัมมนา
หรืองานตางๆ ตามที่ ไ ดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา พรอมทั้งดาเนินการและติดตามงาน
ใหบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ ที่กาหนด
๒.๕.๓ ดานการประสานงาน
-

-

-

-

ประสานงานการทางานรวมกั นโดยมีบทบาทในการใหความเห็ น และคาแนะนา เบื้อ งตน
แกบุ ค ลากรภาย ในกองงานผู บริ ห าร ห รื อ หนวยงานอื่ น เพื่ อ ใหเกิ ด ความรวมมื อ
และผลสัมฤทธิ์ต ามที่ก าหนดไว
ประสานงานและทาบทามเพื่อนัดหมายกับผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนบุค คลภายนอก รวมไปถึงการ
ติดตอประสานงานกับ เจาหนาที่ของหนวยงานภายนอกในการนัด หมาย ขอขอมู ลการจัด สง
เอกสารตาง ๆ ตามคาสั่งของผูบริหารในทุก ๆ เรื่อ ง
ประสานงานกับ ผูบริ ห ารระดั บสูง หนวยงาน คณาจารย และเจาหนาที่ ผูปฏิ บ ัต ิงานตางๆ
ในการจัดการประชุมหรือถายทอดการสั่ง การตางฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ประสานการทางาน ชี้ แจง ใหขอคิ ดเห็น รวมทั้ งใหคาแนะนาแกหนวยงานภายในสถาบัน
และหนวยงานภายน อกทั้ งในและตางประเทศ เพื่อ ใหเกิด ความรวมมือ และผลสั มฤทธิ์
ตามที่กาหนดไว
ประสานงานเพื่อสรางเครือขายความรวมมื อกับองคกรภายนอก โดยแลกเปลี่ยนองคความรู
และประสบการณรวมกัน และใหการบริการชวยเหลือ ในระดับสถาบัน เพื่อกอใหเกิดการ
พัฒนารวมกัน และยังเปนการสรางชื่อเสียงของสถาบันใหเปนที่รูจักอีกดวย

๒๘
๒.๕.๔ ดานการบริการ
-

แนะนา ถายทอดความรู ทางดานการบริ หารงานทั่วไปแกบุคลากรภายในสถาบัน บุ คคล
และหนวยงานภายนอก รวมทั้งตอบคาถาม และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานเลขานุก าร
ผูบริหาร
ใหคาปรึก ษา แนะนา ถายทอดความรู ทางดานการบริห ารงานทั่ ว ไปที่ ยุ งยากซั บ ซอน
แกบุคลากรภายในสถาบั น บุคคล และ ห นวยงานภายนอก รวมทั้งตอบคาถามและชี้แ จง
เรื่ อ งตาง ๆ เกี่ ย วกั บ งานเลขานุ ก ารผู บริ ห าร เพื่ อ พัฒ นาความรู เทคนิ ค และทั ก ษะ
ใหสามารถนาไปประยุ กตใชในการแกไขปญหา และดาเนิ นงานไดอยางมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิ่ง ขึ้น
กาหนดแนวทางรู ปแบบ วิ ธีก าร และรวมเผยแพรการประยุก ตใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
ระดับสากล เพื่อใหสอดคลองสนับสนุนภารกิจของสถาบัน
ดาเนินการจัดเก็บฐานขอมูลระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงานที่ รับ ผิดชอบ เพื่อ กอใหเกิดการ
แลกเปลี่ ยนเรีย นรู การพั ฒ นาสถาบั น และยัง สามารถบริก ารขอมูลตางๆ ของผู บริ หาร
สาหรับผูมาติดตอไดอยางมีประสิทธิภาพสู งสุด
๒.๕.๕ ดานอื่น ๆควบคุม กากับ ดูแ
---

-

-

การดาเนินการ การจัด หา และการเบิก จายพัสดุของหองผูบริหาร และสานักงานเลขานุ การ
การตรวจสอบพัสดุค รุภั ณฑ การเบิกคาโทรสาร/โทรศัพทสานัก และโท รศั พทเคลื่ อนที่
ของผูบริหาร และการแจงขอมูลขาวสารแกบุคลากร
ออกแบบนาม บั ต รของผู บริ ห า รสถาบั น ใหทั น สมัย และสามา รถสื่ อ ไดถึ ง อั ต ลั ก ษ ณ
ของสถาบัน เกิดความพึงพอใจตรงตามความตองการของผูบริหาร
ราง เอกสาร/คากลาวที่สาคัญ ๆ สาหรั บผูบริ หารระดับสู งของสถาบั น เพื่ อ ใชในงานตาง ๆ
โดยตรวจสอบความถู กตองทั้ง ไวยากรณ ความเหมาะสม และคาผิดตาง ๆ ไมใหเกิดความ
ผิดพลาดในการสื่ อสารกับผูประสานงานจาก สานั กพระราช วัง และผู บริห ารระดั บสูงจาก
หนวยงานอื่น
จั ด ทาตารางนั ด ของผู บริ ห ารสถาบั น ทั้ ง อธิ ก ารบดี และรองอธิ ก ารบดี เพื่ อ ทาใหเปน
One Stop Service สาหรับผูที่ตองการติดตอหรือ นัด ประชุมผูบริ หารของสถาบัน โดยทาให
สามารถเช็ คตารางนัด ของแตละทานไดในเบื้อ งตน เพื่ ออานวยความสะดวกสาหรับผู ที่มา
ติดตอประสานงาน

๒๙

๒.๖ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของเลขานุการอธิการบดีในการกลั่นกรองเอกสารกอน
และหลัง เสนออธิการบดี
โดยคู มื อ นี้ จะกลาวถึง เฉพาะบทบาทความรั บ ผิ ด ชอบ และลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ต ิข อง
ผู ปฎิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี ในกระบวนการกลั่ น กรองเอกสาร กอนและหลั ง เสน ออธิ ก ารบดี
ลักษณะการทางานมีดังนี้
๑. การรับเรื่อ ง เมื่อไดรับแฟมงาน จดหมาย หรือเอกสารอื่น ใด ดาเนินการจัดการดาน
ธุรการ โดยจะแยกการลงทะเบียนรับเรื่อ ง เปน ๒ ประเภท คือ
- การรับเรื่องผานระบบ e-Document
- การรับเรื่องไมผานระบบ e-Document
๒. การกลั่ น กรองตรวจสอบเอกสาร การตรวจสอบเอกสารนั้ น จะต องอาน
รายละเอี ย ดใหทราบวาเปนเรื่อ งอะไร จากหนวยงานใด และมี ป ระเด็ น สา คั ญ
อยางไร หากมีประเด็นที่ ยัง มีขอสงสัย ควรสอบถามหรื อจัด หาขอมูลเพิ่ มเติ มเพื่ อ
เปนการเตรี ย มพรอม เมื่อ ผู บริ ห ารสอบถามจะไดชี้ แ จงถู ก ตอง หรื อ มีข อมู ล
ประกอบเพื่อนาเสนอตอไป
๓. การจัดเตรียมเอกสาร โดยพิจารณาดาเนินการดังนี้
๓.๑ สรุปประเด็น
๓.๒ สลิปติดเอกสารเพื่อใหผูบริห ารลงนาม
๓.๓ ประทับตรายางสั่งการ
๓.๔ แนบเอกสาร/ขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา (ถามี)
๔. จัดลําดับความสําคัญและแยกประเภทของเอกสารเพื่อใสแฟมนําเสนอ
๔.๑ การจัดลาดับความสาคัญ แบงออกเปน
๔.๑.๑ เรื่องดวนที่สุด
๔.๑.๒ เรื่องดวนมาก
๔.๑.๓ เรื่องดวน
๔.๑.๔ เรื่องลับ
๔.๒ การแยกประเภทของเอกสาร แบงออกเปน
๔.๒.๑ เรื่องเพื่อ พิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๒ เรื่องที่ตองสั่งการ
๔.๒.๓ เรื่องเพื่อลงนาม
๔.๒.๔ เรื่องเพื่อ ทราบ

๓๐
๔. ตรวจสอบความถู ก ตอง ครบถวน ของเอกส ารหรือ เรื่ อ งตาง ๆ ที่ ผ านการ
พิจาร ณา/สั่ ง การจากอธิ ก ารบดี แลว กอนดาเนิ น การสงเรื่อ งตามการพิจ ารณา
คาสั่ง การของอธิการบดีตอไป
๕. สงเรื่อ งใหกับผูที่เกี่ย วของดาเนิน การตอไป
จากที่ก ลาวมาขางตนกระบวนการกลั่นกรองเอกสารนั้นมีข ั้นตอนและรายละเอียดในการ
ดาเนิน งานที่ม ีค วามยุงยากซับ ซอนมาก ตองใชความรู ประสบการณ และความละเอีย ดรอบคอบในการ
ตรวจสอบเอกสารเปนอยางมาก โดยจะมีหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติงาน และเงื่อนไขดังจะกลาวในบทตอ ๆ ไป

ภาพที่ ๒.๑๓ ลักษณะงานที่ป ฏิบัติของเลขานุการอธิการบดีในการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิก ารบดี

๓๑

บทที่ ๓
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข
๓.๑ หลักเกณฑการปฏิบัติงาน/มาตรฐานการปฏิบัต ิงาน
เนื่อ งจากปจจุบั นสถาบั นบัณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตรไดดาเนิ นการเปลี่ ยนสถานภาพเปน
สถาบั น อุ ด มศึ กษาในกากั บ ของรัฐ (National University) หรื อ ที่ เ รี ยกวา มหาวิ ท ยาลั ย นอกระบ บ คื อ
สถาบันอุ ดมศึก ษาของรัฐที่มีการบริ หารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University)
แตยังไดรั บเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant) ที่รั ฐจัดสรรใหเปนรายปโดยตรง เพื่อใชจายตามความจาเปนใน
การดาเนิ นการตามวัต ถุ ประสงคของมหาวิ ท ยาลั ย และเพื่ อ ประกัน คุณภาพการศึก ษา ตั้งแต เมื่อวั นที่ ๑๖
พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึง สงผลใหสถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร มีการเปลี่ ยนแปลงหลายๆ อยางเกิด ขึ้น
และรวมไปถึ ง การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ เชน การยกเลิ ก ใชตราครุ ฑ เนื่ อ งจากสถาบั น ไดดาเนิ น การ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยนอกระบบแลว และไดกาหนดใหใชตราสัญ ลัก ษณของสถาบัน แทนที่
การใชตราครุฑในการเขียนหนั งสือราชการตาง ๆ และกาหนดใหยกเลิกคาวา “สวนราชการ” โดยใหใชคาวา
“สวนงาน” แทน ในสวนอื่นๆ ยั งคงใชอางอิงการเขียนหนั งสือราชการตามระเบียบสานั กนายกรัฐ มนตรี วา
ดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แ กไขเพิ่มเติมทุ กฉบั บ (ฉบั บที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และฉบั บที่ ๓ พ.ศ.
๒๕๖๐) และพระราชบัญญัติ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒
ดังนั้ น เพื่อ ใหมี รูป แบบและเปนไปในแนวทางเดี ย วกัน โดยอางอิง ตามระเบี ย บสานั ก
นายกรัฐ มนตรีว าดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติมทุก ฉบับ (ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐) และพระราชบัญ ญัติ สถาบันบั ณฑิต พัฒ นบริ หารศาสตร พ.ศ. ๒๕๖๒ อัน จะนาไปสู
การปฏิ บัติงานไดอยางถู กตองเปนประโยชนตอการปฏิ บั ติร าชการในอนาคตตอไป เลขานุ การอธิ การบดี
ผูปฏิ บัติงานตรวจสอบกลั่ นกรองหนัง สือกอนและหลัง เสนออธิก ารบดีพิจารณาเอกสารในเรื่ องตางๆ จะตอง
ปฏิ บัติต ามหลัก เกณฑ มาตรฐาน ขอกาหนด และร ะเบี ยบปฏิ บั ติงานเพื่อ ดาเนิ นการไดอยางถูก ตองและ
ครบถวนตามกระบวนงานที่ก าห นดไว เรื่อ งที่ เสนอมีความถู ก ตองเปนไปตามกระบวนการ ขั้ น ตอน กฎ
กฎหมาย ระเบี ยบ ขอบัง คับ มติ ค ณะรั ฐมนตรี คาสั่ง ที่เกี่ยวของ และมีข อมู ลที่ครบถวน นาเสนอผู บริห าร
วินิจฉัยสั่งการใหหนวยงาน/บุคคล ดาเนินการไดทุกเรื่อง (ทั้งในเรื่ องที่มีการกาหนดกรอบระยะเวลา และเรื่อง
ที่เสนอปกติ)
โดยมีเงื่อนไขขอสั งเกต ขอควรระวั ง และสิ่งที่ควรคานึงถึงในการดาเนินการตรวจสอบกลั่นกรอง
หนัง สือ กอนเสนอผู บริ หารสถาบั น ผูเขียนจึ งขออธิบ ายหลัก เกณฑการเขีย นเอกสาร หรื อหนัง สือ ราชการ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ในกระบวนการกลั่นกรองเอกสาร และแนวปฏิบ ัติในการอนุมัติ/อนุญ าต ใหบุคลากร
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิ บั ติการวิจัย ลาพักผอน ลากิจ และเดินทางไปราชการ ภายในประเทศและตางประเทศ
ไวเบื้ องตน สาห รั บ ผูปฏิ บัติงานเลขานุ การอธิ การบดี ที่ จะตองเรียนรู เพื่อทาการกลั่น กรองหากเอกสารหรือ
หนังสือราชการ ที่เสนอมาไมถูกตองตามรูปแบบหรือผิดหลักเกณฑการเขียนหนัง สือไว ดังนี้

๓๒
๓.๑.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการกลั่นกรองเอกสาร (การเขียนหนังสื อราชการ)
ผูปฏิ บัติงานเลขานุก ารอธิการบดี จาเปนตองมีค วามรู เกี่ย วกับมาตรฐานการปฏิ บัติงานในการ
เขียนหนังสือราชการ ดังมีรายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติงานดังนี้
ความหมายของหนั งสื อ ราชการ ตามระเบี ยบสานัก นาย กรั ฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดกาหนดมาตรฐานการเขียนหนังสือ ราชการไว
แตเนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ไดมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเปนมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐอยางเต็ม รูปแบบแลว เมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ผูเขียนจึงขออธิบายเกณฑมาตรฐานของการเขียน
หนังสื อราชการโดยมีการประยุกตใหเขากับ สถาบัน บั ณฑิ ตพัฒ นบริห ารศาสตรหลัง จากที่ไดออกนอกระบบ
แลว ดังนี้
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลัก ฐานในราชการ ไดแก
๑. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
๒. หนั งสือที่สวนราชการมี ไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือ ที่มี
ไปถึง บุคคลภายนอก
๓. หนั งสือที่ หนวยงานอื่ นใดซึ่ง มิใชสวนราชการหรือที่ บุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ
๔. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเปนหลักฐานราชการ
๕. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึน้ ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบัง คับ
หนังสือ มี ๖ ชนิด คือ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หนังสือภายนอก
หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา
หนังสือสั่งการ
หนังสือประชาสัมพันธ
หนังสือทีเ่ จาหนาที่ทาขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

๓๓
๑. หนังสือภายนอก
หนั งสือภายนอก คือ หนังสื อติดตอราชการที่เปนแบบพิธี โดยใชหั วกระดาษตราสัญลักษณ
ของสถาบัน เปนหนั งสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอืน่ ใดซึ่งมิใ ชสวนราชการ
หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
๑.๑ ขนาดตราสัญ ลัก ษณของสถาบันและตัว อัก ษร การพิ มพหนั งสื อราชการมีห ลักใน
การใชขนาดตราสัญลักษณของสถาบัน และตัวอักษร ดังนี้
๑.๑.๑ หนังสือภายนอกใชตราสัญลักษณของสถาบันขนาด ๓ เซนติเมตร
๑.๑.๒ ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๖ พอยท
๑.๑.๓ ใชเลขไทยตามที่สานักนายกรัฐ มนตรีขอความรวมมือ

ภาพที่ ๓. ๑ แสดงตราสัญลัก ษณของสถาบัน ขนาดเสนผาศูนยกลางสูง ๓ เซนติเ มตร

๑.๒ การเขีย นสวนหั วของหนั งสือภายนอก ชื่อ สวนราชการ/สวนงาน เจาของหนังสื อ
ตองตรงกับตาแหนงของผู ลงนาม โดยมากเปนหัวหนาสวนราชการ หรือ ผูรักษาราชการแทน เชน
กระทรวง ผูลงนาม คือ รัฐมนตรี หรือปลัดกระทรวง
กรม หรือเทียบเทา ผูลงนาม คือ อธิบดี หรือเทียบเทา
สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ผูลงนาม คือ อธิการบดี
คณะตาง ๆ ภายในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ผูลงนามคือคณบดี
กอง/สานัก ผูลงนามคือ ผูอานวยการกอง/สานัก
๑.๓ การเขีย นสวนราชการ หรือ สวนงานเจาของหนั งสื อ จะตรงกับ แนวระนาบของ
ขอบลาง ตรา สั ญ ลั ก ษณของสถาบั น บรรทั ด เดี ย วกั น กั บ “ที่ ” ออกหนั ง สื อ โดยระบุ ชื่ อ สวนราช การ
หรือสวนงานของหนังสือ พรอมที่อยู
ตัวอยาง
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑๑๘ หมูที่ ๓ ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๓๔
๑.๔

สวนราชการ หรือสวนงาน เจาของเรื่อ ง (ทายหนังสือ)
๑.๔.๑ หากสวนราชการ หรือ สวนงานที่ออกหนัง สืออยูในระดับกระทรวง ใหลงชื่อ
สวนราชการ/สวนงานเจาของเรื่ อ งทั้ ง ระดั บ กรม และกอง ตามดวย
หมายเลขโทรศัพ ท (ใชตั ว ยอ โทร .) โทรสารไปรษณี ย อิ เล็ก ทรอนิ ก ส
(e - mail) (ถามี)
ตัวอยาง
สานักงานอธิการบดี
โทร. ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๕
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๑๐๙๒
e - mail: phuek@nida.ac.th
๑.๔.๒ หากสวนราชการหรือสวนงาน ที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมลงมาใหลงชื่ อ
สวนราชการหรื อ สวนงา น เจาข องเรื่ อ งระดั บ กองและหนวยงานที่
รับ ผิดชอบตามดวยหมายเลขโทรศัพท (ใชตัวยอ โทร.) โทรสาร ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส e - mail) (ถามี)
ตัวอยาง
กองงานผูบริหาร
กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม
โทร. ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๕
โทรสาร ๐ ๒๓๗๕ ๑๐๙๒
e - mail: phuek@nida.ac.th

๑.๕

การอางถึ ง ใหอางถึง หนัง สือฉบับสุดทายที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว เวนแตมีเรื่อ ง
อื่น ที่ เ ปนสาระสาคั ญ ตองนามาพิจ ารณา จึ งอางถึง หนัง สือ ฉบั บอื่ นๆ ที่เ กี่ ยวกับ
เรื่องนั้น โดยเฉพาะใหทราบดวยในการเขียนอางถึง ใหระบุชื่ อหนวยงานที่อางถึง
ชั้น ความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ ว (ถามี) เลขที่หนั งสือ ลงวันที่ของหนังสือที่อางถึง
ตามลาดับ

ตัว อยาง
อางถึง หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลับมาก ดวนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๕/๓๓๒
ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๓๕
๑.๖ การเขีย น “สิ่ง ที่ส งมาดวย” ใหระบุว า เปนสารประเภทอะไรหรือ สิ่ง ใด จานวน
เทาใด และใชลักษณะนามที่ใ ชใหสะทอนลักษณะหรือรูปแบบของสิ่งที่สงมาดวยอยางชัดเจน
ตัวอยาง
สิ่งที่สงมาดวย ๑. รายงานการประชุม ๕ ส จานวน ๓๔ แผน
๒. โปสเตอรรณรงค ๕ ส จานวน ๖ แผน
๓. หนัง สือคูมือ ๕ ส จานวน ๑๐ เลม
ในการเขียนสวนเนื้อหา หากมีเ นื้ อความที่กลาวถึง สิ่งที่สงมาดวย ควรเขียนเชื่อมโยงถึ งกัน
เพื่ อความชัด เจนดวย เชน สานักงานปลั ดกระทรวงวัฒนธรรม ขอสงรายงานการประชุ มมาเพื่อ ดาเนิ นการ
ในสวนที่เกี่ ยวของ รายละเอีย ดปรากฏตามสิ่ งที่สงมาดวย ๑ โดยขอใหติดโปสเตอรรณรงคตามสิ่งที่สงมาดวย
๒ และหากมีขอสงสัย กรุณ าศึกษาจากคูมือตามสิ่งที่สงมาดวย ๓ เพื่อจะไดดาเนินการใหแลวเสร็จตอไป
หนังสือภายนอกมี รายละเอียด ดัง นี้
๑. ที่ ใหลงรหัส ตัวพยั ญชนะและเลขประจาของเรื่องตามที่กาหนดไว แลวทับ ดวยเลขทะเบียน
หนังสือสง (เลขทะเบียนเริ่มตนทุกปปฏิท ิน)
๒. สวนราชการหรือสวนงานเจาของหนั งสือ ใหลงชื่ อสวนราชการ สวนงาน สถานที่ราชการ
หรือ คณะก รรมการซึ่งเปนเจาของหนัง สื อนั้ น และลงที่ตั้งไวดวย ซึ่งสวนราชการเจาของ
หนังสือตองสอดคลองกับผูลงนามหนังสือ
๓. วัน เดือ น ป ใหลงเลขของวันที่ ชื่ อเต็มของเดื อน และตัวเลขของปพุทธศั กราชที่ออกหนั งสือ
(ไมตองแสดงพยัญชนะ พ.ศ.)
๔. เรื่อง ใหลงเรื่อ งยอที่ เปนใจความสั้นที่สุดของหนั งสือฉบั บนั้น ในกรณี ที่ เปนหนังสือตอเนื่อง
ใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คํ าขึ้ น ตน ใหใชคาขึ้ น ตนตามฐานะของผู รั บ หนั งสื อ ตามรายการใชคาขึ้ นตนสรรพนาม
และคาลงทายที่ก าหนดไวในระเบีย บสานั กนายกรั ฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ แลวลง
ตาแหนงของผูที่ ห นัง สื อนั้น มีถึง หรื อชื่ อ บุ ค คลในกรณีที่ มีถ งึ ตั วบุ ค คลไมเกี่ ย วกับ ตาแหนง
หนาที่

๓๖
๖.

๗.

๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

อางถึง (ถามี) ใหอางถึง หนังสือที่เคยมีติดตอกัน เฉพาะหนังสื อที่สวนราชการ ผูรั บหนังสื อ
ไดรับมากอนแลว จะจากสวนราชการใดก็ต าม โดยเรียงลาดับ ดังนี้ ชื่อ สวนราชการเจาของ
หนัง สือ ชั้นความลับ (ถามี) ชั้นความเร็ว (ถามี) เลขที่ห นัง สือ และวันที่ เดือน ป ของหนังสือ
นั้น
สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือ บรรณสารที่สงไปพรอมกับหนัง สือนั้น
หากมีห ลา ยชุ ด ใหระบุ จ าน วนชุ ด ไวดวย (กรณี มีสิ่ ง ที่ ส งมาด วย ตั้ ง แต ๒ หั วขอขึ้ น ไป
ในเนื้อหาของหนังสือจะตองบอกสิ่งที่สงมาดวยทั้งหมด เชน รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
๑ และ ๒ ในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันได ใหแจงไปดวยวาสงไปโดยทางใด
ขอความ ใหลงสาระสาคัญ ของเรื่อ งใหชัด เจนและเขาใจงาย หากมีค วามประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอ ๆ
คําลงทาย ใหใชคาลงทายตามฐานะของผูรั บหนั งสือ ตามตารางการ ใชคาขึ้นตน สรรพนาม
และคาลงทาย ที่กาหนดไวในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
ลงชื่ อ ใหลงลายมื อ ชื่ อ เจาของหนั ง สื อ และใหพิ ม พชื่ อ เต็ ม ของเจาของลายมื อ ชื่ อ
ไวใตลายมือชื่อ
ตําแหนง ใหลงตาแหนงของเจาของหนัง สือ (ตาแหนงของผู ลงลายมือ ชื่อตองสอดคลองกับ
สวนราชการเจาของหนัง สือ)
สวนราชการเจาของเรื่อ ง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
โทร. ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออกหนังสื อ
โทรสาร ใหลงหมายเลขโทรสารของสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนั งสือ
ตอจากหมายเลขโทรศัพท
ไปรษณี ย อิ เล็ก ทรอนิ ก ส (ถามี ) ใหระบุ ไปรษณี ย อิเล็ก ทรอนิก สที่ใ ชในการรั บสงขอมูล
ขาวสารอิเล็ก ทรอนิกส
ตัวอยางหนังสือภายนอก ดังภาพที่ ๓.๒

๓๗

ภาพที่ ๓.๒ แสดงตัวอยางหนังสือภายนอก

๓๘
๒. หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คือ หนังสื อติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปนหนัง สือติดตอ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือสถาบันเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ
๒.๑ ขนาดตราสัญลักษณของสถาบัน และตั วอักษรการพิมพหนัง สือ ราชการ มีหลัก ในการ
ใชตราสัญลักษณของสถาบันและตัวอักษร ดังนี้
๒.๑.๑ หนังสือภายนอกใชตราสัญลักษณของสถาบันขนาด ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๒.๒ ตัวพิมพ (ฟอนต) ไทยสารบรรณ (TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๖ พอยท
๒.๒.๓ ใชเลขไทยตามที่สานักนายกรัฐมนตรีข อความรวมมือ

ภาพที่ ๓.๓ ตราสัญลักษณของสถาบันขนาดสูง ๑.๕ เซนติเ มตร

๒.๒ สวนราชการที่ออกหนังสืออยู ในระดับกรมขึ้นไปใหลงชื่อสวนราชการ เจาของเรื่องทั้ง
ระดั บกรม และกอง หากสวนราชการที่ออกหนั งสืออยู ใ นระดับต่ากวากรมลงมา ใหลงชื่อสวนราชการหรือ
สวนงานเจาของเรื่ องเพียงระดับกองหรื อสวนราชการหรื อสวนงานเจาของเรื่อง พรอมทั้ง หมายเลขโทรศัพท
ดังนี้
- กรณี ผูอ านวยการกอง/สานั ก/ศู นย/กลุ มขึ้ นตรงสานัก งานอธิก ารบดี
ลงนามถึ ง อธิการบดี ใหระบุ กอง/สานัก /ศูน ย/กลุม รายงานตรงและ
กลุมงานที่เปนเจาของเรื่อ ง
ตัวอยาง
สวนงาน กองงานผูบริหาร กลุมงานนโยบายสถาบันและการประชุม โทร. ๓๓๓๑
- กรณี อธิก ารบดี สถาบั นบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร ลงนามถึ งรัฐ มนตรี
วาการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัต กรรม ใหระบุ
หนวยงานระดับกรมและกอง/สานัก/ศูนย/กลุมรายงานตรง
ตัวอยาง
สวนงาน สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร กองแผนงาน

โทร. ๐ ๒๓๗๗ ๗๕๐๕

๓๙
หนังสือภายในมีรายละเอียด ดัง นี้
๑. สวนราชการ ใหลงชื่ อ สวนราชการเจาของเรื่ อง หรื อหนวยงานที่ อ อกหนั ง สื อ โดยมี
รายละเอียดพอสมควร หากสวนราชการที่ออกหนังสืออยูในระดับกรมขึ้นไป ใหลงชื่อสวน
ราชการเจาของเรื่อ งทั้งระดับ กรมและกอง ถาสวนราชการที่ออกหนั งสื ออยูในระดับต่า
กวากรมลงมา ใหลงชื่อ สวนราชการเจาของเรื่อ งเพียงระดับกองและสวนราชการเจาของ
เรื่อง พรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท
๒. ที่ ใหลงรหัส ตัวพยัญ ชนะ และเลขประจาของเรือ่ ง ตามที่กาหนดไวทับเลขทะเบียนของ
หนังสือสง
๓. วัน เดือน ป ใหลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราช ที่ออก
หนังสือ
๔. เรื่อง ใหลงเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีทเี่ ปนหนั งสือ
ตอเนื่องใหลงเรื่องของหนังสือ ฉบั บเดิม (กรณีเ รื่องมี ๒ บรรทัด และบรรทัดที่ ๒ ไมมีเ สน)
๕. คําขึ้นตน ใหใชคาขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามรายการใชคาขึ้นตน สรรพนาม
และคาลงทายที่ก าหนด แลวลงตาแหนงของผูที่หนังสื อ นั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มี
ถึง ตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตาแหนงหนาที่
๖. ขอความ ใหลงสาระสาคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย หากมีความประสงคหลาย
ประการใหแยกเปนขอ ๆ ในกรณีที่ม ีการอางถึง หนัง สือ ที่เคยมีติดตอกัน หรือมีสิ่งที่สงมา
ดวย ใหระบุไวในขอนี้
๗. ลงชื่ อ ใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือ และใหพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ ไวใต
ลายมือชื่อ
๘. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของเจาของหนังสือ ในกรณีที่ก ระทรวง หรือ กรม
ตัวอยางหนังสือภายใน ดั งภาพที่ ๓.๔

๔๐

ภาพที่ ๓.๔ แสดงตัว อยางหนังสือภายใน

๔๑
๓. หนังสือประทับตรา
หนัง สือประทับตรา คือ หนั งสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการ หรือ
สวนงานระดั บกรมขึ้น ไป โดยใหหัว หนาสวนราชการระดับ กอง หรือ ผูที่ ไดรั บ มอบหมาย จากหั ว หนาสวน
ราชการ หรือ สวนงานระดับ กรมขึ้ นไป เปนผู รั บผิ ด ชอบลงชื่ อยอกากับ ตราหนังสื อประทับ ตราใหใชไดทั้ง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการหรือสวนงาน และระหวางสวนราชการกับบุ คคลภายนอก เฉ พาะกรณี
ที่ไมใชเรื่องสาคัญ ไดแก
๑ การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
๒ การสงสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
๓ การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสาคัญหรื อการเงิน
๔ การแจงผลงานที่ไดดาเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
๕ การเตือนเรื่อ งทีค่ าง
๖ เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้ นไปกาหนดโดยทาเปนคาสั่งใหใช
หนังสือประทับ ตรา
ตราชื่อสวนราชการหรือสวนงาน ใหใชตราสัญลัก ษณของสถาบัน มีลักษณะเปนรูปวงกลมสองวง
ซอนกัน เสนผาศูนยกลางวงนอก ๔.๕ เซนติเมตร วงใน ๓.๕ เซนติเมตร ลอมตราสัญลักษณของสถาบันขนาด
๓ เซนติเมตร ระหวางวงนอกและวงในมีอั ก ษรไทย ชื่อกระทรวง ทบวง กรม สวนราชการหรื อ สวนงาน ที่
เรียกชื่ ออยางอื่ น ที่มีฐ านะเปนกรมหรื อจั งหวัด อยู ขอบลางของตรา สวนราชการใด ที่มีการติดตอกั บตาง
ประเทศจะใหมีชื่อภาษาตางประเทศเพิ่ มขึ้นดวยก็ได โดยใหอัก ษรไทยอยู ขอบบนและอักษรโรมัน อยูขอบลาง
ของตรา โดยตัวอยางตราสัญลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร ดัง ภาพที่ ๓.๕

ภาพที่ ๓.๕ แสดงตราสัญลักษณของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร สูง ๔.๕ เซนติเ มตร
ที่ม าภาพ: กลุมงานสารบรรณ สถาบันบัณ ฑิตพัฒนบริหารศาสตร

๔๒
หนังสือ ประทับตรามีรายละเอียด ดังนี้
๑. ที่ ใหลงรหัส ตัวพยัญ ชนะและเลขประจาของเจาของเรื่องตามที่กาหนดไว
๒. ถึง ใหลงชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรือ บุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง
๓. ขอความ ใหลงสาระสาคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงาย
๔. ชื่อสวนราชการ ที่สงหนัง สือออก ใหลงชื่อสวนราชการที่ส งหนัง สือออก
๕. ตราชื่ อสวนราชการ ใหประทั บตราชื่ อสวนราชการดวยหมึกแดง และใ หผูรั บผิ ด ชอบ
ลงลายมือชื่อยอกากับตรา
๖. วัน เดือน ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปที่อ อกหนัง สือ
๗. สวนราชการเจาของเรื่อ ง ใหลงชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง หรือหนวยงานที่ออกหนังสือ
๘. โทรศัพ ท ใหลงหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่ อง หรือ หนวยงานที่ออก
หนังสือ
๙. โทรสาร ใหลงหมายเลขโทรสารของสวนราชการเจาของเรื่ อง ห รือ หนวยงานที่อ อก
หนังสือตอจากหมายเลขโทรศัพท
๑๐. ไปรษณี ยอิเ ล็กทรอนิก ส (ถามี ) ใหระบุ ไปรษณี ยอิ เล็กทรอนิก สที่ใชในการรั บสงขอมูล
ขาวสารอิเล็กทรอนิกส
ตัวอยางหนังสือ ประทับตรา ดังภาพที่ ๓.๖

๔๓

ภาพที่ ๓.๖ แสดงตัวอยางหนังสือประทับ ตรา

๔๔
๔. หนังสือสั่ งการ
หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ไดแก คาสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
คําสั่ง
คื อ บรร ดาขอความที่ ผู บั งคับ บั ญ ชาสั่ ง การใหปฏิ บั ติ โดยชอบดวย
กฎหมาย ใชกระดาษที่มีหัวตราสัญลักษณของสถาบัน
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผู มีอานาจหนาที่ ไดวางไว โดยจะอาศัยอาน าจ
ของกฎหมายหรือ ไมก็ไ ด เพื่อถื อเปนหลัก ปฏิบั ติ งานเปนการประจา
ใชกระดาษที่มีหัวตราสัญลัก ษณของสถาบัน
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผู มี อานาจหนาที่ก าหนดใหใชโดยอาศัย อาน าจ
ของกฎหมายที่บั ญ ญั ติ ใหกระทาได ใชกระดาษที่มีหั วตราสั ญ ลัก ษณ
ของสถาบัน
หนังสือสั่งการในรูปแบบคําสั่ง มีรายละเอีย ด ดัง นี้
๑. คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการ หรือตาแหนงของผู มีอานาจที่ออกคาสั่ง
๒. ที่ ใหลงเลขที่ที่อ อกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับ แรกจากเลข ๑ เรียงเปนลาดั บไปจนสิ้ นปปฏิทิ น
ทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง (ไมตองใสคาวา พ.ศ.)
๓. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
๔. ขอความ ใหอางเหตุ ที่ออกคาสั่ง และอางถึงอานาจที่ ใหออกคาสั่ง (ถามี) ไวดวย แลวจึ ง
ลงขอความที่สั่ง และวันใชบัง คับ
๕. สั่ง ณ วัน ที่ ใหลงตั วเลขของวั นที่ ขื่อ เต็มของเดือน และตั วเลขของปพุทธศัก ราช ที่อ อก
คาสั่ง
๖. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อ ผูออกคาสั่ง และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือ ชื่อไวใตลายมือชื่อ
๗. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของผูออกคาสั่ง
ตัวอยางหนังสือสั่งการในรูปแบบคาสั่ง ดังภาพที่ ๓.๗

๔๕

ภาพที่ ๓.๗ แสดงตัวอยางหนัง สือสั่ง การในรูปแบบคํา สั่ง

๔๖
หนังสือสั่ งการในรูปแบบระเบียบ มีร ายละเอียด ดังนี้
๑. ระเบียบ ใหลงชื่อสวนราชการที่อ อกระเบียบ
๒. วาดวย ใหลงชื่อของระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถาเปนระเบียบที่กลาวถึง เปนครั้งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบับทีเ่ ทาใด แต
ถาเปนระเบียบเรื่องเดีย วกันที่มีการแกไขเพิ่มเติมใหลงเปน ฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไป
ตามลาดับ
๔. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
๕. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยยอ เพื่อแสดงถึ งความมุงหมายที่ตองออกระเบียบ และอางถึง
กฎหมายที่ใ หอานาจออกระเบียบ (ถามี)
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชเปนระเบีย บเปนขอ ๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อระเบียบขอ ๒ เปน
วันใชบัง คับกาหนดวาใหใชบัง คับตั้งแตเมื่อ ใด และขอสุดทายเปนขอผูรักษาการ ระเบียบ
ใดถามีมากขอหรือหลายเรื่อ งจะแบงเปนหมวดก็ได โดยใหยายขอผู รักษาการไปเปนขอ
สุดทายกอนที่จะขึ้น หมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวัน ที่ ชื่อ เต็มของเดือน และตัวเลขของปพุทธศักราชที่
ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกระเบียบ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ ไวใตลายมื อ
ชื่อ
๙. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของผูออกระเบียบ
ตัวอยางหนังสือสั่งการในรูปแบบระเบีย บ ดังภาพที่ ๓.๘

๔๗

ภาพที่ ๓.๘ แสดงตัว อยางหนังสือสั่งการในรูปแบบระเบียบ

๔๘
หนังสือสั่งการในรูปแบบขอบังคับ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. ขอบังคับ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกขอบังคับ
๒. วาดวย ใหลงชื่อของขอบังคับ
๓. ฉบับที่ ถาเปนขอบังคับ ที่ก ลาวถึง เปนครั้ งแรกในเรื่องนั้น ไมตองลงวาเปนฉบั บ ที่เทาใด
แตถาเปนขอบั งคับ เรื่องเดีย วกันที่ มีก ารแกไขเพิ่มเติ มใหลงเปนฉบับที่ ๒ และที่ถัด ๆ ไป
ตามลาดับ
๔. พ.ศ. ใหลงตัวเลขของปพุท ธศักราชที่ออกขอบั งคับ
๕. ขอความ ใหอางเหตุผลโดยย อเพื่อแสดงถึงความมุงหมายที่ต องออกขอบังคับและอางถึง
กฎหมายที่ใหอานาจออกขอบังคับ
๖. ขอ ใหเรียงขอความที่จะใชบัง คับเปนขอ ๆ โดยใหขอ ๑ เปนชื่อขอบังคับ ขอ ๒ เปนวันใช
บัง คับกาหนดวาใหใชบังคั บตั้งแตเมื่อใด และขอสุด ทายเปนขอผู รัก ษาการ ขอบังคับ ใดถา
มีมากขอหรือ หลายเรื่อ งจะแบงเปนหมวดก็ ได โดยใหยายขอบังคับ ผูรักษาการไปไวเปน
ขอสุดทายกอนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกาศ ณ วั น ที่ ใหลงตัว เลขของวันที่ ชื่อเต็ มของเดื อน และตั วเลขของปพุทธศักราชที่
ออกขอบังคับ
๘. ลงชื่อ ใหลงลายมือ ชื่อผูออกขอบั งคับ และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือ
ชื่อ
๙. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของผูออกขอบัง คับ
ตัวอยางหนังสือสั่งการ ในรูปแบบขอบังคับ ดังภาพที่ ๓.๙

๔๙

ภาพที่ ๓.๙ แสดงตัวอยางหนังสือสั่งการ ในรูป แบบขอบังคับ

๕๐
๕. หนังสื อประชาสั มพันธ
หนังสือประชาสัมพัน ธ มี ๓ ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว
ประกาศ
คือ บรรดาขอความที่ท างราชการประกาศหรื อชี้ แ จงใหทราบ
หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราสัญลักษณของสถาบัน
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่ อทาความเขาใจในกิจการ
ของทางราชการ หรือ เหตุการณหรือ กรณี ใด ๆ ใหทราบชัด เจน
โดยทั่วกัน ใชกระดาษที่มี หัว ตราสัญลักษณของสถาบัน
ขาว
คือ บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ
หนังสือประชาสัมพันธในรูปแบบประกาศ มีรายละเอียด ดัง นี้
๑. ประกาศ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกประกาศ
๒. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
๓. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกประกาศและขอความที่ประกาศ
๔. ประกาศ ณ วั นที่ ใหลงตัว เลขของวั นที่ ชื่อ เต็ มของเดือ น และตั วเลขของป
พุทธศักราชที่ออกประกาศ
๕. ลงชื่ อ ใหลงลายมือชื่อ ออกประกาศ และพิมพชื่ อ เต็มของเจาของลายมือชื่อ ไว
ใตลายมือชื่อ
๖. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของผู ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกาหนดใหทาเปน
แจงความใหเปลี่ยนคาวาประกาศ เปนแจงความ
ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธ ในรูป แบบประกาศ ดังภาพที่ ๓.๑๐

๕๑

ภาพที่ ๓.๑๐ แสดงหนัง สือประชาสัมพันธในรูปแบบประกาศ

๕๒
หนังสือประชาสัมพันธในรูปแบบแถลงการณ มีรายละเอีย ด ดังนี้
๑. แถลงการณ ใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๒. เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ
๓. ฉบับที่ ใชในกรณีที่ตองออกแถลงการณหลายฉบับในเรื่ องเดีย วทีต่ อเนื่องกัน
ใหลงฉบับที่เรียงตามลาดับ ไวดวย
๔. ขอความ ใหอางเหตุผลที่ตองออกแถลงการณและขอความที่แถลงการณ
๕. สวนราชการ ที่ออกแถลงการณใหลงชื่อสวนราชการที่ออกแถลงการณ
๖. วัน เดือ น ป ใหลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของป
ตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธรูปแบบแถลงการณ ดังภาพที่ ๓.๑๑

ภาพที่ ๓.๑๑ แสดงตัวอยางหนังสือประชาสัมพันธในรูปแบบแถลงการณ

๕๓
๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือ รับไวเปนหลัก ฐานในราชการ
หนั งสื อทีเ่ จาหนาที่ท าขึ้น รับ ไวเปนหลัก ฐานในราชการ คื อ หนัง สื อ ที่ ทางราชการทาขึ้น
นอกจากที่ก ลาวมาแลวขางตน หรือหนั งสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือ บุ คคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการหรือ สวนงาน และสว นราชการหรื อสวนงานรับ ไวเป นหลั กฐานของทางราชการ มี ๔ ชนิด คื อ
หนัง สือรับรอง รายงานการประชุม บันทึ ก และหนังสืออื่น ทั้งนี้ ในการปฏิบัต ิงานเลขานุ การอธิ การบดี มีการ
กลั่นกรองและตรวจสอบหนังสือรับ รองมากที่สุด จึงขอกลาวถึงเกณฑมาตรฐานเฉพาะหนังสือรับ รองเทานั้น
หนังสือรับ รอง
หนัง สือ รั บรอง คือ หนัง สือ ที่ส วนราชการออกใหเพื่ อรับ รองแก บุ ค คล นิติบุคคล
หรื อหนวยงานเพื่อวัต ถุป ระสงคอยางหนึ่ง อยางใดใหปรากฏแกบุ คคลโดยทั่วไป ไมจาเพาะ
เจาะจง
รูป แบบการพิมพหนัง สือรับรอง มีรายละเอียด ดังนี้
๑. เลขที่ ใหลงเลขที่ของหนังสือรับ รองโดยเฉพาะ เริ่ม ตั้งแตเลขที่ ๑ โดยใหเรียง
เปนลาดับไปจนถึงสิ้น ปปฏิทินทับเลขปพุทธศั กราชที่อ อกหนังสือรับรอง หรือลง
เลขที่ของหนังสือทั่วไป แบบหนัง สือภายนอกอยางหนึ่งอยางใด
๒. สวนราชการเจาของหนังสือ ใหลงชื่ อสวนราชการซึ่ง เปนเจาของหนั งสื อนั้ น
และจะลงสถานที่ตั้งของสวนราชการเจาของหนังสือดวยก็ได
๓. ขอความ ใหลงขอความขึ้นตนวา หนั งสือฉบับ นี้ ใหไวเพื่อรับรองวา แลวตอดวย
ชื่อบุ ค คล นิต ิบุ คคลหรือ หนวยงานที่ ทางราชการรับ รองในกรณี เป นบุค คลให
พิมพชื่อเต็ม โดยมีคานาหนานาม ชื่อ นามสกุ ล ตาแหนงหนา ที่ สั งกัดหนวยงาน
ที่ผูนั้นทางานอยูอยางชัดแจง แลวจึง ลงขอความที่รับรอง
๔. ใหไว ณ วั น ที่ ใหลงตั ว เลขของวั น ที่ ชื่ อ เต็ มของเดื อ น แล ะตั ว เลขของป
พุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง
๕. ลงชื่ อ ใหลงลายมือ ชื่ อ หั วหนาสวนราช การผูที่ อ อกหนั ง สื อ หรื อ ผู ที่ ไดรั บ
มอบหมาย และพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
๖. ตําแหนง ใหลงตาแหนงของผูลงลายมือชื่อในหนัง สือ
๗. รู ปถายและลายมื อชื่อผู ไดรั บการรั บรอง ในกรณีที่ก ารรั บรองเปนเรื่องสาคั ญ
ที่ออกใหแกบุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับ การรั บรอง ขนาด ๔x๖ เซนติเ มตร
หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับ ตราชื่ อสวนราชการที่ อ อกหนั งสื อบนขอบลาง
ดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ และใหผู นั้นลงลายมือชื่อไวใตรูป
ถาย พรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อ ไวใตลายมือชื่อดวย
ตัวอยางหนัง สือรับรอง ดังภาพที่ ๓.๑๒

๕๔

ภาพที่ ๓.๑๒ แสดงตัวอยางหนังสือรับรอง

๕๕
ชั้นความเร็วของหนังสือ
หนังสื อที่ ตองปฏิ บัติใหเร็ วกวาปกติ เปนหนัง สือที่ ตองจั ดสงและดาเนินการทางสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน ๓ ประเภท คือ
๑) ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่ไดรับหนังสือนั้น
๒) ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัต ิโดยเร็ว
๓) ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบ ัติเร็วกวาปกติ เทาที่จะทาได
หมายเหตุ : ใหระบุ ชั้น ความเร็วดวยตั วอักษรสีแดง ไวที่มุม ซายของหนาแรกและหนาซอง
หนังสือ ดวยตัว อักษรขนาดไมเล็กกวา ตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท
ชั้นความลับของหนังสือ
ระเบี ยบวาดวยการรัก ษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๒ กาหนดวา ชั้น
ความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน ๓ ชั้น คือ
๑) ลับที่สุด (TOP SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารลั บซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือ
เพีย งบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด
๒) ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่ งหากเปดเผยทั้งหมดหรื อเพียง
บางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ อยางรายแรง
๓) ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึ ง ขอมูล ขาวสารลั บซึ่ งหากเปดเผยทั้ งหมด หรือ
เพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ
หมายเหตุ : ใหระบุ ชั้น ความลับ ดวย ตัวอั กษรสีแดง ไวกึ่งกลางหนากระดาษ ทั้งดานบน
และดานลางทุ ก หนาของเอกสารและหนาซองของเอกสาร ดวยตัว อักษรขนาด
ไมเล็กกวาตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท
การทําสําเนาหนังสือ
หนัง สือที่จัดทาขึ้นโดยปกติ ใหมีส าเนา ๑ ฉบับ โดยระบุ สาเนาคู ฉบับ ไมมีต ราสัญลั กษณ
ของสถาบัน ไวกึ่งกลางดานบนหนากระดาษ มีขนาดไมเล็กกวา ตัวพิมพโปง ๓๒ พอยท
- ฉบับจริง สงออก
- สาเนา เก็บไวที่ตนเรื่อ ง
- หนวยงานสารบรรณกลางสาเนาเรื่อ งโดยการสแกนเก็บไวในระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ทั้งนี้ ในสาเนาคูฉบับใหลงลายมือชื่อผูเสนอเรื่องดวยตัวบรรจง ใหอานงายในชองวาง เพื่ อให
งายตอการติดตามเรื่อ ง และพิมพไวที่ขอบลางดานขวามือของหนังสือ

๕๖
ตรารับหนังสือ
ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใชประทับบนหนังสื อ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มี ๒ ลักษณะ คือ
๑. เปนรูปสี่เหลี่ยมผืน ผา ขนาด ๒.๕ X๔.๕ เซนติเมตร มีชื่อ สวนราชการอยู ตอนบน
กระดาษ ชนิด ของหนังสือโดย “ชื่อสวนราชการ” ใชตัวอักษรฟอนทไทยสารบรรณ
(TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๖ พอยท “เลขรับ วันที่ เวลา” ใชตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๔ พอยท
(ชื่อสวนราชการ)
เลขรับ ………………………………….
วันที่...........................................
เวลา.........................................
๒. เปนรู ป สี่ เ หลี่ ยมผื น ผา ขนาด ๒X๓ เซนติเ ม ตร มี ชื่ อ สวนราชการอยูตอนบน
กระดาษ ชนิดของหนั งสือโดย “ชื่อสวนราชการ” ใชตัวอักษรฟอนทไทยสารบรรณ
(TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๔ พอยท “เลขรั บ วัน ที่ เวลา” ใชตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๒ พอยท
(ชือ่ สวนราชการ)
เลขรับ ………………………………….
วันที่...........................................
เวลา.........................................

หนังสือเวียน
หนั ง สือ เวีย น คื อ หนั ง สื อ ที่มีถึ ง ผู รั บ เปนจานวนมาก มี ใ จความอยางเดี ย วกัน ใหเพิ่ม รหั ส ตั ว
พยัญชนะ “ว” หนาเลขทะเบียนหนั งสือสง และไมมีจุด ( . ) หลั ง “ว” ซึ่งกาหนดใชเลขที่ ของหนังสือ ทั่วไป
ตามแบบหนังสือ ภายนอก เริ่ม ตั้งแตเลข ๑ เรียงเปนลาดับ ไปจนถึงสิ้น ปปฏิทินการเขียนคาขึ้น ตน และคาลง
ทายหนังสือ

๕๗
การเขียนคําขึ้นตน มีเทคนิคดังนี้
๑. หากเปนบุคคลธรรมดา จะใชคาขึ้นตนวา “เรียน” แลวตามดวยตาแหนงบริหารหรือ ชื่อ
ของบุค คลที่เปนผูรับหนังสือ
๒. หากเปนบุ คคลที่มีต าแหนงหนาที่บ ริ ห ารราชการแผนดิ นในระดั บสู งของประเทศ เชน
ประธานองคมนตรี องคมนตรี นายกรัฐมนตรี ฯลฯ ใหใช “กราบเรียน”
๓. งดใชคา“ฯพณฯ” นาหนาชื่ อหรื อตาแหนงเพราะมี มติ ค ณะรั ฐ มนตรี โดยงดใชตั้งแต
วัน ที่ ๓๐ สิง หาคม ๒๕๕๗ ใหเลิ ก ใช เวนแตกรณี พิเศษอั น เกี่ย วกับ การตางประเทศ
หรือเปนคาเฉพาะที่แปลมาจากคาภาษาตางประเทศเทานั้น
๔. งดใชคา “คุณ ” นาหนาชื่ อ เพราะอาจทาใหผู รับ เขาใจผิ ด เพราะ คุ ณ คือ คานาหนา
ของสุภ าพสตรี ที่ ไดรั บ พระราชทา นเครื่อ งราชอิ ส ริย าภรณฝายใน อาทิ คุ ณ รั ญ จวน
อินทรกาแหง, คุณผอบ โปษะกฤษณะ
๕. การใชคาขึ้นตนกับบุคคลทานอื่น ใหเปนไปตามหลักการใชคาขึ้น ตนสรรพนาม และคาลง
ทาย (ทั้ง ในหนัง สื อราชการ และการจาหน าซอง) ที่ก าหนดไว ในระเบีย บสานั ก นายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม
หมายเหตุ การใชคานาหนานามใหเรียงลาดับกอน – หลัง ดังนี้
๑) ตาแหนงทางวิชาการ ๒) ยศ ๓) บรรดาศักดิ์ ๔) ฐานันดรศักดิ์ ๕) ชื่อ
โดยมีวิธีก ารในการเลื อกใชคาขึ้นตน สรรพนาม คาลงทาย และคาที่ใชในการจาหนาซอง
จดหมาย เพื่อความถูกตอง และเหมาะสม ตามตารางที่ ๓.๑

๕๘
ตารางที่ ๓.๑ แสดงการใชคําขี้นตน สรรพนาม คําลงทายในหนังสือราชการ และคําที่ใชในการจาหนาซอง
ผูรับ หนังสือ
๑. พระราชวงศ
๑.๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว

๑.๒ สมเด็จพระบรม
ราชินีน าถ

คําขึ้นตน
ขอเดชะฝาละออง
ธุลี

สรรพนาม
ใตฝาละอองธุลี
พระบาท

ขาพระพุทธเจา
ขาพระพุทธเจา
(ออกชื่อเจาของ
หนังสือ)
ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบ
ฝาละอองธุล ี
พระบาท
ขอเดชะฝาละออง ใตฝาละอองธุลี
ธุลีพระบาทปกเกลา พระบาท
ปกกระหมอม

ขาพระพุทธเจา
(ออกชื่อเจาของ
หนังสือ)
ขอพระราชทาน
พระบรมราชวโรกาส
กราบบังคมทูล
พระกรุณาทราบ
ฝาละอองธุล ีพระ
บาท
๑.๓ สมเด็จพระบรม
ขอพระราชทาน
ราชินี
กราบบังคมทูล......
ระบุพ ระนาม
- สมเด็จ พระบรมราช ทราบฝาละออง
ชนนี
พระบาท
- สมเด็จ พระยุพราช ขอพระราชทาน
(สยามม
กราบบังคมทูล........
มกุฎราชกุมาร)
(ระบุพระนาม)
- สมเด็จ พระบรมราช ทราบฝาละอองพระ
กุมารี
บาท

คํา ลงทาย
ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา
โปรดกระหมอม
ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ)
(หรือจะเอาคาวาขอเดชะมาไวที่ทายชื่อ
เจาของหนังสือก็ได)

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณา
โปรดเกลา โปรดกระหมอม

ขอพระราชทาน
ทูลเกลา
ทูลกระหมอม
ถวาย
ขอเดชะ

ขาพระพุทธเจา

ขอเดชะ ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ) (หรือ
จะเอาคาวาขอเดชะมาไวที่ทายชื่อ
เจาของหนังสือก็ได)

ใตฝาละออง
พระบาท

ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา โปรดกระหมอม

ขาพระพุทธเจา

ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ)
ควรมิควรแลวแตจะทรงพระกรุณ า
โปรดเกลา โปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา(ลงชื่อ)

ใตฝาละออง
พระบาท
ขาพระพุทธเจา

คําที่ใชในการ
จาหนาซอง

ขอพระราชทาน
กราบบัง คมทูล
(ระบุพระนาม)
ขอพระราชทาน
กราบบัง คมทูล
(ระบุพระนาม)

๕๙
ผูรับ หนังสือ
๑.๔ สมเด็จเจาฟา

๑.๕ พระบรมวงศชั้น
พระองคเจา
๑.๖ พระเจาวรวงศเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)
- พระอนุวงศชั้นพระ
วรวงศเธอ
(ที่ทรงกรม)
๑.๗ พระอนุวงศชั้น
พระวรวงศเธอ
(ที่มิไดทรงกรม)

๑.๘ พระอนุวงศชั้น
หมอมเจา

คําขึ้นตน
ขอพระราชทาน
กราบทูล.........
(ระบุพ ระนาม)
ทราบฝาพระบาท
ขอประทานกราบทูล
(ระบุพ ระนาม)
ทราบฝาพระบาท
กราบทูล
(ระบุพ ระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ทูล (ออกพระนาม)
ทราบฝาพระบาท

ทูล (ออกพระนาม)

สรรพนาม
ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

ใตฝาพระบาท
ขาพระพุทธเจา

คําที่ใชในการ
จาหนาซอง
ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
ขอพระราชทาน
โปรดกระหมอม ขาพระพุทธเจา (ลงชื่อ ) กราบทูล
(ระบุพระนาม)
คํา ลงทาย

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม ขาพระพุทธเจา
(ลงชื่อ)
ควรมิควรแลวแตจะโปรด

ฝาพระบาท
(ชาย)
เกลากระหมอม
(หญิง)
เกลากระหมอมฉัน
ฝาพระบาท
แลวแตจะโปรด
(ชาย) กระหมอม
(หญิง)กระหมอม
ฉัน
ฝาพระบาท
(ชาย) กระหมอม
(หญิง)กระหมอม
ฉัน

ขอพระราชทาน
กราบทูล
(ระบุพระนาม)
กราบทูล
(ระบุพระนาม)

ทูล
(ระบุพระนาม)

แลวแตจะโปรด

ทูล
(ระบุพระนาม)

๒.๑ สมเด็จพระสังฆราช ขอประทานกราบทูล ใตฝาพระบาท
เจา
(ออกพระนาม)
(ขาพระพุทธเจา)

ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลา
โปรดกระหมอม

ขอประทานกราบ
ทูล
(ระบุพระนาม)

๒.๑ สมเด็จพระสังฆราช กราบทูล
....................

ควรมิควรแลวแตจะโปรด

กราบทูล
(ระบุพระนาม)

ขอนมัสการดวยความเคารพยิ่ง

นมัสการ
.................

๒. พระภิกษุ

๒.๓
สมเด็จ พระราชาคณะ

นมัสการ
.........................

ฝาพระบาท
(ชาย) เกลา
กระหมอม
(หญิง) เกลา
กระหมอมฉัน
พระคุณเจา
กระผม-ดิฉัน

๖๐
ผูรับ หนังสือ
๒.๔ พระราชาคณะ

คําขึ้นตน

สรรพนาม

คํา ลงทาย

คําที่ใชในการ
จาหนาซอง
นมัสการ
.................

นมัสการ
.........................

พระคุณทาน
กระผม-ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความเคารพสูง

๒.๕ พระภิก ษุสงฆทั่วไป นมัสการ
.........................

พระคุณทาน
ผม-ดิฉัน

ขอนมัสการดวยความเคารพ

นมัสการ
.................

ทาน
ขอแสดงความนับถือ อยางยิ่ง
ขาพเจา กระผม –
ผม-ดิฉัน

กราบเรียน

๓. บุค คลธรรมดา
๓.๑ ประธานองคมนตรี กราบเรียน
- นายกรัฐมนตรี
- ประธานรัฐสภา
- ประธานสภาผูแทน
ราษฏร
- ประธานวุฒิส ภา
- ประธานศาลฎีกา
- ประธานศาล
รัฐธรรมนูญ
- ประธานศาลปกครอง
สูงสุด
- ประธานกรรมการการ
เลือกตั้ง
- ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ
- ประธานกรรมการ
ปองกัน และ
ปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ
- ประธานกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
- ประธานผูตรวจการ
แผนดิน หรือ
ผูตรวจการแผนดิน
- อัยภารสูง สุด
- รัฐบุรุษ
๓.๒ บุคคลทั่วไป
เรียน
(นอกจาก ๓.๑)

ทาน
ขอแสดงความนับถือ
ขาพเจา กระผม –
ผม-ดิฉัน
ที่มา: คูมือการเขียนหนังสือราชการ สํานักปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (๒๕๖๑)

เรียน

๖๑
หมายเหตุ
๑) ผูทีเ่ ชิญกระแสพระบรมราชโองการไปยังผูใด ไมตองใชคาลงทายในหนังสือนั้น
๒) คาทีใ่ ชในหนังสือถึ งพระราชวงศและพระภิกษุ ตาม ๑. และ ๒. ใหใชคาราชาศัพทหรือ ถอยคา
สุภาพ ซึ่งเปนไปตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือตามที่ทางราชการกาหนด
๓) ในกรณีที่ม ีหนังสือถึง ผูรับระบุตาแหนง ใหใชคาขึ้นตน สรรพนาม คาลงทายในหนัง สือราชการ
และคาที่ใชในการจาหนาซองตามตาแหนง
๔) ตาแหนงประธานผู ตรวจการแผนดิน หรือ ผูตรวจการแผนดิ น และอัยการสูง สุดเปนการแกไข
เพิ่มเติมในภาคผนวก (๒) ตามหนั งสือนานั กนายกรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/ว ๙๑๓ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๕
การเขียนเนื้อหาในหนังสือราชการ
การเขียนสวนเนื้ อหาเปนสิ่งจาเปนและเปนหัว ใจสาคัญในการสื่อ สารของหนังสือราชการมาก
ที่สุดผูศึกษาควรคานึงถึงหลัก การเขียนหนังสือราชการและควรคานึง ถึงหลัก ๕W ๑H ดังนี้
๑. Who (Whom) = ใคร
๒. What = ทาอะไร
๓. Where = ทาที่ไหน
๔. When = ทาเมื่อไหร
๕. Why = ทาเพื่ออะไร
๖. How = ทาอยางไร
องคประกอบของเนื้อหามี ๓ สวน คือ สวนนา (ภาคเหตุ ) สวนเนื้ อความ (ภาคความประสงค)
และสวนทาย (ภาคสรุป) โดยมากหากเปนหนังสื อราชการภายนอก มักจะมี เนื้ อหาประมาณ ๒-๓ ยอหนา
แตก็ มิไดกาหนดตายตัว อาจมีหลายยอหนาก็ได แตตองครบองคประกอบทั้ง ๓ สวน ทั้ ง นี้ สวนทายไมควร
มากกวา ๑-๓ บรรทัด
การเขียนสวนนํา (ภาคเหตุ)
เปนสวนอารั มภบทของหนัง สือ เพื่ อบอกถึง ที่มา ปญหา หลักการและเหตุผลหรื อเปนการ
เทาความหรือสรุปเรื่อ งเดิม เพื่อเปนการเกริ่นใหผูรับทราบวาเราตองการสื่อสารอะไรซึ่งควร ใชหลัก ๕W๑H
ในการเขียนสวนนา เทคนิควิธ ีการเขียนสวนนา (ภาคเหตุ) มีดังนี้
๑. ใชคาขึ้น ตน “ดวย... เนื่องดวย... เนื่องจาก...” กับเรื่องที่ติด ตอกันเปนครั้งแรก
๒. ใชคาขึ้น ตน “ตาม... ตามที่... อนุสนธิ ตามหนังสือที่อ างถึง . ” กับเรื่อ งที่มีก ารติดตอกัน
กอนหนานี้ หรือเปนเรื่องตอเนื่อง
๓. การเขีย นสวนนาตามขอ ๒) ตองลงทายดวยคาวา “นั้น” ตอทายยอหนาเสมอ
โดยเวนวรรค ๑ ตัวอักษร แลวตามดวย “นั้น”

๖๒
๔. การเขีย นขอความตอทายยอหนาของสวนนา (ภาคเหตุ) เชน
๔.๑ กรณีหนังสือที่มีอางถึง เชน ความแจงแลว นั้น ความละเอียดแจงแลว นั้น
เปนตน
๔.๒ กรณีหนังสือที่มีสิ่งที่สงมาดวย เชน
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย
(“สง” ใชกับ หนังสือภายนอก)
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แ นบมาพรอมนี้
(“แนบ” ใชกับหนัง สือภายใน)
การเขียนสวนเนื้อความ (ภาคความประสงค)
ในการเขียนสวนเนื้อความ สวนใหญมักจะเขียนในยอหนาที่ ๒ ของเนื้อหาเพื่อแสดงความ
ประสงควา ความตองการหรือ สาเหตุ จุด ประสงคของเราที่มีหนัง สือไปเราตองการอะไรหรือ ใหเขาชวยอะไร
เปนการแจงใหผู รับทราบความตองการ ใหผูรับ ปฏิบัติอยางไร หากมี เนื้อความมากใหแยกเปนขอ ๆ ใหชัดเจน
การเขียนสวนเนื้อความตองเขียนใหสั้นกระชับที่สุด เพื่อ สื่อ สารแบบตรงประเด็น และสามารถทาใหผูรับเขาใจ
และปฏิบัติตามไดทันที จุดประสงคที่มีหนังสือไปอาจมีล ักษณะและความมุงหมายอยางใดอยางหนึ่งตอไปนี้
คํา แจง
เพื่อทราบ เพื่อใหพิจารณา เพื่ออนุมัติ เพื่ อ ดาเนินการ เพื่อใหความรวมมือ
คํา ขอ
เพื่อพิจารณา เพื่อใหชวยเหลือ เพื่อใหความรวมมือ เพื่อใหดาเนินการ
คํา ซักซอม เพื่อใหเขาใจ
คํา ยืนยัน
เพื่อใหแนใจ
คํา สัง่
เพื่อใหปฏิบัติ
คํา เตือน
เพื่อไมใหลืมที่จ ะปฏิบัติ
คํา กําชับ
เพื่อใหปฏิบัติตาม เพื่อใหเกิดความระมัดระวัง
คํา ถาม
เพื่อขอทราบคาตอบ
คํา หารือ
เพื่อขอความเห็น
การเขียนสวนทาย (ภาคสรุป)
ยอหนาที่ ๓ เปนขอความแสดงความประสงคจะใหผู รั บ ดาเนิ นการอยางไร ควรเปน
ประโยคสั้น ๆ เปนบทสรุ ป เนนย้า หรือขอบคุณ ไมควรมีเ นื้ อหาสาคัญ อยูในสวนนี้ อีก เชน กรณี ที่ต องการ
ใหผูรับไดรับทราบเนื้ อหาในหนั งสือราชการ ใหใชคาวา “จึง เรียนมาเพื่อโปรดทราบ” หรื อ “จึ งเรียนมาเพื่อ
ทราบ” กรณี ที่ตองการใหผู รั บ ดาเนิ นเรื่ อ งตามขั้ นตอนตอไป ใหใชคาวา “จึ งเรีย นมาเพื่อ โปรดพิจารณา
ดาเนินการตอไป” หรือ “จึงเรียนมาเพื่ อทราบและดาเนินการตอไป” กรณีที่ตองการใหผูรับตัดสินใจในเรื่อ งที่
ปรากฏในหนัง สือ ใหใชคาวา “จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ” หรือ “จึง เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให
ความอนุเคราะห”

๖๓
ตัวอยาง
คาแจง
คาขอ

คาซักซอม
คายืนยัน
คาสั่ ง
คาเตือน
คากาซับ
คาถาม
คาหารือ

จึงเรีย นมาเพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ
จึงเรีย นมาเพื่อแจงใหทราบไวลวงหนา
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตอไปดวย
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดนาเสนอคณะรัฐ มนตรีพ ิจารณาตอไปดวย
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดใหความรวมมือ ตามสมควรดวย
จึงเรีย นมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุม ัติ..........
จึงเรีย นมาเพื่อขอซัก ซอมความเขาใจ และถือปฏิบัตติ อไป
จึงเรีย นมาเพื่อทราบและขอยืนยันขอตกลงดังกลาวมา ณ ที่นี้
จึงเรีย นมาเพื่อถือปฏิบัติต อไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดาเนิน การตอไปดวย
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดดาเนินการเรื่องนี้ใหเสร็จโดยดวนดวย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดัง กลาวโดยเครงครัด ตอไป
จึงเรีย นมาเพื่อโปรดกาชับเจาหนาที่ใหระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้อี ก
จึงเรีย นมาเพื่อขอทราบวา...................................................
จึงเรีย นมาเพื่อขอหารือวา...................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาวิน ิจฉัย และแจงผลใหทราบดวย จะขอบคุณมาก

วรรคตอน
๑) เวนวรรค ๑ เคาะ กอนหรือหลั งเครื่องหมายที่ใชประกอบคา กลุ มคา หรือประโยค เชน
จริง ๆ พ.ศ. คือ (พุทธศักราช)
๒) เวนวรรค ๑ เคาะ ระหวางชื่อกับนามสกุล ระหวางคานาหนานามที่เปนยศกับชื่อ
๓) เวน ๒ เคาะ หลังเรื่อง เรียน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย
๔) การแบงคา ตัดคา ใหคานึงถึงความเหมาะสม ไมควรตัดคาสมาส คาสนธิ

๖๔
การพิมพหนาตอ
หากหนังสือมีเนื้ อหายาวและจาเปนตองพิมพตอในกระดาษหนาถัด ไป ใหพิมพเครื่องหมาย
ทับ ( / ) ตามดวยขอความในหนาถั ดไป แลวตามดวยจุ ด ๓ จุ ด ( ... ) ที่ มุมลางขวาของทายกระดาษ ทั้งนี้
ขอความในหนาถัด ไปควรมีไมนอยกวา ๒ บรรทัด กอนพิม พคาลงทาย และใ สเลขหนาไวที่ กึ่งกลางหนา
กระดาษ โดยใสเครื่องหมายยัติภังค ( - ) เวนวรรค ๑ เคาะหนาและหลังตัวเลข (หนาแรกไมมีหมายเลขหนา)

(หนาแรกไมมีหมายเลขหนา)
...................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
/จึง เรียนมา...

-๒จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกลาวโดยเครงครัดตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(พิมพชื่อเต็ม)
ตาแหนง

๖๕
การใชคําในหนังสือราชการ
ใน การเขี ย นหนั ง สื อ ร าชการควร ใชคา มาตรฐานที่ บั ญ ญั ต ิ ต ามพจน านุ ก รมฉบั บ
ราชบัณ ฑิต ยสถาน พุท ธศั กราช ๒๕๕๔ โดยใชคาที่ เปนภาษาเขีย น ภาษาราชการเปนหลั ก ไมใชภาษาพูด
ภาษาโบราณ ภาษาของสื่ อ มวลชน ฯลฯ ซึ่ ง เปนภาษานอกแบบ ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษามี ก ารใชคาที่ เ ปน
ภาษาราชการ หรือคาที่ควรใชในหนัง สือราชการ
๑. การใชคําใหเหมาะสม
๑.๑ คาสรรพนาม ควรใช ผม กระผม ดิฉัน
๑.๒ การใชคาบุพบท “เชน” ใชยกตัวอยางคาตาง ๆ ที่ม ีความหมายใกลเคี ยง
กัน แลว ลงทายดวยฯลฯ หรือ เปนตน “อาทิ ” ยกมาเฉพาะที่สาคั ญหรือ
ลาดับ ตน ๆ ไมตองใช ฯลฯ เพราะที่ส าคัญมีเ พียงเทานั้น และไมใชคาวา
อาทิ เ ชน เพราะคาวา อาทิ และ เชน มีค วามหมา ยเดี ย วกั น คื อ กา ร
ยกตัวอยางจึง ไมควรใชคาทั้ง สองคานี้ซ อนกัน
๑.๓ คาที่มักใชผิดไดแกคาวา “จะ ไป มา”
“จะ” ใชได ทั่วไป เปนภาษาราชการทีใ่ ชไดเสมอ
“ไป-มา” มักใช สลั บกั น การใชคานี้ ค วรคานึ งถึ งผู รับ หนั งสื อ เปนสาคั ญ
ควรใช “จึ ง ขอเชิ ญไปเปนวิ ท ยากร” เพราะผูรั บหนั ง สื อ ยอมคิ ด วาตน
เดิ นทางไป หรือ “สานัก งานปลั ดกระทรวงวั ฒ นธรรม” “ขอสงผู แทนมา
รวมประชุม ” เพราะผูรับหนัง สือซึ่งเปนผูจัด ประชุมยอมคิดวาจะมีผูมารวม
ประชุม
ตารางที่ ๓.๒ แสดงคํา ควรใช และคํา ที่ไมควรใชพรอมเหตุผล
คําควรใช
แจง
สนับสนุน
งบประมาณ
จะ
หาก
ประกอบ
เชิญไป (เปนวิทยากร)
ประสงค
ตรวจสอบ
ดาเนินการ
ประสานงานไปยัง
เครือขาย
เห็นวา(เชิญ วิทยากร)

คําทีไ่ มควรใช
บอก
หนุนหลัง
เงิน
จัก
ถา
กอปร
เชิญ มา (เปนวิท ยากร)
ใครตองการ (มีความ)
ตรวจดู
ทา
ติดตอไปยัง
รวมกลุม
พิจารณาแลวเห็ นวา

เหตุผ ลทีไ่ มควรใช
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาโบราณ เปนคาหนัก
เปนภาษาพูด
เปนภาษาโบราณ
ตองคานึงถึงผูรับเปนสาคัญ
เปนคาไมสุภาพ
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
ใชคาไมเหมาะสม

๖๖
คําควรใช
ขณะนี้
ขอเรียนเชิญ
กัก ขัง (คน)
ขอรับการสนับสนุน
ทดรองจาย
กรมเห็นวา
สิ่ง ใด อันใด
ไดหรือไม
เชนใด ประการใด
เพราะอะไร เหตุใด
ขณะนี้ บัดนี้
อนุเคราะห
มิได หาไดไม มิอาจ...
ในการนี้ ในกรณีนี้
เรื่อง (กรณี) ดังกลาว
มิชอบ ไมสมควร
เชนเดีย วกัน
ขอเชิญไป...
ยัง ไมไดดาเนิน การแตอยางใด

คําทีไ่ มควรใช
เวลานี้
เชิญ
กัก กัน (คน)
ขอยืม
ทดลองจาย
ทางกรมเห็นวา
อะไร
ไดไหม
อยางไร
ทาไม
เดี๋ย วนี้
ชวย
ได ไมได
ในเรื่องนี้
เรื่อ งนั้น
ไมดี
เหมือนกัน
ขอเชิญมา...
ยัง ไมไดทาเลย

เหตุผ ลทีไ่ มควรใช
เวลานี้เปนภาษาพูด
ใชคาหวน, สั้น เกินไป
ใชคาผิด ความหมาย
เปนภาษาพูด
เขียนสะกดผิด
ใชคาฟุมเฟอย
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด
เปนภาษาพูด

ที่มา: หลักการใชภาษาราชการ โดยสํานัก งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๖

๒. การใชเครื่อ งหมาย
๒.๑ อัญประกาศ (เครื่องหมายคาพูด “...”) ใชเมื่อตองการคัดลอกขอความมากลาวหรือ
เนนชื่อ เฉพาะขอความสาคัญ เชน ตามมาตรา... ระบุว า “......”
๒.๒ การใชเครื่องหมายยัติภังค ( - ) ใชเขียนไวที่สุดบรรทัด เพื่ อตอพยางค หรื อคาสมาส
ซึ่งจาเปนตองเขี ยนแยกบรรทัดกั น เนื่องจากมาอยู ตรงสุดบรรทั ดและไมมี ที่พอจะ
บรรจุคาเต็มไดหมายความวา คาที่มีหลายพยางค เมื่อจาเปนตองเขียนแยกบรรทั ด
กัน ให ใสเครื่อ งหมายยั ติ ภั งคคั่น ระหวางพยางค แตทั้ งนี้ ต องดู ว าพยางคนั้ น ๆ
มี ค วามหมายสมบู ร ณในตั ว หรื อไม ถาไมมีค วามหมายสมบู ร ณในตั ว จะตอง
ใสเครื่องหมายยัติภังค และคาที่แยกกันจะตองแยกใหถู ก ภาษาดวย

๖๗
ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบทั่วไป
ประโยคในหนังสือราชการและหนังสือโตตอบทั่วไป ควรมีลักษณะสาคัญ ด ังนี้
๑. ประโยคสั้น ไมใชคาเชื่อมมาก ควรใชประโยคความเดียวมากกวาประโยคความซอน
หรื อประโยคความรวม ความยาวของแตละประโยคไมควรเกิน ๑ บรรทัด ไมใชคา
ฟุมเฟอย ซ้าซากที่ท าใหประโยคยาวโดยใชเหตุ
๒. ประโยคบอกเลา แมเปนคาถามก็ สามารถดัด แปลงได เชน ขอหารือ วา สมควร
ปฏิบัต ิประการใด ไมควรใชประโยคคาถามโดยตรงวา ทาไดไหม
๓. ประโยคชัด เจน มี ความหมายเดียว ไมคลุ มเครือ อานแลวเขาใจทัน ทีโ ดยไมตอง
อานทวนหรือตีค วาม
๔. ประโยคสละสลวย แมภาษาราชการจะเนนความชั ดเจน ตรงไปตรงมา แตก็ ค วรมี
ความสุภ าพ สละสลวย นาอาน และนาปฏิ บั ติ ผู อานไมรูสึ ก ทางลบ โดยเฉพาะ
หนั ง สื อ ตั ก เตื อนกาชั บ ควรใชประโยคที่สุ ภ าพเสมอ การบั น ทึ ก เสนอหนั ง สื อ
ราชการ เนื่องจากผูบังคับ บัญ ชามีหนังสือราชการที่จะตองพิจารณาวินิจฉั ย สั่ง การ
หรือ รั บทราบเปนจานวนมาก ทาใหไมมี เ วลาที่ จะดูรายละเอีย ดที่นาเสนอมาทุก
เรื่ องได ดังนั้ น จึ ง เปนหนาที่ ของผู เสนอบั นทึ ก ที่ จ ะตองยอเรื่ อ ง สรุ ป ประเด็ น
ที่ส าคั ญ และเรี ยบเรี ยงใหมใหชั ดเจน เพื่อ ใหผูบั ง คั บบั ญ ชาสามารถอานเขาใจ
ไดงาย และสะดวกแกการพิจารณาสั่ง การ
หลักเกณฑการเวนวรรค
ในการเขียนหรื อพิ ม พหนั งสือ ไทย การเวนชองวางระหวางคา ขอความหรือ ประโยคใหถูกตอง
เปนสิ่ง จาเปนมาก เพราะจะทาใหขอเขี ยนนั้ นมีค วามถู ก ตอง แจมแจ ง ชั ดเจน และอานไดตรงตามความ
ตองการของผูเขียน
วรรค คือ คา ขอความ หรือประโยคชวงหนึ่ง ๆ
การเวนวรรค หมายถึง การเวนชองวางระหวางวรรค
การเวนวรรคแบงออกเปน
การเวนวรรคเล็ก มีระยะหางระหวางวรรคประมาณเทากับความกวางของพยั ญชนะ
การเวนวรรคใหญ มีระยะหางระหวางวรรคประมาณ ๒ เทาของการเวนวรรคเล็ก

๖๘
ในการเขียนหรือพิมพหนังสือไทย มีหลักเกณฑในการเวนวรรค ดังนี้
๑. กรณีที่ตองเวนวรรค
๑.๑ การเวนวรรคใหญ เวนวรรคใหญเมื่อจบขอความแตละประโยค
ตัวอยาง
๑.๑.๑ นั่งใหเรียบรอย อยาไขวหาง
๑.๑.๒ วิทยาการเปนตนธารใหบังเกิดความรูและความสามารถ ในอันที่ จะ
ประกอบกิจตามหนาที่ไดดี ความเจริญงอกงามทั้งทางจิตใจ และทางวัตถุ
ยอมเปนผลสืบเนื่องมาจากวิทยาการ บานเมืองจะเจริญ หรือเสื่อม ก็
เนื่องดวยวิทยาการ
๑.๒ การเวนวรรคเล็ก เวนวรรคเล็ก ในกรณีตอไปนี้
๑.๒.๑ ในประโยครวมใหเวนวรรคเล็กระหวางประโยคยอยที่ มีใจความสมบูร ณ
และเชื่อมกับประโยคอื่น ๆ ที่ขึ้นตนดวยคาสันธาน “และ” “หรือ” “แต”
ตัวอยาง
๑.๒.๑.๑ นายแดงอยูที่บานคุณพอของเขาที่ปากน้าโพ แตพี่ชายของเขา
อยู ที่บานซื้อใหมในกรุงเทพฯ
๑.๒.๑.๒ เขียนหนั งสือโยหนาเยหลั งไมเปนระเบียบ หรือ การขาดควา ม
ระมัด ระวั งในเรื่ อ งชองไฟ อาจเปนเครื่อ งหมายสอนิ สัย ของ
ผูเขียนได
๑.๒.๑.๓ พุทธกับไสย แมตางกันเปนคนละดาน แตก็ไมเปนสิ่ งขัดแยงกัน
ในความเชื่อถือของคนชั้นสามัญทั่วไป
๑.๒.๒ แตถาเปนประโยคสั้นใหเขียนติดกัน
ตัวอยาง
๑.๒.๒.๑ ฉันและเธอไปโรงเรียน
๑.๒.๒.๒ เขาอยากไดดีแตเขาก็ไมไดดี
๑.๒.๒.๓ น้าขึ้นแตลมลง
๑.๒.๓ เวนวรรคเล็กระหวางชื่อกับนามสกุล
ตัวอยาง นายเสริม วินิจฉัยกุล
๑.๒.๔ เวนวรรคเล็ ก หลั ง คานาพร ะนามพระบรมวงศานุ ว งศ พระนาม และ
ฐานัน ดรศักดิ์

๖๙
ตัวอยาง
๑.๒.๔.๑ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพ
๑.๒.๔.๒ สมเด็จฯ เจาฟากรมพระยานริศ รานุวัดติวงศ
๑.๒.๔.๓ สมเด็จฯ เจาฟาจาตุรนตรัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ
๑.๒.๕ เวนวรรคเล็กระหวางชื่อบริษัท ธนาคาร ฯลฯ กับคา “จากัด” ที่อยูทายชื่อ
ตัวอยาง
๑.๒.๕.๑ บริษัทเงิน ทุนหลักทรัพยมั่นคง จากัด
๑.๒.๕.๒ ธนาคารทหารไทย จากัด
๑.๒.๖ เวนวรรคเล็กระหวางคา “หางหุนสวนจากัด” และ “หางหุนสวนสามัญ นิติบุ คคล”
ตัวอยาง
๑.๒.๖.๑ หางหุนสวนจากัด วีรสิน
๑.๒.๖.๒ หางหุนสวนจากัดสามัญนิต ิบ ุคคล ปญญากิจ
๑.๒.๗ เวนวรรคเล็กระหวางชื่อสถานที่ตาง ๆ เชน ถนน ตาบล/แขวง อาเภอ/เขต จังหวัด
ตัวอยาง
ราชบัณฑิตยสถาน ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหนาพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
๑.๒.๘ เวนวรรคเล็กระหวางคานาหนานามแตละชนิด
ตัวอยาง
ศาสตราจารย นายแพทย หมอมหลวงเกษตร สนิท วงศ หรือ
ศ. นพ. ม.ล.เกษตร สนิทวงศ
๑.๒.๙ เวนวรรคเล็กระหวางยศกับชื่อ
ตัวอยาง
๑.๒.๙.๑ จอมพล ป. พิบูลสงคราม
๑.๒.๙.๒ พลเรือเอก สงัด ชลออยู หรือ พล.ร.อ. สงัด ชะลออยู
๑.๒.๙.๓ รอยโทหญิง สุชาดา ทาความดี
๑.๒.๑๐ เวนวรรคเล็กระหวางกลุมอักษรยอ
ตัวอยาง นายเสริม วินิจฉัยกุล ป.จ. ม.ป.ช. ม.ว.ม.
๑.๒.๑๑ เวนวรรคเล็กระหวางตัวหนังสือกับตัวเลข
ตัวอยาง เขาเลี้ยงสุนัขไวที่บ านตั้ง ๓๐ ตัว
๑.๒.๑๒ เวนวรรคเล็กระหวางวันกับเวลา
ตัวอยาง กาหนดใหมีการประชุมทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๐.๐๐ น.
๑.๒.๑๓ เวนวรรคเล็กหลังขอความที่เปนหนวยมาตราตางๆ กับขอความที่ตามมา
ตัวอยาง โต๊ะประชุมแตละตัวมีขนาดกวาง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๖๐ เมตร
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๑.๒.๑๔ เวนวรรคเล็กระหวางตัวหนังสือไทยกับตัวหนัง สือภาษาอื่น
ตัวอยาง ขาวเย็นเหนือเปนชือ่ ไมเถาชนิด Smilax L. ในวงศ Smilacaceae
๑.๒.๑๕ เวนวรรคเล็ก ระหวางรายการตาง ๆ เพื่อแยกรายการแตละรายการ ทั้ง ที่เปน
ขอความและกลุมตัว เลข
ตัวอยาง
๑.๒.๑๕.๑ ศีล สมาธิ ปญญา สามอยางนี้เรียกวา ไตรสิกขา
๑.๒.๑๕.๒ เลือกขอความที่ถูกตองเพียงขอเดียวจากขอ ก ข ค ง
๑.๒.๑๕.๓ ๑๕ ๑๓ ๑๑ ๙ ๗ ๕ ๓ ๑ ตางก็เปนจานวนเลขคี่
๑.๒.๑๖ เวนวรรคระหวางเครื่องหมายตาง ๆ
๑.๒.๑๖.๑ เวนวรรคเล็ ก หนาและหลั ง เครื่ อ งหมา ยไปยาลใหญ ไมยมก
เสมอภาค หรือเทากับ ทวิภาค วิภัชภาค และเครื่องหมาย + ที่ใช
ในทางภาษา (มิใชเครื่องหมาย + ที่ใ ชในทางคณิตศาสตร)
ตัวอยาง
๑. เขาเจริญพุทธคุณวา อิติป โส ฯลฯ ภควาติ
๒. วันหนึ่ง ๆ เขาทาอะไรบาง
๓. อเปหิ = อป + เอหิ
๔. กฤษณา : กฤษณาสอนนอง แบบเรียนกวีนิพนธ
๕. ในการจัดสัมมนาครั้งนี้ ผูเขารวมการสัม มนา ไดแก :–
๑.๒.๑๖.๒ เวนวรรคเล็กหนาเครื่องหมายอัญประกาศเปดและวงเล็บเปด
ตัวอยาง
๑. สถานภาพของสตรีใ นสั งคมอิ นเดี ย ในอดีต มีลั กษณะคลาย
“เถาวั ล ย” หรื อ บางที ก็ ด ู ค ลาย “กาฝาก” เพราะสตรี
ไมสามารถพึ่งตนเองได
๒. มนุ ษ ยไดสรางโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกร ธ)
และโมหะ (ความหลง) ใหแกตัวเองทั้งสิ้น
๑.๒.๑๖.๓ เวนวรรคเล็ ก หลั ง เครื่อ งหมาย จุ ล ภาค อั ฒ ภาค ไปยาลนอย
อัญประกาศปด และวงเล็บปด
ตัวอยาง
๑. พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ เปนรัต นะ ๓
๒. ชี วิ ต ของตนเปนที่ รัก ยิ่ ง ฉั น ใด ชี วิ ต ของผู อื่ นก็ ป านนั้ น ;
สัตบุรุษเอาตนเขาไปเทีย บดังนี้ จึง กระทาความเมตตากรุณา
ในสัตวมีชีวิตทั่ว ไป
๓. โอ๊ย ! มาไมทันรถอีกแลว

๗๑
๔. สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีน าถ
๕. สถานภาพของสตรีในสังคมอินเดียในอดีตมีลักษณะคลาย
“เถาวัล ย” หรือบางทีก็ดูคลาย “กาฝาก” เพราะสตรี
ไมสามารถพึ่งตนเองได
๖. มนุษยไดสรางโลภะ (ความโลภ) โทสะ (ความโกรธ) และโมหะ
(ความหลง) ใหแกตนเองทั้งสิ้น
๑.๒.๑๗ เวนวรรคเล็กหลังขอความที่เปนหัว ขอ
ตัวอยาง
๑.๒.๑๗.๑ อุทานวลี อุทานวลีหมายถึงคาอุ ทานที่มีคาอื่นประกอบทายใหเปนวลี
ยืด ยาวออกไป เชน คุณพระชวย
๑ .๒.๑๗.๒ วิ เคราะหกลวิธ ีด าเนิ น เรื่อ ง ใน การวิ เคราะหกลวิ ธี ด าเนิ น เรื่ อ ง
จาเปนตองเขาใจ ศิลปะการอาน หรือ กติกาของนักอาน นักอานตอง
พยายามทาใจเกี่ยวกับ สัญนิยมของการแตงหนังสือ
๑.๒.๑๘ เวนวรรคเล็กทั้งขางหนาและขางหลังคา ณ ธ
ตัวอยาง
๑.๒.๑๘.๑ การนาสัต วขึ้น หรื อลง ณ สถานี ใด ใหเปนดุ ล ยพินิจของเจาหนาที่
ปศุสัตว
๑.๒.๑๘.๒ ผลพระคุณ ธ รักษา ปวงประชาเปนศุขสานต
๑.๒.๑๙ เวนวรรคเล็กหนาและหลังคาวา “ไดแก” ที่ตามดวยรายการ มากกวา ๑ รายการ
ตัวอยาง
๑.๒.๑๙.๑ เครื่องลอใจใหติดอยูในโลก ไดแก รูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัส
๑.๒.๑๙.๒ อาหารที่ช วยปองกันและตานทานโรค ไดแก โ ปรตีน เกลื อแร และ
วิตามิน
๑.๒.๒๐ เวนวรรคเล็กหนาและหลังคา “เชน” (ในความหมายวา ยกตัวอยาง)
ตัวอยาง
สวนหนึ่งแหงสกลจักรวาล เชน มนุษ ยโลก เทวโลก พรหมโลก
ยกเวน “เชน” ที่ มีค วามหมายวา “อยาง, เหมื อ น” ไมตองเวนวรรคทั้ ง หนา
และหลังคา
ตัวอยาง
๑.๒.๒๐.๑ ดา ว. มีสีเชนสีเขมา, มืด.
๑.๒.๒๐.๒ ใจดาเชนกา
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๑.๒.๒๑ เวนวรรคเล็กหนาคาสัน ธาน “และ”, “หรือ” ในรายการ
ตัวอยาง
๑.๒.๒๑.๑ ระเบี ย บคณะกรรมกา รออยและน้ าตาลทรายวาดวยการ ผลิ ต
การบรรจุ การเก็บรัก ษา การสารวจ การขนยาย การจาหนาย และ
การสงมอบน้าตาล
๑.๒.๒๑.๒ แลวกัน (ปาก) ว. ออกเสียงแสดงความไมพอใจ ตกใจ เสียใจ หรือ
ประหลาดใจ
ยกเวน ถามีเ พียง ๒ รายการ ไมตองเวนวรรค
ตัวอยาง
๑. สงเสริมสวัส ดิการของครูและนักเรียนของโรงเรียน
๒. เสียงสระทุก เสียงเปนเสียงกองหรือเสียงโฆษะ
๑.๒.๒๒ เวนวรรคเล็กหนาคา “เปนตน” ที่อยูหลังรายการ
ตัวอยาง
๑.๒.๒๒.๑ ประเภท น. สวนที่ แบงยอยออกไปเปนพวก จาพวก ชนิด หมู เหลา
เปนตน
๑.๒.๒๒.๒ บานเปนคาไทย เดิมหมายความวาหมูบาน ปจจุบัน ยังมีเ คาใหเห็นอยู
ในชื่อตาบลตาง ๆ มี บานหมอ บานหมี่ บานไร บานนา เปนตน
๑.๒.๒๓ เวนวรรคเล็กหลังคาวา “วา” ในกรณีที่ขอความตอมาเปนประโยค
ตัวอยาง จะสังเกตไดวา คนถนัดมือซายมีนอยกวาคนที่ถนัดมือขวา
๒. กรณีที่ไมเวนวรรค
๒.๑ ไมเวนวรรคระหวางคานาหนาชื่อกับชื่อ
ตัวอยาง
(๑) พระมหาสุทธิ สุทฺธ ิญาโณ
(๒) นายเสริม วินิจฉัยกุล
(๓) นางอินทิรา คานธี
(๔) นางสาววารุณี วงศคนไทย
(๕) เด็กชายวรา สิทธิ์ร ัตน
(๖) เด็กหญิงสิรินท ทองดี
(๗) คุณนิลวรรณ ปนทอง
(๘) คุณหญิงปว มหาโยธา
(๙) ทานผูหญิงพัว อนุร ักษราชมณเฑียร
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๒.๒ ไมเวนวรรคระหวางบรรดาศักดิ์ สมณศักดิ์ ฐานัน ดรศักดิ์ กับนาม หรือราชทินนาม
ตัวอยาง
๒.๒.๑ หลวงวิศาลศิลปกรรม
๒.๒.๒ หมอมราโชทัย
๒.๒.๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย
๒.๒.๔ หมอมเจาโวฒยากร วรวรรณ
๒.๒.๕ เจาจอมมารดาชุม (ในรัชกาลที่ ๔)
๒.๓ ไมเวนวรรคระหวางคานาหนาชื่อที่เปนตาแหนงหรืออาชีพกั บชื่อ
ตัวอยาง
๒.๓.๑ ศาสตราจารยรอง ศยามานนท
๒.๓.๒ นายแพทยดารง เพ็ชรพลาย
๒.๔ ไมเวนวรรคระหวางคาหนาชื่อที่แสดงฐานะของนิติบุคคล หนวยงาน หรือกลุมบุคคลกับชื่อ
ตัวอยาง
๒.๔.๑ สมาคมขาราชการพลเรือนแหงประเทศไทย
๒.๔.๒ มูลนิธิสายใจไทย
๒.๔.๓ สานักพิมพเมืองโบราณ
๒.๔.๔ โรงพิมพสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒.๔.๕ โรงเรียนสตรีวิท ยา
๒.๔.๖ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยมหาสมุทร จากัด
๒.๔.๗ กรมปศุสัตว
๒.๔.๘ กระทรวงศึกษาธิการ
๒.๔.๙ คณะกรรมการกาหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชภาษาไทย
๒.๕ ไมเวนวรรคหลังเครื่องหมายไปยาลนอย ในกรณีที่มีเครื่องหมายอื่น ตามมา
ตัวอยาง รถไฟเทีย่ วจากกรุงเทพฯ-เชียงใหม
๒.๖ ไมเวนวรรคทั้งหนาและหลังเครื่อ งหมายยัต ิภังค ยัติภาค
ตัวอยาง
๒.๖.๑ -กระเฉง ใชเขาคูกับคากระฉับ เปน กระฉับ กระเฉง.
๒.๖.๒ ภาษาตระกูลไทย–จีน
หลัก เกณฑนี้ เปนแนวทางในการปฏิบัติ แตบางครั้งอาจเวนวรรคหรือ ไมเวนวรรคก็ไ ด ทั้ งนี้
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูเขียน
ตัวอยาง นอกจากเงิน ยังมีโลทุกรางวัล
หรือ นอกจากเงินยังมีโลทุกรางวัล
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๓.๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานในกระบวนการกลั่นกรองเอกสาร (หนวยงานที่รับผิดชอบในการ
กลั่นกรองหนังสือกอนเสนอผูบริหาร)
ผูปฏิ บั ต ิ งานเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี ต องทาการตรวจสอบและกลั่ น กรองเอกสารตาง ๆ
กอนนาเสนออธิ การบดี วา เอกสารหรื อหนัง สือ ดั งกลาว ไดผานการกลั่ น กรองจากหนวยงานที่รับ ผิ ดชอบ
ในเรื่ อ งนั้ น ๆ แลวหรือ ไม เนื่ อ งจากสถาบั น บั ณฑิ ต พัฒ นบริห ารศาสตร ตามมติ ที่ ป ระชุม ผูบริ ห ารฝาย
อานวยการ (ทบอ.) ครั้ งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดมีมติใหความเห็นชอบการมอบหมาย
หนวยงานที่รั บ ผิดชอบในการกลั่ นกรองเอกสารกอนเสนอผู บริห าร ซึ่งจะเปนมาตรฐานการปฏิ บั ติ งาน
ในกระบวนก ารกลั่ น กรองเอก สาร โดยอางถึ ง หนวยงาน ที่ รั บผิ ด ชอบในการ กลั่ น กรองหนั ง สื อ
กอนเสนอผูบริห ารสถาบั น ตามหนั งสื อสถาบั นบั ณ ฑิต พัฒ นบริห ารศ าสตร ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สบ.ว.๑๗๐
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ รายละเอียดมีดังนี้
๑. หนั งสือ รับภายใน ที่จ ะตองเสนอผูบริห ารพิจ ารณา/ทราบ/อนุมัต ิ /ลงนาม ขอใหคณะ
สานั ก สงมาลงรับที่ กลุมงานสารบรรณกอน เพื่อจั ดสงใหหนวยงานภายในสานักงานอธิก ารบดี ที่รับผิ ดชอบ
พิจารณากลั่นกรองเรื่องกอนเสนอผูบริหาร ยกเวน
๑.๑ เอกสารที่เ กี่ยวของกับการประชุมใหจัดสงที่ฝายเลขานุการของที่ประชุม
๑.๒ คาสั่ง ฯ และประกาศฯ ตาง ๆ ดานการศึกษาใหจัดสงกองบริการการศึกษา
๑.๓ หนั งสือของหนวยงานภายในสานักงานอธิการบดี ใหเสนอผูบริหารไดโดยตรง
ไมตองผานกลุมงานสารบรรณ
นอกจากนี้ยังไดมอบหมายหนวยงานเพื่อ กลั่นกรองเรื่องเพิ่มเติมไดแก
๑. เรื่องของสานักสิริพัฒนา ไดแก
๑.๑ การขออ นุ มั ต ิ จ างบริ ษ ั ท ทั ว ร เพื่ อ เดิ น ทาง ไปดู ง าน (ทั้ ง ใน และ
ตางประเทศ) มอบหนวยงานที่กลั่นกรองเรื่อ งคือ กองคลังและพัสดุ
๑.๒ การแตงตั้งคณะกรรมการกาหนดรายละเอียดและราคากลางของสานั ก
สิริพ ัฒนา มอบหนวยงานที่กลั่นกรองเรื่องคือ กองคลังและพัสดุ
๑.๓ การขออนุ มัติคาใชจาย และเบิกคาใชจาย คาบริ หารโครงการฝกอบรม
(กร ณี ใชเงิ น ของสานั ก สิ ริ พัฒ นา) มอบหนวยงานที่ ก ลั่ น กรองเรื่ อ ง
คือ กองกลางผานเรื่องไปยัง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิช าการ
๑.๔ การขออนุมัติโ อนเงินงบดาเนินการ ประจาปงบประมาณ... (ระเบีย บฯ
วาดวยการบริ ห ารเงิ น ทุ น ฝกอบรม พ .ศ.๒๕๕๘) มอบหนวยงาน ที่
กลั่ น กรองเรื่ อ งคื อ กองกลางผานเรื่ อ งไปยั ง รองอธิ ก ารบดี ฝ ายวิ จั ย
และบริการวิชาการ

๗๕
๑.๕ การขออนุ มั ติ เ บิ ก คาใชจาย ในการศึ ก ษาดู ง า นตางประเทศ มอบ
หนวยงานที่ กลั่ นกรองเรื่ องคือ กองกลางผานเรื่ องไปยังรองอธิ การบดี
ฝายวิจัยและบริการวิช าการ
๒. การขออนุมัต ิเดินทางไปราชการ เชน อมรม/สัมมนา เปนวิทยากรของบุคลากร
สถาบัน มอบหนวยงานที่กลั่นกรองเรื่องคือ กองบริ ห ารทรัพยากรบุ คคล และ
กองคลังและพัสดุ
๓. การขออนุ มั ติใชรถยนต ของคณะ/สานั ก มอบหนวยงานที่ ก ลั่ น กร องเรื่อ ง
คือ กองกลาง
๔. การเปด-ปด บั ญชี ของคณะ/ส านัก กรณี เปดเฉพาะการจั ดกิจกรรม/สั มมนา
ของนัก ศึกษา มอบหนวยงานที่ก ลั่นกรองเรื่อ งคือ กองคลังและพัสดุ
๕. การเลื่ อนขั้ นเงิน เดือ น และคาสั่ ง ฯ แตงตั้ง คณะกรรมการประเมินเลื่ อนขั้น
เงิน เดือ นของบุคลากรของคณะ หรือหนวยงานที่จัดตั้งใหม มอบหนวยงานที่
กลั่นกรองเรื่องคือ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
๖. การขออนุ มัติ ใ หอาจารยจั ด ทางานวิ จัย ของคณะตาง ๆ จากเงิ นทุ น คณะ
มอบหนวยงานที่กลั่นกรองเรื่องคือ กองกลางผานเรื่องไปยังรองอธิการบดี ฝาย
วิจัยและบริการวิชาการ
๒. หนัง สื อ รับ ภายนอก ที่จ ะตองเสนอผู บริ ห ารพิ จารณา ใหกลุมงานสารบรรณลงรั บ
และจั ด สงใหหนวยงานภายในสานั ก งานอธิก ารบดี ที่ รับ ผิดชอบ หรือ คณะ/สานัก /หนวยงานที่ เกี่ย วของ
เพื่ อพิจ ารณากลั่นกรองเรื่อ งกอนเสนอผูบริห ารพิ จารณา หากเปนเรื่ อ งที่ไ มสามารถจัด สงหนวยงานใดได
ใหสรุปเรื่อ งเสนอผูบริหารพิจารณาสั่งการตอไป
๓. หนังสือ สงภายนอก ที่จะตองเสนอผูบริหารพิจารณาลงนาม ใหคณะ/สานัก สงมาลงรับ
ที่กลุมงานสารบรรณกอน เพื่อจั ดสงใหหนวยงานภายในสานักงานอธิการบดีที่รับ ผิดชอบพิจารณากลั่นกรอง
เรื่องกอนเสนอผูบริหาร ยกเวนหนั งสือของหนวยงานภายในสานัก งานอธิการบดี ใหเสนอผูบริหารไดโดยตรง
ไมตองผานกลุมงานสารบรรณ

๗๖
๓.๑.๓ แนวปฏิบัติใ นการอนุมัติ/อนุญาตใหบุคลากรลาศึก ษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ลาพักผอน ลากิจ
และเดินทางไปราชการ ภายในประเทศและตางประเทศ
ผูปฏิ บั ติ งานเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี ต องทาการตรวจสอบและกลั่น กรองเอกสารหรือ หนั งสื อ
ราชการ ในการอนุมัติ /อนุญาตใหบุ คลากรลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ลาพักผอน ลากิ จ และเดินทาง
ไปราชการ ภายในประเทศและตางประเทศ วากระบวนการนาเสนอผูบริหารไดปฏิบัติตามแนวมาตรฐานการ
ปฏิ บัติง านหรือ ไม ซึ่ง ที่ป ระชุมผู บริ หา รฝายอานวยการ (ทบอ.) ครั้ งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่ อ วัน ที่ ๑๒ ธันวาคม
๒๕๖๐ ไดมี มติ รับทราบแนวมาตรฐานการปฏิ บัติง านที่อางถึงแนวปฏิบัติในการอนุม ัติ/ อนุญาต ใหบุคลากร
ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ลาพักผอน ลากิจ และเดินทางไปราชการ ภายในประเทศและตางประเทศ
ซึ่งจะเปนมาตรฐานการปฏิ บัติงาน เพื่อใหหนวยงานตางๆ ในสถาบัน บัณฑิตพั ฒนบริ ห ารศาสตร ยึ ดถือเปน
แนวปฏิบั ติ อยางเครงครั ดในการเสนอขออนุ มัติ /อนุ ญาต ใหบุ ค ลากรลาศึ ก ษา ฝกอบรม ปฏิบั ติ การวิจั ย
ลาพั ก ผอน ลากิ จ และเดิ น ทางไปราชการ ภายในประเทศและตางประเทศ ตามห นั ง สื อ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ที่ ศธ๐๕๒๖.๐๑/บค.ว๔๓๗ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดมีดังนี้
๑. แนวปฏิบั ติ ในการขออนุ มัติ /อนุ ญ าตใหบุค ลากรลาศึ กษา ฝกอบรม ปฏิ บั ติ การวิจั ย
ลาพักผอน ลากิจ และเดินทางไปราชการ ภายในและตางประเทศ
๑.๑ การลาพานั กศึ ก ษาไปดูงาน ระยะเวลาที่เสนอเรื่ อ งมาที่ กองบริห ารทรัพ ยา กร
บุ ค คล ไมนอยกวา ๖๐ วัน (ตามประกาศ สพบ. วาดวยเรื่ องการนานั กศึ ก ษา
ไปดูงานตางประเทศ พ.ศ.๒๕๔๖) โดยผูมีอ านาจอนุ มัติค ืออธิการบดี และจะตอง
ใชหลักฐานในการประกอบการพิจาณาดัง นี้
๑) โครงการศึกษาดูงาน
๒) รายชื่อผูรวมเดิน ทาง
๓) กาหนดการ ซึ่ง ระบุวัน เวลา และสถานที่
๑.๒ การลาไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ จะตองทาสัญญาอนุ มัติ
ใหไปกรณีไประยะสั้น ไมเกิน ๑ เดือ น ไมตองจัดทาสัญญาค้ าประกั น ระยะเวลา
ที่เสนอเรื่องมาที่ กองบริ หารทรัพ ยากรบุค คล ไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยผู มีอานาจ
อนุมัติคืออธิการบดี และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจาณาดังนี้
๑) โครงการศึกษา/โครงการฝกอบรม/โครงการวิจัย
๒) หนังสือเชิญ/หนังสือ ตอบ
๓) บันทึกอนุมัต ิการใชเงินกรณีเงินทุนคณะ

๗๗
๑.๓ การลาไปราชการสั มมนา/ประชุ ม /เสนอผลงานวิ ช า การ/เจรจาทางธุร กิ จ
(อนุ มั ติ ตั วบุ ค คลเดิ น ทางอยางเดี ย ว) ร ะยะเวลาที่ เ สนอเรื่ อ งมาที่ ก องบริ ห าร
ทรัพยากรบุค คล ไมนอยกวา ๕ วันทาการกอนวั นเดินทาง โดยผู มีอานาจอนุมัติ
คืออธิการบดี และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจ าณาดังนี้
๑) แบบฟอรมขออนุมัติบุคลากรเดินทางไปราชการ ณ ตางประเทศ
๒) หนังสือเชิญ/หนังสือ ตอบ
๓) บันทึกอนุมัต ิการใชเงินกรณีเงินทุนคณะ
๑.๔ การลาไปปฏิ บั ติ ง านองคการระหวางประเทศ (ที่ จ ะตองทาสั ญ ญากลั บ มา
ปฏิ บั ติ งาน และบุ ค คลค้ าประกั น ) ร ะยะเวลาที่ เสนอเรื่ อ งมาที่ ก องบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล ไมนอยกวา ๔๕ วัน โดยผูมีอานาจอนุม ัติคืออธิการบดี
และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจาณาดังนี้
๑) แบบลาใหพนักงานลาปฏิบัติงานองคการระหวางประเทศ
๒) หนังสือเชิญ/หนังสือ ตอบ
๓) ขอตกลงรวมกันระหวางสถาบัน กับหนวยงาน ที่ไปปฏิบัติงาน
๑.๕ การลาไปเพิ่ม พูนความรูทางวิ ช าการ และปฏิ บัติง านตามโครงการแ ลกเปลี่ย น
คณาจารยระหวางสถาบั นอุ ด มศึกษา ระยะเวลาที่ เ สนอเรื่อ งมาที่ก องบริห าร
ทรั พยากรบุ ค คล ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวั น ที่ จะลา โดยผู มี อ านาจ อนุมั ติ
คืออธิการบดี และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจ าณาดังนี้
๑) แบบฟอรมการขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนฯ
๒) โครงการ/ตารา/ผลงานทางวิชาการ
๑.๖ การลาพักผอน/การลากิจ ณ ตางประเทศ ระยะเวลาที่เสนอเรื่อ งมาที่กองบริหาร
ทรัพ ยากรบุ คคล ไมนอยกวา ๕ วัน ทาการ โดยผู มีอาน าจอนุ มัติคือ อธิ ก ารบดี
และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจาณาดังนี้
๑) แบบฟอรมขออนุญาตลาพักผอน ณ ตางประเทศ
๒) บันทึกขออนุญาต
๓) แบบใบลาพัก ผอน/ลากิจ
๑.๗ การเปลี่ย นแปลงกาหน ดการเดิ นทางหรือ สถานที่ ระยะเวลาที่ เสนอเรื่ องมาที่
กองบริ หารทรั พยากรบุ คคล ไมนอยกวา ๗ วัน ทาการ (ใหหนวยงานร ายงาน
แกผูบั งคับ บั ญชารั บทราบ และทาหนั ง สือ ขออนุ มัติ เปลี่ ยนแปลงถึ งอธิก ารบดี
ผานกองบริห ารทรัพยากรบุคคลเสนอขออนุมัติ โดยผูมีอานาจอนุมัติ คืออธิการบดี
และจะตองใชหลักฐานในการประกอบการพิจาณาดังนี้
๑) บั นทึกอนุ มัติตัว บุคคล/สาเนาแบบใบลาพักผอน สาเนาแบบใบลากิ จ
ฉบับเดิมที่เคยไดรับอนุมัติ/อนุญาตเดินทางแลว

๗๘
๒. การอนุมัติระยะเวลาในการเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว
สามา รถขออนุ มัต ิ ร ะย ะเวลาออกเดิ น ทางลวงหนากอนเริ่ มปฏิ บั ติ ร าชกา ร
และอนุมัติระยะเวลาเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัต ิราชการภายในกาหนดเวลาดังนี้
(ก) ประเทศในทวีบเอเชียขออนุมัติระยะเวลา
- กอนเริ่มปฏิบัติราชการไมเกิน ๒๔ ชั่ว โมงหรือไมเกิน ๑ วัน
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ๒๔ ชั่วโมงหรือไมเกิน ๑ วัน
(ข) ประเทศออสเตรีย นิ วซีแ ลนด ประเทศในทวี ปยุ โ รป หรื อ ประเทศในทวี ป
อเมริกาเหนือ
- กอนเริ่มปฏิบัติราชการไมเกิน ๔๘ ชั่ว โมงหรือ ไมเกิน ๒ วัน
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ๔๘ ชั่วโมงหรือไมเกิน ๒ วัน
(ค) ประเทศในทวีปอเมริกาใต หรือประเทศในทวีปแอฟริกา
- กอนเริ่มปฏิบัติราชการไมเกิน ๗๒ ชั่ว โมงหรือไมเกิน ๓ วัน
- หลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติราชการ ๗๒ ชั่วโมงหรือไมเกิน ๓ วัน
กร ณี ที่ ข ออนุ มัติ เ ดิ น ทางไปราชการยื่ น เรื่ อ งขออนุ มัต ิเ ดิ น ทางลวงหนา หรือ ร ะยะเวลา
หลั ง เสร็ จ สิ้ น การปฏิ บั ติ ร าชการ เกิ น กวาที่ ระเบี ย บฯ ก าหนด ให ใช เปนสิ ท ธิ ก ารลาประเภทอื่ น แทน
เชน ลาพักผอน ลากิจ เปนตน
ทั้ ง นี้ หากไมดาเนิ น การตามที่ ระบุ ไ วขางตน สถาบั น จะถื อ วาไมปฏิ บ ั ติ ต ามนโยบาย
ที่มีการชี้แจงไวแลว และกองบริหารทรัพยากรบุคคลจะไมเสนอเรื่องใหอธิก ารบดีพิจารณาอนุมัติ

๗๙
๓.๑.๔ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หลัก เกณฑการพิจารณาใหการสนับสนุนงบประมาณโครงการการศึกษา
นานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานัก
ผูปฏิบั ติงาน เลขานุ การอธิก ารบดี ตองทาการตรวจสอบและกลั่ นกรองเอกสารหรื อหนั ง สือ
ราชการ ในการอนุ มัติ ก ารใหการ สนั บ สนุ น งบประมาณ โครงการการศึ ก ษานานาชาติ และเจรจาธุ รกิ จ
ของคณะ/สานั ก เนื่ อ งจากที่ ผ าน มายั งมีค ณะ/สานั ก และผู ที่ รับ ผิ ด ชอบในการจัด ทาโ ครงการบางสวน
ไมทราบถึงหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน ซึ่งหลัก เกณฑนี้
เปนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใหคณาจารยที่ประสงคจะเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ไดรับทราบถึง หลักเกณฑและขั้นตอน
ในการขอรั บ การสนั บ สนุน งบประมาณจากสถาบั น เพื่อ ใชเปนแนวปฏิ บั ติ ใหเปนไปในทิ ศ ทางเดีย วกั น
ทั้งสถาบัน
หลักเกณฑในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน
๑. การเชิ ญ อาจารย นั กวิ ช ากา ร และผู เชี่ ย วชาญ ชาวตางประเทศ มาบรรยาย/แลกเปลี่ ยน
ที่สถาบันการเดินทางมาบรรยาย แลกเปลี่ยนห รื อรวมกิจกรรมอื่น ที่ เปนประโยชนตอสถาบัน ฯ ของอาจารย
นัก วิชาการ และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ หากคณะ/สานัก จาเปนตองออกคาใชจาย สถาบันจะสนับสนุน
งบประมาณในอัตราสวน ๕๐:๕๐ (สถาบั น ๕๐ และคณะ/สานั ก ๕๐) สา หรั บ คาเชาที่ พัก อัต ราวั น ละ
๗๐๐ บาท และคาเบี้ยเลี้ยงอัตราวันละ ๑,๒๐๐ บาท ปละไมเกิน ๒ คน คนละไมเกิน ๓๐ วัน ตอคณะ/สานัก
๒. การเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศและภายในประเทศ ที่เ ปนการจัดการ
ประชุมในระดับ นานาชาติ
๒.๑ สถาบั น จะใหการสนั บ สนุน งบประมาณในการเดิน ทางเฉพาะผู ที่น าเสนอผลงาน
ในอั ตรารอยละ ๔๐ ของคาบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ และคาลงทะเบียนเขารวม
การประชุม ตอ ๑ ผลงาน ซึ่งตองเปนผลงานใหม และมิ ใชผลงานที่เคยไปนาเสนอ
หรื อเผยแพรในที่ อื่ นมากอน โดยตองมีสัดสวนการมีส วนรวม ในผลงานมากกวา
๕๐% ขึ้ น ไป กรณี ที่ มีสั ด สวนการมี ส วนรวมในผลงานนอยกวา ๕๐% สถาบั น
จะใหการสนั บ สนุ นงบประมาณในการเดิ นทางเฉพา ะคาบั ต รโดยสาร เครื่ อ งบิ น
ไป-กลับ ในอัตรารอยละ ๔๐
๒.๒ สถาบั นจะใหการสนับสนุ นงบประมาณในการเดินทางไปเขารวมการประชุมแตไมได
ไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ แตไปเขารวมการประ ชุมในฐานะผู วิจารณบทความ
หรือเปนประธานในการประชุม (Session) ตาง ๆ ขอ งการประชุม ในอั ตรารอยละ
๒๐ ของคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน และคาลงทะเบียนเขารวมการประชุม

๘๐
๒.๓ การสงผลงานหรื อ บทความทางวิช าการ ซึ่ งไดรั บการตอบรั บใหตีพิมพในเอกสาร
ประกอบการประชุม วิชาการระดั บนานาชาติทั้ งในตางประเทศและภายในประเทศ
สถาบั นจะใหการสนั บ สนุ นงบประมาณเปนคาลงทะเบี ยนในอั ต รารอยละ ๔๐
ตอ ๑ ผลงาน ซึ่ งตองเปนผลงานใหม และมิ ใชผลงานที่ เคยไปนาเสนอหรือ เผยแพร
ในที่อื่นมากอน หรือมิใชผลงานที่ไดรับการสนับสนุนมาแลวตามขอ ๒.๑
๒.๔ การเดิ นทางไปเขารวมการประชุม และน าเสนอผลงานทางวิช าการตามขอ ๒.๑
หรือ ๒.๒ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป หรือประเทศอื่นๆ ที่ใชเวลา
ในการเดิ นทาง ๑๐ ชั่วโมง หรื อเกิน ๑๐ ชั่ว โมงขึ้ นไป สถาบั นจะใหการสนั บสนุ น
งบประมาณปละ ๑ ครั้ง
๒.๕ การเดิ นทางไปเขารวมการประชุ มและน าเสนอผลงานทางวิช าการตามขอ ๒.๑
หรื อ ๒.๒ ในประเทศแถบเอเชีย หรือประเทศอื่นๆ รวมถึง ภายในประเทศ ที่ใ ชเวลา
ในการเดิ น ทางไมเกิ น ๑๐ ชั่ว โมง สถาบั น จะใหการสนั บ สนุ น งบประมาณปละ
ไมเกิน ๒ ครั้ง
๒.๖ ขอใหคณะ/สานั ก ที่ ป ระสงคจะขอรับ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากสถาบั น
สงเอกสารในการ ขออนุ มัติ มายัง กลุ มงานกิ จการนาชาติ ไมนอยกวา ๒ สัป ดาห
กอนการเดินทาง
ผูมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบัน
(การสนับสนุนงบประมาณ โครงการการศึกษานานาชาติ และเจรจาธุรกิจของคณะ/สานัก)
คณาจารยภายในสถาบันที่มีสถานภาพเปนขาราชการ และพนักงานสถาบัน
หลักเกณฑการจัดซื้อบัตรโดยสารเครื่อ งบิน
๑. สถาบั นจะใหกา รสนั บ สนุ น งบปร ะมาณ เปนคาตั๋ ว โดยสารเครื่ อ งบิ น ไป -กลั บ
เฉพาะชั้ น ปร ะหยั ด (Economy) เทานั้ น ไ มร วมถึ ง ชั้ น ปร ะ หยั ด แบบพิ เ ศษ
(Premium Economy)
๒. การเดิ นทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการภายในประเทศ สามารถซื้ อบัตรโดยสาร
ของสายการบิ น ใดก็ ไ ด จากบริษ ั ท สายการบิ น ตัว แทนจาหนาย ผู ประกอบการ
นาเที่ยว หรือผานระบบอิเล็กทรอนิกส

๘๑
๓.

การเดินทางไปนาเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ
๓.๑ ใหซื้ อ บั ต ร โดยสารเครื่ อ งบิ น ของบริ ษั ท การบิ น ไทย จากั ด
(มหาชน)
๓.๒ กรณี ที่ มีค วามจาเปนตองซื้อ บั ต รโดยสารเครื่อ งบิ น ของบริ ษ ั ท
กา รบิ น ไท ย จ ากั ด (ม หาชน ) โ ดยผานตั ว แท นจา หน าย
หรือ ผูประกอบการนาเที่ ย ว ก็ สามารถดาเนิน การได ทั้ งนี้ ราคา
คาบัต รโดยสารที่ซื้ อ ผานตั ว แทนจาหนาย หรือ ผู ประกอบการ
นาเที่ ย ว จะตองต่ ากวาราคาคาบั ต รโดยสารที่ ซื้ อ จากบริ ษั ท
การบินไทย จากัด (มหาชน)
๓.๓ กรณี บริษั ท การบิ น ไทย จากัด (มหาชน) แจงวาไมสามารถ
จั ดบัต รโดยสารใหได เนื่อ งจากไมมีเที่ ยวบิ นไปยัง เมือ งจุด หมาย
ปลาย ทางหรือ ประเทศที่ ต องการเดิ น ทางไป หรือ ราคาคาบัตร
โดยสารของ สายการบิน อื่น มีราคาตากวาราคาคาบั ตรโดยสาร
ที่ ซื้ อ จากบริ ษั ท ก ารบิ น ไทย จา กั ด (มหาชน) ไมนอยกวา
ร อยล ะ ๒ ๕ ก็ ส ามา ร ถจั ดซื้ อ บั ต รโดย สารเครื่ อ งบิ น จ าก
สายการบินอื่นได

๘๒

๓.๒ วิธีการปฏิบัติงาน
วิธี การปฏิบั ติงานในกระบวนการกลั่นกรองเอกสารของผู ปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีนั้น
เริ่ มจากการไดรั บ เอกสาร หรื อ หนั ง สื อ ราชการ แลวนามาพิ จ ารณา ตรวจสอบกลั่ น กรองความถู กตอง
โดยผูปฏิบัติงานเลขนุการอธิการบดี เริ่มตรวจสอบและกลั่นกรองเอกสารตามขั้นตอนดังนี้
๑. รั บเรื่อง จาแนก คั ดแยกเอกสาร โดยแยกประเภทตามลาดับความเรงดวน
ของเรื่ อ ง โดยการเสนอเอกสารปกติใหเสนอไปตามสายการปฏิ บั ติ ง าน
ตามลาดับ ชั้ น ผู บั งคับ บั ญ ชา หลั งจากแยกความเรงดวนของเอกสารแลว
หากเอกสารมีค วามสาคัญไมแตกตางกั น ผูปฏิ บัติงานเลขานุ การอธิการบดี
ควรนาเอกสาร มาแยกประเภทเพื่ อ เพื่อ อาน วยความสะด วกสาหรั บ
อธิการบดี หรือผูบริหารในการพิจารณาเอกสารดังนี้
- เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เรื่องที่ตองสั่งการ
- เรื่องเพื่อลงนาม
- เรื่องเพื่อทราบ
๒. กลั่นกรองตรวจสอบเอกสารหรือหนังสือราชการ ดังนี้
- ตรวจสอบเนื้ อ หาเรื่อ งที่ เ สนอวา เกี่ ย วของกับ หนวยงานใดบาง
เสนอครบถวนหรือไม
- ตรวจสอบวาเปนเรื่ องที่ ตองผานขั้นตอนการพิจ ารณาตามสายงาน
กอนนาเสนออธิการบดีมาอยางถูกตองหรือไม
- ความเปนมาของเรื่องเดิมกับเรื่องที่นาเสนอเปนไปตามขั้นตอนของ
กระบวนการหรือไม
- วิธีการเสนอเรื่ องตรงประเด็น หรือไมเปนไปตา มระเบียบกฎหมาย
ที่ใชอางอิง เรื่ อ งหรื อไม หากยั งไมถูก ตอง ผูปฏิบั ติ ง านเลขานุก าร
อธิการบดีต องดาเนินการสงเรื่องไปยังกองหรื อหนวยงานที่เ กี่ยวของ
เพื่อใหดาเนินการใหถูกตองเสียกอน จึง นาเสนออธิการบดีพิจารณา
- ตรวจดู เ อกสารแนบ เอกสารประกอบ สิ่ ง ที่ส งมาดวยวา มีค รบ
หรื อไม กร ณี เ รื่ อ งที่ เ สนอมาไมถู ก ตองครบถวน จะตองประสาน
กับเจาของเรื่อ งใหมารับไปดาเนิ น การพรอมสงเรื่อ งกลับโดยระบบ
สารบรรณอิ เ ล็ก ทรอนิ กส (e-Document) ควบคู กัน ไปดวย เพื่อ
เปนการปองกันการสูญหายของเอกสาร

๘๓
๓. สรุป ใจความประเด็ นสาคัญ เพื่ อใหอธิก ารบดี สะดวกในการพิจารณาเอกสาร
ซึ่งในการจับประเด็นใจความสาคัญของเนื้อหาเอกสารตางๆ นั้น ควรทาดัง นี้
๑) สรุ ป เรื่ อ งใหสั้น กระชั บ และลาดั บ ความเปนมากอนหลั ง
ใหเขาใจงาย
๒) ขอความที่จะบันทึก เสนอตองเรียงลาดับความตามหนั งสือเดิม
ที่มีมาเพื่อใหเกิดความเขาใจงายตามลาดับเหตุการณ
๓) ควรเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการ
๔) ควรเสนอแนะทางออกสาหรับการตัดสินใจและสั่งการ
๔. ขั้นตอนการนาเสนออธิการบดีพิจารณา
๑) ใหเสนอเรื่องตามระดับชั้นความเร็ว เชน ดวนที่สุด ดวนมาก
และดวน
๒) ใหเสนอเรื่องตามประเภทชั้นความลับ เชน ลับที่สุด ลับมาก
และลับ
๓) ใหตรวจสอบเอกสารที่แนบประกอบเรื่องใหครบทุกครั้ง กอน
นาเสนออธิการบดี
๔) นาสลิปติดเอกสารหรือทาจุดสังเกต เพื่องายตอการลงนาม
๕) ประทับตรายางสั่งการ (ถามี)
๕. หลั ง จา กอธิ ก ารบดี พิ จา รณาเรื่ อ ง หรื อ สั่ ง การในเอกสารเรี ย บรอยแลว
ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ควรดาเนินการดังนี้
๑) ตรวจสอบเอกสาร วามีการลงนามครบถวนและถูกตองหรือ ไม
๒) คัดแยกเอกสารโดยลาดับตามความเรงดวนของเรื่อ ง เพื่อสง
หนวยงานเจาของเรื่อง หรือสงตอไปตามสายงานที่รับผิดชอบ
ตามลาดับ เพื่อดาเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป
๖. สงเรื่องใหกับผูที่เกี่ยวของดาเนินการตอไป

๘๔

๓.๓ เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/ สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
ผูปฏิ บัติงานในตาแหนงเลขานุก ารอธิ ก ารบดี จะตองปฏิ บัติตามหลั กเกณฑ มาตรฐาน การ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่อ ดาเนิ น การไดอยางถู ก ตองและครบถวนตามกระบวนการ ขั้น ตอน ก ฎหมาย ระเบีย บ
ขอบั งคับ มติค ณะรัฐ มนตรี คาสั่ง ที่เกี่ย วของ โดยมี เงื่อ นไข ขอสัง เกต ขอควรระวัง และสิ่ง ที่ควรคานึ งถึ ง
ในการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๓.๑ เงื่อนไขในการดําเนินการของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลัง
เสนออธิก ารบดีของผูปฏิบ ัติงานเลขานุการอธิก ารบดี มีรายละเอียดดัง นี้
- เอกสารหรือหนั งสือทุกเรื่ องที่ เสนออธิก ารบดี ตองมีค วามถู กตองตรงตามรูปแบบ
ของชนิด หนั งสื อ ซึ่ง ไดแบงออกเปน ๖ ชนิ ด ตามรายละเอีย ดที่ ไดกลาวไวแลว
ในหั ว ขอที่ ๓.๑.๑ มาตรฐานการปฏิ บ ัต ิง าน ในกระบวนการกลั่ นกรองเอกสาร
(การ เขี ย น หนั ง สื อ ราชการ) เปนไปตาม ระเบี ยบสานั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แ กไขเพิ่ม เติ ม และระเบี ย บสานั ก
นายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบี ยบ วาดวยการ
รั กษาความลับ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ คาสั่ งสถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริ หารศาสตร เรื่อ ง อานาจหนาที่ ข องอธิก ารบดี และรองอธิ การบดี พระราชบั ญ ญั ต ิ
สถาบั นบัณฑิ ตพั ฒ นบริ ห ารศาสตร พ.ศ.๒๕๐๙ พระราชบัญ ญัติ สถาบั น บั ณฑิ ตพัฒนบริห ารศาสตร พ.ศ.๒๕๖๒ จรรยาบรรณเลขานุ การ และมีข อมูลที่ครบถวน
กอนนาเสนออธิก ารบดี วิ นิจ ฉัยสั่ งการเอกสารหรือ หนั ง สือ ทุก เรื่อ งตองผ านการ
กลั่นกรองจากหนวยงานที่รับผิดชอบในการกลั่ นกรองเอกสารกอนเสนออธิก ารบดี
พิจารณา โดยยึดตามแนวปฏิบั ติตามหนั งสือ ที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สบ.ว.๑๗๐ เรื่อง
หนวยงานที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองหนัง สือกอนเสนอผูบริห าร ตามรายละเอียด
ที่ไ ดกลาวไวแลวในหั ว ขอที่ ๓ .๑.๒ มาตรฐานการปฏิ บั ต ิ ง านในกระบวนการ
กลั่นกรองเอกสาร (หนวยงานที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองหนัง สือกอนเสนอ)

๘๕
๓.๓.๒ ขอสังเกตในการดําเนินการของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลัง
เสนออธิก ารบดีของผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบดี
-

เอกสารหรื อหนั งสื อ ทุก เรื่ อ งตองผานก ารกลั่ นกรองจากหนวยงานที่ รับ ผิ ด ชอบ
ในการกลั่นกรองหนังสื อ กอนเสนอผู บริหารตามสายงานมากอนจึง เสนออธิการบดี
พิจารณาได โดยผูปฏิบัติง านเลขานุก ารอธิก ารบดีส ามารถสัง เกตไดจากลายมือชื่ อ
(Singnature) ของผูบริหารสูง สุดของหนวยงาน หรือผู บริหารสถาบันตามสายงาน
นั้น ๆ วาไดลงลายมือ ชื่อครบทุ กทานหรือไมกอนเสนออธิ การบดี โดยอางถึง แนว
ปฏิบัติ ตามหนังสือ เลขที่ ศธ ๐๕๒๖.๐๑/สบ.ว.๑๗๐ เรื่องหนวยงานที่ รั บผิดชอบ
ในการกลั่ นกรองหนังสือ กอนเสนอผู บริหาร เพราะหากไดผานหนวยงานงานหรือ
ผูบริห ารตามสายงานมาแลว ยอมหมายความวา มีการกลั่นกรองงานจากหนวยงาน
และผู บริ ห ารตามสาย งานมาแลว แตหากไมพบล ายมื อ ชื่ อ (Singnature)
ของผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน หรือ ผูบริห ารสถาบันตามสายงานนั้น ๆ แสดงวา
มีก าร เสนอเอกสารที่ ผิ ด ขั้ น ตอน และไมไดผานการตรวจส อบจากหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองเอกสาร/หนังสือของงานนั้น ๆ

๓.๓.๓ ขอควรระวังในการดํา เนินการของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลัง
เสนออธิก ารบดีของผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบดี

ตารางที่ ๓. ๓ แสดงขอควรระวังในการดําเนินการของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดี
ของผูปฏิบัติง านเลขานุการอธิก ารบดี

ประเด็น
การมอบอานาจ หรือเรื่อง
ที่มีคดีค วาม

รายละเอียด
- ผูปฏิ บัติง านเลขานุการตองตรวจสอบกลั่น กรองกอนวา เอกสารนั้ นไดผาน
การตรวจสอบแกไขอยางถูก ตองจากกลุมงาน วินัยและนิติ ก าร กอนนาเสนอ
อธิการบดีพิจารณาเรียบรอยแลวหรื อไม หากเอกสารยั งไมไดผานกลุมงาน
วินั ยและนิ ติ การ ใหสงเอกสารนั้ น ใหนิ ติ ก รตรวจสอบกอน เพื่อ กลั่ นกรอง
รายละเอียดกอนเสนออธิการบดี
- หากมีการขอสาเนาบัต รประชาชน ทะเบี ยนบาน ของอธิก ารบดีเ พื่อนาไป
ประกอบการยื่ นขอเสนอโครงการ มอบอานาจตาง ๆ ผูปฏิบัติงานเลขานุการ
อธิการบดี ตองขีดครอมในตัวเอกสารทุกครั้ง โดยระบุวา จะใชสาเนาบัตรนั้น
เพื่อการใด อยางละเอีย ด

๘๖
ประเด็น
การจั ด ทาคว ามรวมมื อ
ทางวิชาการ (MOU)

-

การ อนุ มั ติ เ บิ ก จายเรื่ อ ง
การเงินตาง ๆ

-

กระบวนการเสนอเอกสาร

รายละเอียด
ไมวา จะเปนความรวมมือทางวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ จะตอง
ดาเนินการเสนอเอกสารโดยสงเรื่อ งผานนิติก ร กลุมงานวินัยและนิติการของ
สถาบั น เพื่อ ตรวจสอบรางขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหถูก ตองกอน
นาเสนออธิการบดีพิจารณา
การจัด ทาขอตกลงคว ามรวมมือ (MOU) ตองมีก าร ขออนุมั ต ิ จัด ทาความ
รวมมือทางวิชาการ กอนที่จะลงนามความรวมมือทุกครั้ง
หากเปนขอตกลงความรวมมื อ (MOU) ที่เกี่ ยวกับ การรวมมื อทางหลัก สูตร
ของสถาบัน ตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม สภาสถาบัน เทานั้น
หากเปนขอตกลงความรวมมือ (MOU). ที่เกี่ยวกั บการรวมมือ ที่ไมเกี่ยวของ
กับหลักสูตรของสถาบัน อานาจอนุม ัติการจัดทาขอตกลงเปนของอธิการบดี
ตรวจสอบอยางละเอียดเรื่ อ งยอดเงิน เบิกจาย ตรงกับ ยอดเงิ นที่ข ออนุ มัติ ไว
หรือไม
เอกสารที่เกี่ยวกับการอนุมัติ เบิกจายงบประมาณตาง ๆ ใหเสนอผานกองคลัง
และพัสดุเ พื่อทาการกลั่นกรองตรวจสอบในเรื่องงบประมาณทุกครั้ง
หากเปนเรื่ อ งการขออนุ มั ติ ส นั บ สนุ น งบประมาณโครงการ การศึ ก ษา
นานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สานัก ผูปฏิบัติง านเลขานุการอธิการบดี
ควรตรวจสอบอี ก ครั้ งวา ผูขออนุมัต ิรั บการสนั บสนุน การเดิน ทางไดใชตั๋ว
โดยสารเครื่อ งบินไป-กลับ เฉพาะชั้นประหยัด (Economy) หรื อไมโดยใหยึ ด
ปฏิบั ติตามแนวปฏิ บัติหลัก เกณฑการพิ จารณาใหการสนับสนุ นงบประมาณ
โครงการการศึกษานานาชาติ และเจรจาธุ รกิจของคณะ/สา นั ก ตามที่ไดเคย
กลาวไวในขอ ๓.๑.๔

- เอกสารหรือ หนังสือราชการ ทุก ฉบับที่ถูกเสนอมา ไดผานกระบวนการเสนอ
มาถูกตองตามสายงานหรือ ไม ควรตรวจสอบวา มีการปฏิบัต ิตามแนวปฏิบั ติ
ในการ ขออนุมัติอยางถูก ตองหรือไม โดยอางถึงแนวปฏิบัติต ามหนังสือ ที่ ศธ
๐๕๒๖.๐๑/สบ.ว.๑๗๐ เรื่อ งหนวยงานที่รับผิด ชอบในการกลั่นกรองหนังสือ
กอนเสนอผูบริหาร
- หากเปนเรื่ องการขออนุมัติ อนุญาต ลาศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติ การวิจัย ลา
พักผอนลากิจ และเดิ นทางไปราชการ ภายในประเทศ และตางประเทศ
ควรตรวจสอบวา มีการปฏิ บัติตามแนวปฏิ บัติในการขออนุ มัต ิอยางถูก ตอง
หรือ ไม โดยอางถึ งแนวปฏิบั ติตามหนังสือ ที่ ศธ. ๐๕๒๖.๐๑/บค.ว๔๓๗ ลง
วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๘๗
ประเด็น
การเขียนหนังสือราชการ

รายละเอียด
- ระมั ด ระวั ง การพิ ม พตา แหนงทางวิ ช าการ ห รื อ ตาแหนงทางบริ ห าร
ผูปฏิบั ติ ง านเลขานุ การอธิก ารบดี ควรพิจ ารณาตรวจสอบตาแห นงใหเปน
ปจจุบัน และถูกตองทุก ครั้ง
- การจัดพิมพเอกสาร ตรวจสอบคาถูกผิด การใชภาษาในงานสารบรรณ ภาษา
ราชการไ มใชภาษาพู ด การ เขี ยนหนั งสื อ การขึ้ นตน การลงท าย ขอความ
ในชวงวรรค ชวงตอนในแตละวรรค ไมควรใชคาศัพทที่ไมถูก การขึ้นตนราชา
ศัพทหรือ คาที่ใชกั บพระสงฆ คาขึ้นตนลงทาย ตามสมณศัก ดิ์ ไมเหมือนกัน
ตองมีความระมัดระวัง และผูปฏิ บัติงานเลขานุการอธิก ารบดีตองรอบรูในสิ่ง
ที่เปนทางการ ซึ่ งสวนใหญจะมีพจนานุ กรม และควรมีคู มือการเขียนไวให
ตรวจสอบความถูกตอง โดยมีระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๘ มาเปนแนวทางการปฏิบัติงาน

เอกสารลับ

- ผูปฏิบัติง านเลขานุก ารอธิก ารบดี ควรระวัง ไมให มีการรั่ว ไหลของขอมู ลลับ ใน
เอกสาร หากมีการรั่วไหลไปความเสียหายอาจจะเกิดกับองคกรเปนอยางมาก
สิ่งนี้มีค วามสาคัญจะตองทาใหครอบคลุมทั้งกระบวนการ และใหเปนไปตาม
จรรยาบรรณของเลขานุการ

การสรุปประเด็น

- การสรุปประเด็นเพื่อประกอบการพิจารณา ผูปฏิบัติงานเลขานุ การอธิการบดี
ควรใชทาเปน short note ใสกระดาษตางหาก ไมควรสรุปประเด็นลงไปใน
เอกสาร หรือหนั งสือราชการ และเมื่ออธิ การบดีพิจารณาสั่งการแลว ตองดึง
short note นั้นออก ไมควรใหผูอื่นเห็นนอกจากอธิการบดี เทานั้น
- การขีด เสนเนนขอความสาคัญในเอกสารเพื่อใหอธิการบดีสังเกตเห็นประเด็น
สาคั ญนั้น ผูปฏิบั ติงานเลขานุก ารอธิ การบดีค วรใชดิ นสอ ไมควรใชปากกา
เนื่องจาก กรณีที่ ตองสาเนาหนัง สือแจงผูอื่ นตอไปจะทาใหความชัดเจนของ
ตัวหนังสือ ลดลง และไมนาอาน
- การสรุ ป ประเด็ น เพื่อ ปร ะก อบการพิ จารณ า ผู ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก าร
อธิการบดี จะพิ มพหรือ เขีย นดวยลายมือก็ได แตถาเปนลายมื อ ควรเขี ยนให
อานงาย
- หากตองสรุปประเด็นลงไปในเอกสาร หรือ หนัง สือราชการ ไมควรใชปากกา
เนนขอความ เนื่ องจาก กรณี ที่ ต องสาเนาหนั ง สือ แจ งผู อื่ นตอไป จะทาให
ความชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไมนาอาน
- ระบุ วัน เดือน ป ใหตรงกั บความเปนจริง ไมควรยอนหลัง หรือ ลวงหนา เวน
ไวแตมีเหตุผลจาเปนจริง ๆ

๘๘
ประเด็น

รายละเอียด

การประสานงาน

- ผูปฏิบัติง านเลขานุก ารอธิการบดี ตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี ระมัดระวังมารยาท
รู จัก การ เจรจาหรื อใชคาพูด ที่มี จุด ประสงคเพื่อ แกไขความขั ด แยง สร าง
ขอตกลง และเพื่อ ตอรองเงื่ อ นไขโดยประนี ประนอม ซึ่งสามารถสนองตอ
ความพึง พอใจตอทุก ๆ ฝาย เนื่องจากผูปฏิบั ติงานเลขานุการอธิการบดีตอง
ประสานงาน และติ ดตอกับหนวยงานตาง ๆ ทั้งในและนอกสถาบัน หากตอง
มีการแกไขเอกสาร ขอเอกสารเพิ่ มเติม หรือ แจงบอกผลความคืบหนาของ
งานนั้น ๆ เปนตน

การประทับตรายาง

- ระวัง ความหมายของตราย าง กอนจะประทั บ ตรายางควรอานเอกสารให
ละเอียดวาหนวยงานตนเรื่องตองการเสนออธิการบดีเพื่อการใด
- หากประทับตรายางแลว แตอธิ การบดีมีความเห็นตางจากตรายางที่ ประทั บ
ไป โดยอธิการบดี พิจารณาสั่ง การอยางอื่นที่ไมตรงกั บใจความที่ประทับ ตรา
ยาง เมื่ อ นาเอกสารออกจากหองอธิ ก ารบดี แ ลวผู ปฏิ บั ต ิ ง านเลขานุ ก าร
อธิการบดีต องลบขอความตรายางที่ประทับลงไปออกดวยเชนกัน

๓.๓.๔ สิ่งที่ควรคํานึงในการดําเนินการของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลัง
เสนออธิก ารบดีของผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบดี
กระบวนการกลั่ นกรองเอกสารกอนและหลั งเสนออธิก ารบดีข องผูปฏิ บัติ งานเลขานุ การ
อธิการบดี มีขอจากัด อยูหลายประการ ทั้งระเบียบกฎเกณฑที่มากมาย มีแนวปฏิบั ติหลายขั้นตอน ซึ่งมุ งเนน
การควบคุมตรวจสอบใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูก ตอง ซึ่งหากขาดความละเอียดรอบคอบในการ
ทางานก็สามารถเกิดขอผิดพลาดได ดัง นั้น ผูปฏิบ ัติห นาที่ เลขานุการอธิการบดี ตองยึดหลัก จรรยาบรรณของ
เลขานุ การ คื อ ซื่อ สัตยสุจริ ต ธารง ไวซึ่งมโนธรรม บนหลัก แหงความถู ก ตองยุติธรรม ใหยึด วา เอกสารหรื อ
หนังสือทุกฉบับ นั้น หากไมมีความสาคัญและเรงดวน ก็ไมควรขามขั้นตอนและกระบวนการกลั่นกรองเอกสาร

๘๙

๓.๔ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึ กษากระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลั งเสนออธิก ารบดี ของผู ปฏิ บ ัติงาน
เลขานุการอธิก ารบดี ไดนาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ย วของ ประกอบการศึกษา ดังนี้
- แนวคิด เกี่ยวกับงานเลขานุการ
- ความหมายของเลขานุการ
- บทบาทหนาทีข่ องเลขานุการ
- แนวคิด และความหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ
- ความหมายของระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส
- แนวคิดเกี่ยวกับการกลั่น กรองงาน

ภาพที่ ๓.๑๓ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจ ัยที่ เกี่ยวของกับกระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิก ารบดี

๙๐
๓.๔.๑ แนวคิดเกี่ยวกับเลขานุการ
ผลการวิจัยของ ณั ฐ ชยา แยมอุทั ย (๒๕๕๘) พบวา เลขานุก ารสวนบุค คลมีการรับ รูถึ งคุณคา
ที่อยูในงาน ( Meaningful Work) อยูในระดับสูง โดยรูสึกมีค วามภาคภูมิใจในงานของตน เพราะเลขานุการสวน
บุ คคลคือ บุ คคลซึ่งทางานใกลชิ ดผูบริ หารระดับสูงขององคการ ไดรั บเกี ย รติและความไววางใจจากผูบริ หาร
ระดับสูงใหทาหนาที่ในการดูแลจัด การทั้งในเรื่องสวนตัวและเรื่องงานบริหารองคการ ซึ่งงานสวนใหญที่ ไดรับ
มอบหมายลวนแลวแตเปนงานที่ส าคัญหรือ เปนความลับของผูบริ หารระดับสูงหรือองคการ ทั้งนี้ ตาแหนงงาน
เลขานุการสวนบุคคลถือ วา มีความสาคัญ ตอผูบริ หารระดับสู งคอนขาง มาก เพราะมีหนาที่ ในการแบงเบา
ภาระงานตาง ๆ และอานวยความสะดวกใหแกผู บริ หารระดับสูง เปนศูนยกลางคอยประสานใหงานเดิน หนา
ไปไดและยั งเปนสมองชวยคิด ตรวจสอบ กลั่นกรอง จดจา และคอยเตือนผูบริ หารระดั บสูงอี กดวย ซึ่ งการมี
โอกาสไดทางานกับผู บริหารระดั บ สูง ทาใหไดเรียนรู มุมมองและทัศนคติ จ ากผูบริห ารระดับ สูงอยางใกลชิ ด
เลขานุก ารสวนบุคคลจึงเปรียบเสมือนเปนตัวแทนของผูบริหารระดับสูง โดยเลขานุก ารสวนบุ คคลที่มีอายุ งาน
มาก ยอมมีการรั บรูคุณคาที่อ ยู ในงานมากขึ้นไปดวย เพราะไดรั บความกาวหนา และความสาเร็จในชีวิ ตการ
ทางาน รวมถึ งเกิดความผูกพันกับงาน (Job engagement) และมีความรัก ในงานสูง ซึ่งปจจัยที่สงผลตอการรับ รู
ถึง คุณคาที่อยูในงานของการเปนเลขานุการสวนบุค คลมากที่สุด ก็คื อ ปจจัยทางดานผูบริหารระดับ สูง ดังนั้น
ผูบริห ารระดับ สู งจึ งควรตระหนัก และใหความสาคัญ กั บเลขานุ ก ารส วนบุคคลของตน โดยการใหเกีย รติ
และยกยองชื่น ชมอยูเสมอ ทั้งนี้ สภาพที่เปนปญหาของการทางานเปนเลขานุก ารสวนบุ คคลที่กระทบตอการ
รับรูคุณคาที่ อยูในงาน (Meaningful Work) ประกอบดวยปญหาซึ่งเกิดขึ้นจากตัวบุค คลผูปฏิ บัติงานเลขานุก าร
สวนบุคคลเอง ปญหาจากภายในองคการ ปญหาเกี่ย วกับผูบริหารระ ดับสูงของตน ปญหาจากสังคมภายนอก
และปญหาเรื่อ งความกาวหนาและความมั่นคง ซึ่งสภาพปญหาเหลานี้ล วนสงผลใหการรับรูคุณคาที่อ ยูในงาน
ของการเปนเลขานุการสวนบุคคลลดลง
โดยที่ บุ บผา โรจนเลิศ (๒๕๕๔) อางอิงจากภรณี วินิจฉัยกุล "งานเลขานุ การ" ขวัญ เรื อน.
๕๐ (๓๐๔๗) : ๑๙๑ – ๑๙๒ ; ตุลาคม ๒๕๕๐ ไดกลาวไววา เลขานุก ารที่ ดี ในทัศนะของผู บริ หารตองมี
คุณสมบั ติ ดังนี้
๑. เชี่ ย วชาญงานหลั ก หม ายถึ ง มี ค วามสามารถงานพื้ น ฐานทั่ วไปที่ จ าเปนสาหรั บ
เลขานุก ารเชน พิมพดีด การรางเอกสาร การจดบันทึก การใชโทรศัพท และทักษะทาง
คอมพิว เตอร เปนตน
๒. รูจักกลั่นกรอง หมายถึง ตองสามารถกลั่นกรองผูมาติดตอเรื่ องตาง ๆ เพื่อใหผูบริหาร
ตัดสินใจได
๓. ตอบสนองฉับไว หมายถึง เวลาสั่ง งานใด ๆ เลขานุการควรสามารถดาเนินการไดทัน ที
๔. รูใจผูบริหาร หมายถึง ตองรูใจผูบริหาร เพราะจะไดทางานใหถูก ใจ
๕. เสนองานเปนลาดับ หมายถึ ง เลขานุ การควรสามารถจัด ลาดับ ความสาคัญ ของงาน
ใหผูบริหารได เพื่อใหงานสาเร็จทัน ตามกาหนด

๙๑
๖. รั บ ผิ ด ชอบเปนหลั ก หมายถึ ง เมื่อ ผู บริ ห ารมอบหมายงานใหแลว จะตองมีค วาม
รั บผิดชอบทางานนั้น ใหสาเร็จ เรี ยบรอยตามกาหนดเวลา และหรื อติดตามงานใหได
ตามกาหนด
๗. รอบคอบสอบทาน หมายถึ ง งานที่ จะผานเขายัง โต๊ ะผูบริห าร หรื อจะปลอยออกไป
จะตองมีการพิจารณาตรวจสอบทานใหถูกตองกอนเสมอ
งาน เลขานุ การ เปนงานที่ ท าทายความ สามารถ นอกจากเปนผู ที่เปรีย บเสมือ นมือ ขวา
ของเจานาย และผูที่ ทาหนาที่ ชวยเหลื อใหการสนั บ สนุน ผูบริ หารแลว เลขานุ การควรมีท ัก ษะและผลงาน
ที่ เ ปนเลิ ศ ผู บ ริ ห ารจึ ง จา เปนตองมี เ ลขานุ ก ารที่ มี ค วามรู ความสา มาร ถอยางแทจริ ง เปรี ย บไดวา
งานเลขานุ การเปนหั วใจหลั ก ที่ ช วยสรางความสา เร็ จใหกั บ ผู บริ ห าร ไดอยางมาก บางคนอาจเขาใจวา
งานเลขานุก ารมีเพีย งการติ ด ตอประสานงาน การต อนรับ และการนั ด หมาย การพิ มพงานการจั ดเอกสาร
แทจริ งแลวงาน ของเลขานุก ารมีม ากกวานั้ น หากเลขานุ ก ารมี ความเขาใจในบทบาทหนาที่ และมี ค วามรู
ความสามารถ ที่จะปฏิบั ติ งานเลขานุก ารไดอยางแทจริง ยอมสงผลใหงานเลขานุก ารเปนไปอยางสมบู รณ
มีประสิทธิผลและสนับสนุนการทางานใหกับผูบริหารไดมากขึ้น
ซึ่งไดสอดคลองกับ ตรีเ พ็ชร อ่าเมือ ง (๒๕๖๑) ที่กลาวไววา คาวาเลขานุการ ในความหมาย
หรือนิย ามตามความเขาใจของคนทั่ว ๆ ไปไมวา จะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน จะหมายถึ ง บุค คลใดบุคคล
หนึ่ งที่ใกลชิด ทาหนาที่สารพัดอานวยความสะดวกพรอมประสานงานและติด ตอสื่ อสารภายในองคกร ทั้งยัง
ทาภารกิจตางๆที่เปนประโยชนแกผูบังคับบัญชาหรือนายจาง แตในความหมายตามพจนานุกรมฉบั บราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายไวในหัวขอตอไป
๓.๔.๒ ความหมายของเลขานุการ
Atom (๒๕๕๗ ) ไดเขี ย นบทความผานเว็ บ ไซด http://ratirosethawngan.blogspot.com/

ไววา เลขานุการ คือ ผูที่ม ีหนาที่เกี่ยวของกับหนังสือหรืออื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่ง สวนในมาตรฐานอาชี พ
ของกรมการจัด หางาน กระทรวงแรงงานใหคานิยามของอาชีพเลขานุการไววา เปนผูที่ทาหนาที่อานวยความ
สะดวกใหแกผู บริ หารขององคกรในการบริ ห ารจั ด การงานขององคกรใหบรรลุ ผลสาเร็จตามนโยบายและ
เปาหมายขององคกร ตลอดจนชวยแกไขปญหาและอุป สรรคในการบริห ารจัดการใหเปนไปดวยความราบรื่น
และรวดเร็ว
เลขานุ ก ารในภาษาอั ง กฤษ คื อ Secretary เปนศั พทมาจากภา ษาลาติน วา “Secretum”
แปลวา “Secret” ซึ่งแปลเปนภาษาไทย คื อ “ความลับ” ผูที่ทางานในตาแหนงเลขานุการ ก็คือ ผูที่รูความลับ
ของผูบั งคับ บัญ ชาหรือ นายจาง งานเลขานุก ารเปนงานสาคัญ ผูเปนเลขานุก ารตองเปนผูรอบคอบเปนผูที่ไว
เนื้อเชื่ อใจไดและเหมาะสมกับตาแหนง ดั งนั้น ในทางปฏิบ ั ติแลว งานเลขานุ การ ควรเปนผู ที่มีค วามสามารถ
ในทักษะทุ ก ๆ เรื่องของสานักงาน เปนงานที่ตองรับ ผิดชอบขึ้นตรงตอผูบริหาร มีความรั บ ผิดชอบในงานที่ท า
อยูโดยไมตองมี การควบคุมหรือ สั่ง การ เลขานุ การที่ ดี มีสวนชวยใหผูบริห ารมี ประสิท ธิภ าพในการทางาน
เพิ่ มขึ้ น ทั้ ง ยั ง สามารถใชความคิ ด พิจ ารณาตั ด สิ น ใจในขอบเขตของงานที่ ไ ดรั บ มอบหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

๙๒
ความหมายของเลขานุ การ ตามพยัญ ชนะในภาษาอั งกฤษของคาวา “Secretary” มีตารา
ทางวิชาการไดใหคาจากัดความที่รวบรวมไวไดมีดังนี้
๑. S = SENSE
คือ ความมีส ามั ญสานึ ก รูจัก รั บ ผิดชอบวาสิ่งใดควรทาและไมควร
ทามี การตั ด สิ นใจอยางเด็ด ขาด ทั้ งไมเปนผู ที่ท างานโดยปราศจาก
ความยั้งคิด
๒. E = EFFICIENCY
คือ ความสามารถในการปฏิบั ต ิง านในหนาที่อ ยางมีประสิท ธิภ าพ
และจะแสดงใหเห็นถึง สมรรถภาพของงานดวย
๓. C = COURAGE
คือ ความมุ ม านะ ความกลา และกลาที่ จ ะทางานโดยไมกลั ว วา
จะเกิดความผิดซึง่ ขึ้นอยูกั บจิตใจของบุคคลนั้น แลวงานก็จะสาเร็จ
สมความมุงหมาย
๔. R = RESPONSIBILITY คือ ความรับ ผิ ด ชอบในการทางาน กลาวคื อ ตองเปนผู ที่ ทางาน
นั้น ๆ เอง และตองรับผิดชอบดวย
๕. E = ENERGY
คือ การมีกาลัง ใจและสุข ภาพดีในการทางาน โดยธรรมดาของการ
ทางานแลวอาจตองเหน็ ด เหนื่อ ยบาง แตเลขานุ ก ารตองรูจัก การ
ผอนสั้ น ผอนยาวในการทางาน รูจั ก แบงเวลาท างานใหถูก ตอง
เพื่อรางกายจะไดรับการพักผอนบางตามความเหมาะสม
๖. T = TECHNIQUE
คือ การมี เทคนิคในการทางาน รูจักดัดแปลงใหเหมาะสม ซึ่งเทคนิค
นั้ นเปนของแตละบุค คล แตอาจเลีย นแบบจากผูอื่น ไดและพัฒ นา
ใหดีขึ้น ดังนั้น เทคนิคจึงเปนเรื่อ งที่บอกหรือ สอนกันไมได
๗. A = ACTIVE
คือ ความวองไว ไมเฉื่อยชา การตื่นตัว เลขานุการทุกคนตองมีค วาม
ตื่ น ตั ว และ กระตื อ รื อร นอยู เสม อ แ มวางาน ที่ ท าจะมี ม าก
หรือเหน็ด เหนื่อยแคไหนก็ตาม
๘. R = RICH
คือ ความเปนผูมีศีลธรรม มีความสมบูรณในดานจิตใจ มิไดหมายถึง
ความร่ ารวยแตอยางใด หากเลขานุ ก ารมีคุ ณ ธรรมที่ ดี ก็ จ ะนา
ความเจริญมาสูตัวเลขานุการและองคการที่ทางานอยู
๙. Y = YOUTH
คือ อยูในวัยหนุมวัยสาว เพราะงานของเลขานุการนั้ นจะตองติด ตอ
กับคนทั่ว ๆ ไป
ไม วา จะนิ ย ามความหมายเลขานุ ก ารเปนอย างไร สวนใหญแลวในภาคราชการ
เราจะเห็ นภาพของเลขานุก ารเปนบุ คคลที่ จะตองปฏิบั ติ งานตามคาสั่ง ของผูบั ง คับบั ญ ชา ทั้ งงานประจา
และงานพิ เศษเปนครั้ง คราว ในภาคเอกชนนั้ นเลขานุ การจะไดชื่อ วา เปนผูชวยมือขวาของนั ก บริห ารเลย
ทีเดียว เพราะจะทาหนาที่เสมือนเปนผูชวยจัดการระบบการทางานของนักบริหารใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ประเภทของเลขานุการมีการแบงหลายรูปแบบ ในที่น ี้จะแบงเพียง ๒ ประเภท หลักๆ ดังนี้
๑. เลขานุ การสวนตัว/สวนบุค คล ( Private or Personal Secretary) มีความหมายคือเพียงแค
ชือ่ ของตาแหนงก็ส ามารถเขาใจไดอยู แลวเนื่อ งจากเปนการทางานใหนายจางหรื อผู บั งคั บบั ญ ชาโดยตรง
เฉพาะคนคนเดียวเทานั้น
๒. เลขานุก ารสานักงาน ( Office Secretary) มีความหมายคือ เปนเลขานุ การใหกั บสวนรวม
โดยมิไดเปนเลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง
๓.๔.๓ บทบาทหนาที่ของเลขานุการ
เลขานุการจะปรากฏอยู ในหนวยงานของทุก องคกร บางแหงมี การกาหนดชื่ อ ตาแหนงไว
โดยเฉพาะ เชน ในภาคเอกชนจะมีตาแหนงเลขานุก ารประธานบริษัท เลขานุก ารผูจัดการกรรมการบริห าร
เลขานุ ก ารฝาย จัด ซื้ อ ฯลฯ เปนตน ในภาคราชการบางแหงตาแหนงเลขานุ การอาจเรี ย กวา เลขาธิก าร
ตัวอยางเชน เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี เลขาธิ การสภาผูแทนราษฎร เลขาธิก ารวุ ฒิสภา เลขานุการสานักงาน
เลขานุ การประจาตาแหนงตาง ๆ อาทิ เลขานุการรั ฐมนตรี เลขานุก ารประธานวุ ฒิส ภา เลขานุ ก ารอั ยการ
สูงสุด ฯลฯ ในสวนของทหารบกและทหารอากาศ จะมี เลขานุการประจาตาแหน ง ซึ่งเรี ยกวา นายทหารคน
สนิท (ทส.) สาหรั บตาแหนงผูบังคับ หนวย (พล.ต. ขึ้นไป) ในสวนของทหารเรือ จะเปนตาแหนงนายธง และใน
สวนของตารวจ จะเปนตาแหนงนายเวร เปนตน แตในบางแหงก็ไดมีก ารกาหนดชื่อ ตาแหนงไวโดยเฉพาะ
แตเปนที่ทราบกันในการทางานวาบุคคลใดเปนเลขานุการของผู ดารงตาแหนงใด ในปจจุบันนี้ เราจะพบเห็น
บทบาทของเลขานุก ารในทุก ๆ องคกรตั้งแตระดับเล็ก ๆ จนถึง ระดั บประเทศ หรือ ระดับธุ รกิจ เอส เอ็ม อี
จนถึ งระดับนานาชาติ เปนที่ยอมรับกัน วาเลขานุการเปนตัว จั กรสาคัญที่ ทาใหงานของหนวยงานหรือองคกร
นั้น ๆ ดาเนินไปไดอยางราบรื่น และสัมฤทธิ์ผล
บทบาทหนาที่ข องงานเลขานุการ
๑. งานเลขานุการผูบริหาร
- ดาเนินการจัดทาหนังสือขออนุญาตไปราชการของผูบริห าร
- ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ
- ดาเนินการเบิกจายคาใชจายในการไปราชการของผูบริห าร
- จัดเตรียมเอกสารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมของผูบริหาร
- ดาเนินการเบิกจายคาใชจายตาง ๆ ของผูบริหาร
- ดาเนิน การ ติ ดตอประสานงาน ทางโทรศัพทภาย ในและภายนอก พรอมรั บ -สงโทรสาร
จดหมายอิเล็กทรอนิก สใหกับหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลตาง ๆ
- ตอนรับอาคันตุกะของผูบริหาร
- ประสานการนัดหมายตาง ๆ
- อานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในทุก ๆ ดาน

๙๔
๒. งานประชุม
- ดาเนิน การจั ด การประชุมตามที่ผู บริ หารสั่ง การ และไมอยูในหนาที่ ข องหนวยงานหรื อ
บุค คลใดบุคคลหนึ่ง
- บันทึกการประชุม
- จัดทารายงาน และหรือสรุปสาระสาคัญของการประชุมใหผูบริหาร
- ติดตามผลการดาเนินงานตามที่หารือ ในที่ประชุม
- จัดเอกสารประชุม ใหเปนระเบียบงายตอการสืบคนในการอางอิง
๓. งานเอกสารและงานธุรการ
- จั ด ลาดั บ ความสาคั ญและความเรงดวนของหนั ง สือ ราชการ เพื่อ ดาเนิ นการเสนอกอน
และหลังเสนอ
- พิจารณากลั่ น กรองหนั งสือโดยตรวจทานวา ผานกระบวนการจากหนวยงานที่ เกี่ยวของ
และผูบริหารที่กากับดูแลใหครบถวนกอนเสนอผูบริหารพิจารณา
- ดูแลตรวจสอบความถูกตองของอักษร และรูปแบบหนัง สือราชการจากหนวยงานตาง ๆ
กอนนาเสนอผูบริหารและลงนามในหนัง สือ พรอมตรวจทานหนังสือจากผูบริหารพิจ ารณา
สั่งการ และลงนามใหครบถวน กอนจัดสงคืนหนวยงาน
- ใหขอมู ล เบื้ อ งตนเพื่ อ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของผู บริ ห า ร กรณี ห นวยงาน ภายใน
หรื อ ภายนอกเชิ ญ ประชุ ม สั มมนา รวมเปนเกี ย รติ เปนประธานในพิธี เ ปด-ปดงาน
หากมีการกาหนดเวลาที่ซ้าซอนกับภารกิจอื่นที่ไดมีการนัดหมายลวงหนาแลว
- พิ มพหนั ง สื อ ภายใน ห นั ง สื อ ภายน อก แ ละเอกสารร าชการตาง ๆ ใหผู บริ ห าร
ตามที่ไดรับ มอบหมาย
ตามเอกสารจัดประเภทมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย) ฉบับ ป ๒๕๕๔ ไดกาหนดลักษณะ
งานของเลขานุ ก ารไววา มี ลั ก ษณะงานเปนการตรวจสอบงานเปนประจา เพื่อ ปองกัน ความผิดพลาด
ทาการนั ด หม ายและจั ด ตารางนั ด หมายใหผู บั ง คั บ บั ญ ชา เตื อ นกา รนั ด หมายใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ
ถึ ง กาหนดการ นั ด หมายลวงหนา ติ ด ตอสอบถามงานทางโทรศั พ ทหรื อ ทางอิ น เตอรเน็ ต บั น ทึ ก งาน
จากผู บั ง คั บ บั ญ ชาบั น ทึ ก เปนเทปบั น ทึ ก เสี ย งแลวนามาจั ด พิ มพ รางจดหมายโตตอบทั้ ง ภาษาไทย
และภาษาตางประเทศที่องคกรใชเปนประจา ดูแลรับ ผิดชอบ จั ดแฟมเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสาร
การประชุมของผูบั งคับ บัญชา การจัดทารายงานการประชุม จัด การดูแลเอกสารที่เปนสวนตั วและที่ สาคัญ
แกผูบั งคับ บัญ ชา เจราจาโตตอบและการนั ดหมายธุ รกิ จ ประสานงาน กั บเจ าหนาที่ใ นองคกรที่ เกี่ยวของ
กั บ งาน ของผู บั ง คั บ บั ญ ชา ตองมีค วามเขาใจถึ ง ธรรมชาติ และภาระห นาที่ ข องทั้ ง ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
และองคกรที่ ต นปฏิ บั ติ งานอยู และรูจั กการแกไขปญหาขอขั ดแยง เมื่อ ปฏิ บั ติ ง านจนไดรั บ ความวางใจ
ของผูบังคับบัญ ชาแลว อาจไดรับมอบหมายใหทางานแทนไดในบางกรณี

๙๕
จากการกาหนดลัก ษณะงานเลขานุก ารดัง กลาวขางตน ทาใหเห็น ภาพของงานเลขานุก าร
เบื้ อ งตนไดอยางชั ด เจนวา เลขานุ ก ารนั้ น เสมือ นเปนผู ชวยผู บั ง คั บ บั ญ ชา เปนกัน ชนใหผู บั ง คั บ บั ญ ชา
เปนผูเชื่อมโยงหรือประสานนโยบายใหระดับผูบริหารและระดับ หั วหนางานหรือระดับอื่ น ๆ เกิด ความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะทาใหงานขององคกรสามารถขับเคลื่อนไปไดอยางมีป ระสิทธิภาพ
คุณ สมบัติทั่วไปของเลขานุการ
ในภาคเอกชน จะเคยเห็ น ประกาศการรั บ สมัค รงานในต าแหนงเลขานุ ก าร ตามหนา
หนั งสือพิมพ ทางอินเตอรเน็ ตหรื อ สื่อ มวลชนแขนงอื่นๆ จะพบวา มีการกาหนดคุ ณสมบั ติเกี่ยวกั บเพศ อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา ประสบการณหรืออื่น ๆ ซึ่งพอจะสรุปไดดังนี้
๑. มีคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาอยางนอยระดับ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พทางเลขานุ การ จนถึ ง
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อโทขึ้ น อยู กั บ ลั ก ษณ ะงานขององคกร ขนาดของอ งคกร
และระดับผูบริหาร
๒. มีความรูงานขององคกรที่ทางานอยู
๓. สาม ารถใชชวเลขได และใชภาษาไดม ากกวาห นึ่ ง ภาษ าคื อ ภาษาตางปร ะเทศ
เชน อั ง กฤษ ญี่ ปุ น หรื อ จี น เปนตน ขึ้น อยู กับ การประกอบธุ รกิ จขององคกรนั้น ๆ
ซึ่งตองสื่อสารไดทั้งเขียน และการพูด
๔. เปนผู มีบุคลิ กภาพ และอุป นิสั ยที่ ดี มี กาลเทศะและมีป ฏิ ภาณไหวพริบ คลองแคลว
ทุกดาน
๕. มีความรั บ ผิดชอบงาน ดี มาก อดทน ทางานภายในสภาพกดดั น สูง ได และมี มนุ ษ ย
สัมพันธที่ดี
๖. สามารถใชอุ ปกรณสานัก งานที่ จาเปนตองาน สามารถใชคอมพิวเตอร และโปรแกรม
ตาง ๆ ได
๗. สาม ารถใหคาปรึ กษาแนะนาแกผู บั ง คั บ บั ญ ชา ตลอดจนการ แกไขปญหาอุ ปสร รค
ของงานในความรับผิดชอบของผูบังคับบัญ ชา
๘. มีความสามารถในการเก็บความลับของผูบังคับบัญชาและองคกร
๙. มีค วามสามารถในการตอนรั บ ผู มาติ ด ตอ เพื่อ สรางภาพลั ก ษณของผู บัง คั บ บั ญ ชา
และองคกร
๑๐. มีความสามารถในการสรางความสัมพันธอัน ดีระหวางบุคคล หรือองคกรที่มาติดตอ
๑๑. มีความสามารถในการประชาสัมพันธ เพื่อประโยชนของผูบังคับบัญชา และองคกร
๑๒. เปนผูอุทิศเวลาใหแกการทางาน
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ในภาครัฐ หรื อภาคราชการนั้ น ตาแหนงเลขานุ การเปนตาแหนงที่ถูก กาหนดขึ้นมาควบคู
กับตาแหนงผู บัง คั บบัญ ชาระดับสู งๆ เพื่อชวยแบงเบาและรองรับ ภารก ิจของผู บัง คับบัญ ชา ดั งนั้น จึ งเปน
ตาแหนงที่ ต องมีคุณสมบั ติพื้น ฐานของขาราชการโดยทั่ วไป เชน มีสั ญ ชาติ ไ ทย มี อายุ ไมต่ ากวาสิบ แปดป
ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติ หนาที่ไ ด ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดี ไมเปนหนี้ สินลนพน
ตัว ไมเคยเปนผูถูก ลงโทษ ไมมีประวัต ิเสื่อมเสีย และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหนงตร งตามที่ห นวยงาน
นั้นๆ กาหนดไว
คุณ สมบัติของเลขานุก ารสวนตัว
๑. มีความสุขุ มรอบคอบและความจงรัก ภัก ดี คือ ละเวนตอการกระทาอั นเปนปฏิ ป กษ
กับผูบังคับบัญชา และตองรักษาความลับของผูบัง คับบัญชาอยางเครงครัด
๒. มีเ ชาวปญญาแนบเนี ย น ถู ก ตองกาลเทศะ และมีค วามสุ ภ าพออนโยน นุ มนวล
ในการติดตอกับบุคคลภายนอกทั้งแบบการเผชิญหนา และการสนทนาทางโทรศัพท
๓. มีความเปนระเบียบเรียบรอย คือ การงานที่ทาใหเปนระบบ ไมสับสน
๔. ตรงตอเวลา คือ รูจักการแบงเวลาใหถูกตอง เพื่อใหงานสาเร็จลุล วงตามเวลาที่กาหนด
๕. มีสา มัญ สานึ ก งานบางอยางสามารถใชวิ จารณญาณของตนเองอยางรอบคอบได
ไมจาเปนที่จะตองปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาทุกกรณี
๖. มีค ว ามจาดี ถึ ง แมวา จะมี บั น ทึ ก ชวย ความจ าอยู แลว หากเปนผู มี ค วา มจา ดี
ก็จะทาใหงานรวดเร็วยิ่งขึ้น
๗. มีความรั บผิดชอบสูง เพราะบอยครั้ง ที่ผูบังคับบัญชามักจะมอบหมายงานใหเลขานุการ
ทาแทน หากเลขานุ ก ารมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง ก็ จะเปนการแบงเบาภาร ะของ
ผูบังคับบัญชาที่ไ มตองคอยติดตามการทางานทุกขั้นตอนของเลขานุการได
๘. มีความกระตือรือรนในการทางาน คือรูจัก ปรั บ ปรุง เปลี่ยนแปลงวิธีการทางานใหไดผลดี
และรวดเร็วยิ่งขึ้น
๙. มีวุฒ ิภาวะทางอารมณ คือรักษาอารมณใหสม่าเสมออยูตลอดเวลา การแสดงออกทาง
สีห นาวา เต็ มใจทางาน ไมวางานจะหนั กหรื อ เบา ไมแสดงความเบื่อ หนาย ไมแสดง
อารมณเสียเมื่อพบงานที่ยุงเหยิง
๑๐. มีศั ก ดิ์ ศ รี สู ง คื อ ตองสานึ ก เสมอวาตนเองมีศั ก ดิ์ ศ รี มี เ กีย รติ มี คุ ณคา การท างาน
แตล ะอยางจะตองท าดวยความมั่น ใจ และภ าคภู มิ มี ม าตรฐาน ในการท างาน
งานที่ผานเลขานุการไปแลวนั้นควรมั่นใจวาเรียบรอยถูกตอง
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เว็ บ ไซต ง าน วั น นี้ .com (เขาถึ ง ไดจาก http://www.xn--72c0baa2eyce3a4p.com)
สืบ คนเมื่อ 27 กรกฎาคม 2559) ไดใหนิ ย ามความหมายของอาชีพเลขานุ ก ารไววา ผู ปฏิ บั ติ เ ลขานุ ก าร
Secretary เปนผูทาหนาที่อ านวยความสะดวกใหแกผูบริหารขององคกรในการบริห ารจัดการงานขององคกร
ใหบรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย และเปาหมายขององคกร ตลอดจนชวยแกไขปญหาอุปสรรค ในการบริห าร
จัดการใหเปนไปดวยความราบรื่น และรวดเร็ว
จากคาจากัด ความดังกลาว สรุป ไดวา “เลขานุ การ” คือ ผู ชวยผู บริหารที่ทาหนาที่ อานวย
ความสะดวก แบงเบาภาระ คั ดกรองงาน และปฏิบ ัติ งานตามที่ผูบั งคั บ บัญ ชามอบหมาย โดยตองเปนผูที่มี
ความสามารถหลากหลาย สามารถจั ดระบบการทางานได มีความเชี่ย วชาญในงานเอกสาร มีทัก ษะในการ
สื่อ สาร สามาร ถติด ตอประสานงานทั้ ง ในและนอกหนวยงานไดอย างราบรื่น กาวทั น เทคโนโลยี ใหม ๆ
ใชภาษาไทยและภ าษาตางปร ะเทศไดอยางถู ก ตอง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ในงานที่ ไ ด รั บ มอบหมาย
มีการตัดสินใจที่ดี สามารถปฏิบัติงานไดโดยไมตองมีการสั่งการ
เชนเดียวกับ งานวิจัยของ อภิ รดี อนุเคราะหกุล (2541 : 4-5) ศึกษาเรื่องบทบาทที่คาดหวัง
และบทบาทที่ เปนจริ งในการปฏิ บั ติงานเลขานุ ก ารผู บริห ารตามทั ศนะผูบ ริห ารข องมหาวิท ยาลั ยของรัฐ
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริ หารมหาวิท ยาลั ยของรัฐ ตาแหนงรองอธิ การบดีฝ ายตาง ๆ มีความเห็ น
ที่สอดคลองกัน เกี่ย วกั บบทบาทของเลขานุ การที่ ควรจะเปน พอสรุป ไดดังนี้คื อ เลขานุ การควรมี บทบาท
ในการกรองงานขั้นตน วางแผนการทางานอยางเปนระบบ รูจักออกแบบงานที่ดเี ขาใจงานและระบบของงาน
ทางบประมาณ ติดตามประเมิ นผลการทางาน การติ ด ตอโทรศัพท รางและพิมพหนังสื อโตตอบไดอยางถูก
ตอง การติดตามขอมูล เพือ่ การประชุม เปนผู ชวยจั ดระบบการประชุ ม เชน จัด แฟมเอกสารการประชุม
สรุ ป ยอรายงานการป ระชุ ม จั ด อั น ดั บ วั น ที่ มี ก ารประชุ ม จดบั น ทึ ก ตารางปฏิ บั ติ ง าน ของผู บ ริ ห าร
จัด ตารางเวลานัดหมาย การตอนรับแขก มีความวองไวในการทางาน สามารถใชเครื่อ งมือ สื่อสารที่ ทันสมัย
ดวยการเปลี่ย นแปลงที่เ กิดขึ้นกับโลกธุรกิจในทุกวันนี้ จึงเปนผลทาใหผูปฏิบัติง านที่ทาอาชี พ
เลขานุ ก ารสวนบุ ค คลตองปรั บ ตั ว เพื่อสอดรับ กั บยุ ค สมัยที่ เปลี่ ยนแปลงไป จากเดิ มที่ใ ชความสามารถ
เพียงแคการทาและจัดเก็ บเอกสาร การพิมพดีด การจัด รูป แบบเอกสาร คาสั่งชวเลขและทักษะภาษาอั งกฤษ
ตองปรั บเปลี่ ยน ใหมีบ ทบาทเปนผูเชี่ย วชาญทางดานขอมูล ( Information Specialists) คือ มีค วามสามารถ
ในการใหคาปรึก ษา ความสามารถในการติดตอประสานงาน สรางความสัมพันธที่ดีระหวางพนักงานและผูอื่น
ความสามารถในการตั ดสินใจแทนนายจาง และตองเปนผู ที่ มีความรู ทางดานเทคโนโลยีส ารสนเทศดวย
Clark (๑๙๙๗ อางถึงใน ณัฐชยา แยมอุทัย , ๒๕๕๘) เพื่อสรางใหงานเลขานุการสวนบุคคลเปนงานที่มีคุณคา
และไดรับการยอมรับมากขึ้น
จา กแนวคิ ด ความหมาย และบทบาท หนาที่ ข องเลขานุ ก ารที่ ก ลาวมาขา งตนพบวา
ผูปฏิบั ติ งานเลขานุก ารตองมีค วามเชี่ ยวชาญในงาน หลั กการดา เนิ นงานในสานั กงาน รูจั ก กลั่ นกรองงาน
และเอกสารเพื่ อ ผู บริ ห ารตั ด สิ น ใจได ตอบสนองฉั บ ไว รู ใจผู บริ ห าร เสนองานตา มลาดั บ ขั้ น ตอน
และกระบวนงาน มีความรับผิด ชอบ รอบคอบสอบทาน รวมถึงตองปรับตัวใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงรูทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนาระบบสารสนเทศมาใชงานไดอยางคลองแคลว
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๓.๔.๔ แนวคิด และความหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณ
พจ นานุก รมฉบั บราชบั ณฑิ ต ยสถาน (๒๕๔๒) ใหความหมายของสารบรรณ คือ หนั งสื อ
ทีเ่ ปนหลัก ฐานและเรียกงานที่เกี่ยวกับการบริห ารงานเอกสาร เริ่ม ตั้ งแตการจัด ทา การรับ การสง การเก็ บ
รักษา การยืม จนถึงการทาลายเอกสาร
นภาลัย สุวรรณธาดา (๒๕๔๖) ไดอธิบายไววา คาวา สารบรรณ มาจากคาวา สารหรือ สาระ
หมายถึง สาระสวนสาคัญ ถอยคา จดหมาย ฯลฯ และ บรรณ หมายถึง หนังสือ คาวา สารบรรณ จึง หมายถึง
หนังสือที่เปนหลักฐาน
อมรเทวี เพิ่มพิทยา (๒๕๔๘) ไดกลาวถึ งความหมายของงานสารบรรณ คือ งานที่เกี่ยวของ
กับ การบริห ารเอกสาร เริ่มตั้ง แตการจั ด ทา การรับ การสง การเก็ บรัก ษา การยื ม จนถึ งการทาลาย ซึ่ง มี
ความหมายครอบคลุมถึง งานที่ เกี่ ยวกั บ เอกสารทั้ง หมด ซึ่ง เริ่ มตั้งแตขบวนการเริ่ มแรก จนถึ ง ขั้ นทาลาย
เอกสาร ทั้งนี้ เพื่อที่จะไมใหมีการเก็บเอกสารที่ไมจาเปนไวในสวนราชการตอไป
มุกดา เชื้ อวัฒนา (๒๕๔๘) ไดกลาวถึง ความหมายของงานสารบรรณไวดังนี้ งานสารบรรณ
หมายถึ ง งานที่ เ กี่ ยวของกับ การบริ ห าร งานเอกสาร เริ่ มตั้ ง แตการจั ด ทา ก ารรั บ การสงการ เก็บ รัก ษา
และการยื ม จนถึง การทาลายแตในทางปฏิ บัติงานสารบรรณ เริ่ม ตั้ งแตการคิด การอาน การรางการเขีย น
การพิ มพการตรวจทาน การทาสาเนา การเสนอลงนาม การรับ -สงเอกสาร การจั ด เก็บ การคนหาติด ตาม
ตลอดจนการบัน ทึก การควบคุม การยืม และการทาลายเอกสารเมื่อ หมดอายุก ารใชงาน งานสารบรรณ
จึง เปนทั้งศาสตรคื อ มีระเบี ยบงานสารบรรณที่ ชัดเจน สามารถเรียนรู และปฏิบัต ิใหถูกตองได และเปนศิลป
คือ แนวความคิ ด และวิ ธี ก ารบริ ห าร จั ด การงานเอกสารที่ ต องใชทั ก ษะความชานาญและความสามารถ
เฉพาะตั ว ในก ารบริ ห ารงานเอ กสารอยางเปนร ะบบ เพื่ อ ใหงานเอกสารนั้ น บ ร รลุ วั ต ถุ ป ระสงค
และเกิดประโยชนตอองคกรสูงสุด
ความสําคัญของงานสารบรรณ
มุกดา เชื้อวัฒนา (๒๕๔๘) ไดกลาวถึงความสาคัญของงานสารบรรณไวดังนี้
๑. งานเอกสารหรื อ หนั ง สื อ ที่ ท าขึ้ น เพื่ อ ใชเปนเครื่ อ งมื อ เ ปนหลั ก ฐาน
ในการบริ หารงานและใชเปนสื่ อในการติดต อสื่ อสาร ทาความเขาใจระหวาง
หนวยงานกั บหนวยงาน หนวยงานกับบุ คคล และบุ คคลกับบุ ค คล ทั้ง ยังเปน
เสมือ นเครื่องเตื อนความจาของหนวยงานและเปนสิง่ ที่ มีคุณ คาทางประวัต -ิ
ศาสตรเพื่อใชในการศึกษาคนควาตอไปในอนาคต
๒. ชวยใหการปฏิบั ติงานดานตาง ๆ ขอ งองคกรมีระบบ มีค วามคลองตัว และมี
ประสิท ธิภาพยิ่งขึ้น
๓. แสดงถึงความเจริญกาวหนาขององคกรในดานการปฏิบัติงานเกี่ย วกับเอกสาร

๙๙
อมรเทวี เพิ่มพิทยา (๒๕๔๘) กลาวถึงความสาคัญของงานสารบรรณดังนี้
๑. สรางความเปนระเบียบเรี ยบรอย โดยการกาหนดรูป แบบของหนัง สือราชการ
ชนิด ตาง ๆ
๒. ทาใหเกิดความรวดเร็วในการรัรบสงหนัง สือ และปองกั นไมใหห นั งสือราชการ
เกิ ด กา รสู ญ หายเนื่ อ งจ ากมีก ารจั ด ระเบี ย บงานสารบรรณ ใหเปนระบบ
และกาหนดวิธีปฏิบัติทรี่ ัดกุม
๓. ประหยัด งบประมาณในเรื่ องการจัด ซื้ อ วั ส ดุอุ ปกรณตาง ๆ ที่ ใชในการเก็ บ
เอกสาร เพราะมีระเบียบปฏิบัติในเรื่องของการทาลายเอกสารตามความสาคัญ
ของเอกสารนั้น ๆ
ประโยชนของงานสารบรรณ
มุกดา เชื้อวัฒนา (๒๕๔๘) ไดกลาวถึงประโยชนของงานสารบรรณไวดังนี้
๑. ทาใหการปฏิ บั ติ งานเกี่ ยวกั บหนัง สือ ของทางราชการเปนระบบ มีค วามเปน
ระเบีย บเรียบรอยและมีมาตรฐานในการดาเนินงานเหมือ นกัน
๒. ทาใหประหยัดเวลาแรงงาน และคาใชจายในการปฏิบัติงานเอกสาร
๓. ทาใหมีความสะดวก รวดเร็ว ในการคนหาเอกสารเพื่อการอางอิง
๔. เปนการกาหนดหนาที่และความรับผดิชอบของผูปฏิบัติงานโดยตรง
จากแนวคิดและความหมายเกี่ยวกับงานสารบรรณขางตนสามารถสรุปไดวา ภาระหนาที่
ของเลขานุ การ ในการกลั่นกรองตรวจสอบเอกสารนั้น มัก จะดําเนินการควบคูไปกับระบบงานสารบรรณ
ซึ่งตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ใหความหมายของงานสารบรรณ
หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้ง แตการจัดทํ า การรับ การสง การเก็บ รัก ษา
การยืม จนถึงการทําลาย
๓.๔.๕ ความหมายของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
ราชกิจจานุเ บกษา (๒๕๔๘) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๘ สมควร แกไขเพิ่ มเติ ม ระเบี ย บสานั ก นายกรัฐ มนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
เพื่ อใหเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบั นที่มีก ารปฏิบั ติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส
ซึ่งสอดคลองกับ การบริห ารราชการแนวทางใหมที่ มุงเนนผลสั มฤทธิ์ ความ คุมคา แ ละลดขั้ น ตอนการ
ปฏิบั ติงาน สมควรวางระบบงานสารบรรณใหเปนการดาเนิ นงานที่มีระบบ มี ความรวดเร็ ว มีป ระสิทธิ ภาพ
และลดความซาซอนในการปฏิบั ต ิราชการ โดยใหเพิ่มนิยามคาวา “อิเล็ กทรอนิกส ” และคาวา “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”

๑๐๐
อิเล็ กทรอนิ กส หมายความวา การประยุ กตใชวิธี ก ารทางอิเล็ก ตรอนไฟฟา คลืน่ แมเหล็ก
ไฟฟา หรื อวิธีอ ื่นใดในลัก ษณะคลายกั นและใหความหมายรวมถึงการประยุกตใชวิ ธีการทางแสง วิธี การทาง
แมเหล็กหรืออุปกรณที่เกี่ยวของกับ การประยุ กตใชวิธ ีตาง ๆ
ระบบสารบรรณอิ เล็ก ทรอนิก ส หมายความวา การรับ สงขาวสา รหรือ หนั ง สือ ผานระบบ
สื่อสารดวยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิก ส
โดยที่ ปริศ นา มัชฌิ มา และคณะ (๒๕๕๕) ไดกลาวถึง ความหมายของระบบสารบรรณ
อิเล็ กทรอนิกส (e-Office) เปนระบบจัด เก็บสาเนาเอกสารใหเปน ดิ จิทัล ( Digital) และสามารถเรี ยกดูไดจาก
เครือขายคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตทุกที่ทุ กเวลา ภายใตระบบรัก ษาความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภ าพใน
การสื่อสารภายในองคกรใหคลองตัว สะดวกรวดเร็ ว และบรรลุวัตถุประสงคในเรื่องการสื่อสารนั้น ๆ สามารถ
ตรวจสอบติดตามสถานะเอกสาร การดาเนินเรื่องเอกสารผานระบบสารบรรณโดยใชเวลาสั้น ลง
สอดคลองกั บ รุ งทิ พ ย วุ ฒิ ค ั ม ภี ร (๒ ๕๕๕ ) ไดให ความหมาย ของ ระบ บสารบรรณ
อิเล็ ก ทรอนิ ก สไววา หมายถึง ก ารรับ -สงขอ มู ล ขาวสารหรื อ หนัง สื อ ผานระบบสื่ อ สารดวยวิธี ก ารทาง
อิเล็ก ทรอนิ กส และวิธี การท างอิเล็ก ทรอนิ กสหมายถึ ง การป ระยุ กตใชวิธี การทางอิ เล็กตรอน ไฟฟาคลื่น
แมเหล็กไฟฟา ในการสงขอมูลประโยชนของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส
ปริ ศนา มั ชฌิมา และคณะ (๒๕๕๕) ยั งไดกลาวไววา การนาระบบเอกสารอิเ ล็กทรอนิกส
และระบบบริห ารงานอิเล็กทรอนิ ก ส มาใชในการบริห ารจัดการองคกร โดยการเชื่อมโยงทุก ระบบสารสนเทศ
ขององคกรเปนระบบ e-Office เพี ยงหนึ่ ง เดี ย ว ในการนาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ e-Office มาเปน
เครื่อ งมือในการบริหารจัด การ เชื่อ ไดวา จะไดรับประโยชนจากหลักการลดทั้ ง 7 ประการ (๗P-lesses) ของ
ระบบสานักงานอิเล็ก ทรอนิกสระบบนี้อ ยางมีประสิทธิผลไดแก
๑. Paperless การ ลดการใชกระด าษ ด วยก าร ใชร ะบบเอกสาร อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(eDocument) และลายเซ็ นดิ จิทั ล (Digital Signature) แทนการลงนามบนกระดาษ
ตามมาตรฐาน TH e-GIF
๒. Processless การลดขั้นตอนและเพิ่มความเร็ วดวยการเชื่อ มตอทุ ก ระบบ รวมทั้งเห็น
การทางานของทุกขั้นตอนที่เกี่ยวของ ไดอยางโปรงใสและตรวจสอบไดทันที
๓. Placeless การลดการซื้ ออุปกรณสานักงานและสามารถทางานไดจากทุก ที่ผานระบบ
เครือ ขายอินเทอรเน็ต
๔. Pollutionless การลดการใชหมึกพิมพเอกสารและกระดาษในการปฏิบัต ิง าน
๕. Powerless การล ดการใชรถยนตและน้ามั น เพราะเปนระบบที่ สามารถ บัน ทึก เวลา
เขา–ออก จึงสามารถทางานไดทุกที่เ สมือนมาที่ทางานที่ สานักงาน
๖. Peopleless การลดจานวนคนทางานในแตละขั้นตอนและลดความผิดพลาดได
๗. Paymentless การ ลดคาใชจายสานั ก งาน เชน กระดาษ หมึก พิมพและเครื่อ งถาย
เอกสาร เปนตน

๑๐๑
โดยที่ วนิชญา มนขันธ (๒๕๕๐) ไดสรุปประโยชนการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสดังนี้
๑. สั่งการและติด ตามเรื่องไดงาย เปนระบบ และรวดเร็ว
๒. มีการประสานงานดานเทคโนโลยี การสื่ อ สารเปนหนึ่ง เดี ยว ระบบงานองคกรชวยให
องคกรมี ระบบการทางานที่ สามารถประสานงานระหวางกั นไดเสมื อ นวา เปนระบบ
เดียวกันทั่วทั้งองคกรและการรวบรวมความเห็นจากคนหมูมากทาไดเร็ว
๓. จั ดเก็บเอกสารในระบบดิจิตอลซึ่ งปลอดภั ย และสื บคนไดงาย ซึ่งมีมาตรฐานเดียวกัน
สามารถนาไปใชกับระบบสารสนเทศในทุก สวนขององคกรไดเหมือนกัน
๔. การปฏิ บัติง านที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสูง ขึ้น และกระบวนการทางานขององคกรสามารถ
กระตุนการทางานภายองคกรใหมีม ากขึ้ น ทงนี้ผู บริห ารยัง สามารถคนเอกสารไดเอง
โดยสะดวกรวดเร็ว
๕. ไมจากัดเวลาทางาน และสถานที่
๖. ลดขั้นตอนของการทางาน
๗. โปร งใส การนาคอมพิ ว เตอรมาชวยในการบริห ารการจั ด การทาใหมนุ ษ ยทางาน
ไดเที่ ยงตรง รวดเร็ ว ไมเหน็ด เหนื่อ ย ชวยผอนแรงมนุ ษ ยในดานตางๆ เชน ดานการ
คานวณ พิมพงาน บันทึกขอมูล ประมวลผลไมวาจะเปนหนวยงานในแวดวงใด หากนา
คอมพิวเตอรเขาชวยงาน จะชวยแบงเบาภาระงานไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพ
ทั้ง นี้ สา นัก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา (๒๕๕๕) ไดกลาวถึ ง ประโยชนของการใช
คอมพิว เตอรกับ งานสารบรรณ ไวดังนี้
๑. ทางานไดสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ประหยัดวัสดุสานักงาน
๒. สามารถสรางแบบฟอรมและจัดทาเอกสารไดครั้งละหลายฉบับ
๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและใชบุคลากรปฏิบัติงานนอย
๔. ประหยั ด เนื้ อ ที่ ใ นการ จั ด เก็ บ เอกสาร ท าใหการจั ด หนวยงานเหมาะสม สวยงาม
บรรยากาศดี
๕. คอมพิวเตอรมีห นวยความจาที่ม ีป ระสิ ท ธิ ภ าพสูง สามารถ จั ด เก็บหนั งสือ และขอมูล
ไดในปริมาณมาก
๖. ชวยในการตรวจคนหาหนังสือเอกสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว
๗. สามารถติดตามขอมูลระหวางการปฏิบัติงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว
๘. มีระบบการรักษาความปลอดภัยของเอกสารที่เปนรู ปแบบ สามารถควบคุมและบริหาร
จัดการได
๙. ใหบริการคนหาขอมูลยอนหลังไดสะดวก โดยใชระบบปฏิบ ัต ิการคอมพิวเตอร
๑๐. จั ดทาขอมูลการนาเสนอประกอบการบร รยาย เรื่อ งงานสา รบรรณ โดยใชโปรแกรม
พาวเวอรพอยท (Program power point) และสตอรี่บอรด (Story board)

๑๐๒
๑๑. ใชประโยชนในดานการสื่ อ สาร ประสานงาน และสั่ งการระหวางสวนราชการ
และหนวยงานตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ซึ่งสอดคลองกับ สุ ดารัต น โยธาวงศ (๒๕๕๖) ที่กลาววา การพั ฒ นาระบบงานสารบรรณ
ทาใหผู ปฎิ บั ต ิ ง านมี ค วามรู ควา มเขาใจและปฎิ บ ั ต ิ ง านไดตามลาดั บ ขั้ น ตอน การรางหนั ง สื อ โตตอบ
การพิมพหนั งถู กตองรวดเร็ว สะดวกประหยัด งานมีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้ น การรั บ หนัง สื อ มีก ารจัด ลาดับ
ความสาคัญ และเรงดวนของหนังสือ ดาเนินไดทันกาหนดเวลา มีการจัด ทาสาเนาหนังหนังสื อใหผูที่เกี่ยวของ
ไปดาเนิ น การ แทนการใหตนฉบั บ ไป แกปญหา หนั ง สื อ สู ญ หายได การสงหนั ง สื อ มี ก ารตรวจทาน
ความถูกตอง และความเรี ยบรอยของหนัง สือ กอนเสนอผู บริห ารและกอนนาสง แกปญหาความผิ ดพลาด
ที่เกิดขึ้นใหหมดไปได
จากความหมายของระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิก สขางตน สามารถกลาวโดยสรุปไดวา
ระบบสารสนเทศเปนสิ่งที่ชวยใหการทํางานไดสะดวก รวดเร็ว และประหยั ดทั้งเวลาและทรัพยากร ทั้ งนี้
กระบวนการกลั่นกรองเอกสารทั้ง กอนและหลังเสนออธิการบดี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ได
มีก ารพัฒนาโดยนําระบบโปรแกรมสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส หรือ e-Document มาประยุกตใชควบคูกับ
การปฏิบัติงานกลั่นกรองเอกสารของงานเลขานุการอธิการบดีดวยนั้น จึงมีป ระโยชนอยางยิ่งทําใหงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และทําใหกระบวนการกลั่นกรองงานนั้นเขาสูขั้นตอนตอไปในการกลั่น กรองงาน
๓.๔.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการกลั่นกรองงาน
ตามที่ เจริญรัตน ชูติกาญจน (๒๕๓๓) ไดใหแนวความคิดเกี่ยวกับการกลั่น กรองงานเอาไว
วา การกรองงาน หมายถึง กระบวนการในการดาเนิ นการรับเรื่อ ง ตรวจสอบพิจารณาอยางถี่ถวนรอบคอบ
คัดสรร จัดประเภท ชนิด ของงานที่เสนอเขามา โดยดาเนินการจัด ทาบันทึกสรุปเสนอโดยยึดหลักความถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ ลาดั บ ความเรงดวน ซึ่ ง สรุป เนื้ อหาในรูป แบบ สั้ น กะทั ดรัด เขาใจงาย และได
ใจความชัดเจนสมบูรณ
โดยที่แนวทางการตรวจและกรองงานที่ใชเปนขั้นตอนในการปฏิบัติงานมีดังตอไปนี้
๑. ตองยึ ด หลั กความถูก ตองตามหลัก สารบรรณ ความรวดเร็ว ความสาเร็ จของงาน
เปนหลัก
๒. ตองรูจัก ลาดับความเรงดวน รักษาความลับเปน
๓. ตองมีศิลปในการติดตอประสานงาน การทักทวงงาน
๔. ในการ ตรวจงานและก ารกรองงาน ตองพิ จ าร ณ าทั้ ง ในทางลึ ก และท างกวาง
ประกอบดวย

๑๐๓
๔.๑ ในทางลึ ก ผูพิจ ารณาตองมีค วามรู ความเขาใจในเรื่อ งที่ พิจารณา โดยที่
เรื่ องที่ เ สนอ หรื อ พิจ าร ณาขอมูล ที่ เ ปนสา ระสาคั ญ ครบถวน ระเบี ย บ
กฎหมายไดขอยุติ (ถามี) สอดคลองกับนโยบาย (ถามี)
๔.๒ ในทางกวาง พิ จารณาถึ ง ผลดี ผลเสี ย ผลกระท บ พิ จารณาถึ ง ควา ม
เหมาะสม ความสมประโยชนของประชาชนและราชการ
๕. เรื่ อ งที่ เ ปนปญหา ต องมี แ นวทางเลื อ ก แตละแนวทา งมี ข อดี ขอเสี ย อ ยางไร
หรือมีขอยุติที่เหมาะสมถูกตอง
๖. ในการจัดทาบันทึกสรุป เสนอ ตองสั้น กะทัดรัด แตใจความสมบูรณ
๗. ทุก กรณี ทุก เรื่อ งตองกลาและมีศิล ปะใน การทั กทวง หากเห็น วา จะทาใหเกิดความ
เสีย หายแกผูบังคับบัญชา กรุงเทพมหานคร ประชาชน
๘. ตองดาเนิ นการใหถูกตองตามระเบียบสารบรรณ หลักเกณฑ และขอกฎหมายตาง ๆ
ที่เกี่ยวของหรือที่กาหนดไว
สานั กงานเลขานุการผูวาราชการกรุ งเทพมหานคร (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายการกรองงาน
โดยกลาววา การกรองงานหมายถึง กระบวนการในการดาเนินการรับเรื่อง ตรวจสอบพิจารณาอยางถี่ถวนรอบคอบ
คัดสรรจัดประเภท ชนิด ของงานที่เ สนอเขามา โดยดาเนิ นการจัด ทาบันทึกสรุปเสนอโดยยึด หลัก ความถูกตอง
ตามระเบียบงานสารบรรณ ลาดับความเรงดวน ซึ่งสรุปเนื้อหาในรูปแบบสั้น กะทัดรัด เขาใจงาย และไดใจความ
ชัดเจนสมบูรณ ซึ่ งในการปฏิบัต ิงานของเจาหนาที่บริห ารงานทั่วไป ดานการกรองงานจาเปนอยางยิ่ง ที่จะตอง
ดาเนิน การตามที่ ไดกลาวมาแลว โดยที่จ าเปนอยางยิ่ ง ที่ตองมีค ูมือ ในการ ปฏิ บ ั ติงานของหนวยงานที่ ได
รวบรวมเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนรวบรวมขอกฎหมายที่ส าคัญที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ ความรวดเร็ ว และแมนยาในการปฏิ บั ติ ง าน เปนการเพิ่มประสิ ท ธิ ภาพในการปฏิ บ ั ต ิง าน ของตนเอง
ของผูบังคับบัญ ชา และของหนวยงาน
สา นั ก งานเลขานุ ก าร สานั ก การแพทย (ม.ป.ป.) ไดใหความหมาย กา รกลั่ น กรองงาน
หมายถึง การตรวจสอบความถูกตอง ความเรียบรอย ของงานที่น ามาเสนอผูบริหาร
โดยที่ สุภั ทรา ทูลฉลอง, สุณี ธนโกเศศ และลั ดดาวรรณ ภู มิรัตน จากกลุมชวยอานวยการ
และ ประสานราชการ สอ.สป. (๒๕๕๔) ไดใหความหมายเกี่ยวการกลั่ นกรองเอกสาร ไววา การกลั่ นกรอง
เอกสาร คือ การตรวจเสนอพิจารณารายละเอี ยดของเอกสารอยาง รอบคอบ ถี่ ถวนครบสมบู รณ พรอมทั้ ง
สรุปจัดประเด็น วิเคราะหสาระสาคัญ อยางครบถวน และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา
เชนเดี ย วกั บ สานั ก งานเลขา นุ ก าร สานั กยุ ท ธศาสตรและประเมิน ผล (ม.ป.ป.) ที่ ไดให
ความหมายการกลั่นกรองหนังสือ ไววา “กลั่นกรองหนังสือ ” หมายถึ ง การตรวจสอบหนังสือ ที่เสนอมานั้นวา
ครบถวน สมบู รณในประเด็น เนื้อ หา สาระสาคัญ การใชภาษา (ราชการ) การใชถอยคาถู กตอง เหมาะสม
การอางระเบียบ ขอกฎหมาย ครบถวน และมีรูปแบบถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ

๑๐๔
งานประสานคณะรัฐมนตรี สานักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข (๒๕๕๘) ไดกลาวไวใน
คูมื อการปฏิ บั ติ งานประสานคณะรั ฐ มนตรี วา “การกลั่ นกรองเรื่อ งเสนอคณะรั ฐ มนตรี ” หมายถึ ง การ
กลั่ น กรองเรื่ อ งทั่ วไป/รางกฎหม ายเสนอตอรั ฐ มนตรี เพื่อ พิ จารณา ลงนามเสนอตอคณะรั ฐ มนตรี การ
กลั่นกรองเรื่องเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีลงนามโดยรัฐ มนตรี
กองกลาง สานั ก ปลัดกรุ งเทพมหานคร ไดใหแนวคิด ไววา การกลั่ นกรองงานนั้ นหมายถึง
การอานและดาเนินการโดยวิ ธีตาง ๆ เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่ องที่ ไดรับมอบหมาย เชน สอบถามหนวยงาน
เจาของเรื่อง ป รึ กษาหารือ ผูรูหรือ หัวหนากลุมงาน เมื่อสามารถ เขาใจเรื่อ งไดแลว ใหหารือกาหนดประเด็น
สาคัญของเรื่องที่จ ะตองพิจารณาเพื่อการวินิจฉัยสั่งการของ ผูบริห ารตองหาขอมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม โดยที่
หากยังมีไมเพียงพอแกการทาความเขาใจหรือ กาหนดประเด็นเรื่ อง ตองพิจารณากฎระเบียบ คาสั่ง หรือแนว
ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับเรื่องประกอบดวย ตองสรุ ปและนาเสนอสาระสาคัญของเรื่อ งและประเด็น หรือปญหา
ของเรื่ องกรณี เ รื่องมีความซับ ซอน ยาว หรือเขาใจไดยากให ครบถวนชัด เจนเพื่อประกอบการตัด สิน ใจของ
ผูบริ หาร เมื่อเกิด แนวความคิ ดหรื อความเห็น ใดที่จะเปนประโยชน หรือ เปนแนวทางแกไขปญหาใหเสนอ
ผูบริห ารประกอบดวย และไดใหขอบเขตไวอีกวากระบวนงานกลั่ นกรองงาน ขอบเขตกระบวนงานเริ่มตน
จากธุ รการรั บ หนั ง สื อ จากหนวยงานหรื อ บุ ค คลภายนอกและลงทะ เบีย นรั บ หนั งสื อ ดั ง กลาวไวจากนั้ น
ดาเนินการคัดแยกหนัง สือตามลาดับ ความจาเปนเรงดวนแลวสงเรื่องใหผูกรองงานที่ร ับผิดชอบเพื่อตรวจสอบ
เรื่อง ประสานขอมูล วิเคราะหประเด็น สาคัญ ของเรื่อ ง พิจารณาระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวของ จัด ทา
บั นทึก สรุปเรื่ อ ง และเสนอความเห็ นและขอพิ จารณาเสนอแนะแลวแตกรณี เพื่ อประกอบการพิ จารณาของ
ผูบริห าร จากนั้นหั วหนากลุ มงานพิจารณาตรวจสอบเรื่ องอีกครั้งแลวนาเสนอผูบริหารวิ นิจฉัย สั่ง การ และ
สิ้นสุดที่การตัด เรื่องและสงเรื่องคืน หนวยงาน หรือเจาของเรื่อง
ธนากร สงวนสั ต ย (๒๕๕๕) ไดใหแนวคิ ดเกี่ ยวกับ การ กรองงานที่ส งผลกระทบตอความ
เสียหาย กรณีศ ึก ษา: ผูวาราชการกรุง เทพมหานคร โดยระบุไววา งานของกรุงเทพมหานครสวนใหญจะเปน
การใหบริก ารป ระชาชน หนวยงานกรุง เทพมหานครจะนาเรียนผูวาราชการกรุ งเทพมหานคร เพื่อขอรั บ
นโยบายหรือเปนเรื่องที่สาคัญที่มีผ ลกระทบตอประชาชน และมักจะเกี่ยวของกับระเบีย บขอกฎหมายตาง ๆ
หากกลุมงานเลขานุการผูวาราชการกรุง เทพกลั่นกรองไมดี หรือไดขอมู ล ไมถู กตอง ชั ดเจน ครบถวน อาจทา
ใหผู วาราชการกรุ ง เทพมหานครสั่ ง การผิ ด พลาด และมี ผ ลกระทบตอความเสี ย หาย ของผู วาราชการ
กรุง เทพมหานคร หรือกรุง เทพมหานครไดดัง นี้
๑) การกลั่นกรองเรื่องเพื่อ สั่งการ หากเปนเรื่อ งที่เปนคาสั่งทางปกครองที่เปนการใชอานาจ
ตามกฏหมายของผูวาราชการกรุงเทพมหานครผิดพลาด หรือ บกพรอง อาจมี ผลทาให
การ สั่ ง การของผู วารา ชการกรุ ง เทพมหานครดั ง กลาว เปนการสั่ ง การที่ ไม ชอบ
ดวยกฎหมาย ซึ่ งมีผู มีส วนไดสวนเสีย หรือ ไดรับผลกระทบ อาจเรีย กรองตอหนวยงาน
ที่มีอ านาจพิจารณา ห รือ ฟองคดีต อศาล ปกครอง เพื่อ ใหมี ก ารเพิก ถอนการสั่ ง การ
ดังกลาวได และหากหนวยงานหรือศาลมีค าสั่งใหเพิกถอนผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ในฐา นะผู สั่ งการอาจตองรั บผิ ด ทางแพงและท างอาญ า เชน ในสวนของประชาชน
มีก ารอุ ท ธรณ การเวนคื น ที่ ดิ น การกอสรางอาคาร และศาลมี ค าสั่ ง ใหเพิ กถอน

๑๐๕
ซึ่งผู วาราชการกรุ ง เทพมหานคร ตองออกคาสั่ ง เพิ ก ถอน และกรุ ง เทพมหานคร
ตองจายเงิน คาเวนคื น เพิ่ม เติ ม พรอมทั้ ง คาฤชาธรรมเนี ย มของศาล ในสวนของ
ขาราชการไดแก การเลื่อนแตงตั้ง ขาราชการ หากศาลมีคาสั่ งใหเพิกถอน ผูวาราชการ
กรุง เทพมหานครจะตองเพิกถอนคาสั่ง เดิ ม และแตงตั้ง ขาร าชการใหดารงตาแหนง
ตามที่ไดมีการฟองรอง เปนตน
๒) สงผลตอภาพลัก ษณของผู วาราชการกรุ ง เทพมหานคร หรือ กรุ ง เทพมหานคร หาก
กลั่น กรองงานไมดี และผู วาราชการกรุ งเทพมหานครสั่ง เพิ กถอนเรื่อ งเดิม และสั่ งการ
ใหม จะทาใหผู วาราชการกรุง เทพมหานครขาดความนาเชื่อ ถือ จากผู ใตบัง คั บ บั ญชา
เชน กรณี สลั ม ๔ ภาค ที่ กรุง เทพมหานครเวนคื นที่ด ิน จนกระทั่ง ถึงปจจุบั น เรื่อ งยั ง
ไมไดขอยุติ และมีกลุ มมวลชนยั งดาเนิ นการเรี ยกรองอยู ทาใหประชาชนมองวา ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ยั งไมอาจแกไขปญหาความเดื อดรอนของประชาชนได และมี
ผลกระทบตอภาพลักษณขององคกรดวย
๓) ผลกระทบตอการบริ ห ารจั ด การในเรื่อ งคน งบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ และเวลา
เนื่องจากหากผูวาราชการกรุงเทพมหานครตองยกเลิกและสั่ งการใหม หรือใหหนวยงาน
รอผลการพิจารณา ซึ่ง ตองใชระยะเวลาใน การดาเนิน การ ทาใหหนวยงานตองชะลอ
เรื่องออกไป จะมีผลตอการเบิกจายงบประมาณ และการจัดหาวัส ดุอุปกรณ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากเปนโครงการอบรมจะมี ผลกระทบตอเจาหนาที่ข องหนวยงานงบประมาณ
ผูเขารวม ผูจัด การงึกอบรม ดังกรณีตัวอยางตามที่ไดเสนอ
๔) หนวยงานกลั่ นกรองจะไมไดรั บความไววางใจจากคณะผูบริ หารของกรุง เทพมหานคร
และผูบริ หารอาจตั้งทีม งานบุ คคลภายนอกเขามากากับ ดู แลการกรองงาน ซึ่ งอาจไม
เขาใจระเบีย บของทางราชการ ทาใหเกิด ความสั บสน และตองชี้แจง ตอบขอซัก ถา ม
มากขึ้น เปนภาระของหนวยงานที่รับผิดชอบ
จา กแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การกลั่ น กรอ งงานหรื อ เอก สาร/ห นั ง สื อ ข างตนพ บ วา
การกลั่นกรองงานหรือเอกสาร คือ การสรุปเนื้อ หาไดตรงประเด็น มีขอมูล พรอม และมี การเสนอแนวคิ ด
ที่ เ ปนประโย ชนตอการตั ด สิ น ใจของผู บั ง คั บ บั ญ ชา จะทํ า ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสา มารถวิ นิ จ ฉั ย
สั่งการไดถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา โดยยึดหลักความถู กตองตามกระบวนการ ขั้นตอน กฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคั บ มติค ณะรั ฐมนตรี คํ าสั่ งที่เกี่ยวของไมวาจะเปนระเบีย บสํา นักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบ วาดวยการรั กษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ คํา สั่งสถาบัน บัณฑิต พั ฒนบริหารศาสตร เรื่อ ง อํา นาจหนาที่ของอธิก ารบดี
พระราชบัญญั ติส ถาบัน บัณ ฑิต พั ฒนบริ หารศาสตร พ.ศ.๒๕๐๙ และ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่ อ ประกอบการ
ตัด สินใจในการบริหารงานไดอยางมีประสิ ทธิภ าพ และปองกันความเสียหาย หรือความผิดพลาดจากการ
สั่งการของอธิก ารบดีไดอีกดวย

๑๐๖

๓.๕ วิธีการใหบริการกับผูรับบริการมีความพึงพอใจ
กระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดี เปนงานที่อานวยความสะดวก
ใหกับอธิการบดี ในการตรวจสอบและกลั่นกรองความถูกตองของเอกสารกอนอธิการบดีพิจารณา และยัง เปน
งานบริ การใหกับ ทั้งหนวยงาน ภายในและภายนอกสถาบัน บัณฑิต พั ฒนบริหารศาสตร สามารถดาเนิ นการ
ในขั้ น ตอนกร ะบ วนการเสนองาน อธิ ก ารบดี ไ ดอยางถู ก ตอง เอกสารมีค วามถู ก ตอ งโดยยึ ด ระเบี ย บ
สานั ก นายกรั ฐ มนตรี วาดวย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แ กไขเพิ่มเติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
ระเบีย บวาดวยการรักษาความลั บ ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ คาสั่ งสถาบัน บัณฑิต พัฒ นบริ หารศาสตร
เรื่อ งอานาจหนาที่ ของอธิ การบดี และรองอธิ การบดี พระราชบั ญญั ต ิ สถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตร
พ.ศ.๒๕๐๙ พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั นบั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศ าสตร พ.ศ.๒๕๖๒ จรรยาบรรณเลขานุ ก าร
ประกอบการป ฏิบั ติ งาน โดยยึ ด หลั กในความถู ก ตองในกระบวนการกลั่ นกรอง มี ค วามละเอีย ดและทุ มเท
ในการประสานงานอยางสรางสรรค มีศ ิ ล ปในการประสานงาน และก ารทั ก ทวงงาน เพื่ อ กอใหเกิ ด
ความสัมพั นธที่ดีต อหนวยงานเจาของเรื่อง และผู ที่เกี่ย วของ โดยมีความเต็ มใจในการใหบริก ารอยางเต็ม
ความสามารถที่มีอยู ตลอดจนใชความรูความสามารถในการใหคาปรึก ษาแกเจาของเรื่ อง หรือ ผูที่เกี่ยวของ
ดวยความเชื่อมั่น มีความถูกตอง และมีความเขาใจตองานนั้น ๆ อยางแทจริง
กระบวนการกลั่นกรองเอกสารจะมี ประสิท ธิ ภ าพและประสิท ธิ ผ ลมากนอยเพี ยงใดนั้ น
ขึ้น อยูกับความพึงพอใจของอธิก ารบดี คณะผูบริห ารของสถาบัน และหนวยงานเจาของเรื่ องเปนหลัก
ที่สํา คัญผูปฏิ บัติงานเลขานุ การอธิก ารบดี ตองตระหนั กถึ งความพึ งพอใจที่เปนรูปธรรม จึ งจะสามารถ
นํา ไปใชประโยชนอยางแทจริง ซึ่งจะวัดไดจากงานเอกสารตาง ๆ ที่เสนอมายังหองอธิ ก ารบดี และเมื่อ
อธิก ารบดีพิจารณาสั่งการ หรือลงนามแลว ไมมีขอผิดพลาดใด ๆ ทั้งสิ้น ไมวา จะเปนตัวเอกสาร หรือใน
กระบวนการเสนองาน โดยเรื่องที่เสนออธิ การบดีนั้นตองมีความถูกตองเปนไปตามกระบวนการ ขั้นตอน
กฎ กฎหมาย ระเบีย บ ขอบังคั บ มติ คณะรั ฐมนตรี คํา สั่งที่เกี่ ยวของ และมีขอมูล ที่ ค รบถวน นํ าเสนอ
ผู บริห ารวิ นิ จ ฉั ยสั่ง การใหหนวยงาน/บุคคล ดํา เนิ นการไดทุก เรื่อ ง (ทั้งในเรื่อ งที่ มี ก ารกําหนดกรอบ
ระยะเวลา/และเรื่อ งที่เสนอปกติ)

๑๐๗

๓.๖ วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การติดตามและประเมินผลในกระบวนการกลั่นกรองเอกสารสามารถดําเนินการ ดังนี้
๑ เมื่ออธิ การบดี มีการสั่งการในเอกสารตาง ๆ และไดสงเรื่องคืนใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไปแลว ผู ปฏิ บ ัต ิง านเลขานุก ารอ ธิ การบดี ต องถายสาเนาเอกสารเรื่อ งเขาแฟมแยกไว
ตางหาก หรือจะประยุกตใชระบบสารสนเทศเขามาชวยในการปฏิบัติงาน เชน การสแกน
เอกสารแลวเก็ บ เขาโฟลเดอรไวในคอมพิวเตอร ทั้ งนี้ ก็เพื่อ เปนขอมู ล ที่จ ะใชในการ
อางอิ ง เพราะเมื่อมีก ารสงเรื่อ งคืน ออกไปแลว ตองมีก ารประสานงานการติดตามการ
ดาเนิ นงานของเรื่ องนั้น ๆ แลวรีบ รายงาน ผลใหอธิ การบดี ท ราบวา คืบ หนาอยางไร
ผลเปนอยางไรบาง เอกสารเรื่องนั้น จบเรื่องหรือไม โดยที่ไมตองรอใหอธิการบดีทวงถาม
๒ ประสานหนวยงานเจาของเรื่องเพื่ อ ติ ดตามสถานะของเรื่อ งเปนระยะ ๆ หากเปนเรื่ อง
ตอเนื่อ ง ใชระยะเวลาในการดาเนินงานยาวโดยสาเนา หรือเอกสารจัด เก็บเขาแฟมไวเปน
หมวดหมูหรื อ สแกนเอกสารแลวเก็บ เขาโฟลเดอรไวในคอมพิว เตอร เพื่อ เปนขอมูล
สาหรับ ผูบริหารใชงานไดทันทีเมื่อมีการติดตาม หรือ นาไปใชประกอบการประชุมตางๆ
๓ จากการตรวจสอบระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิกส (e-Document) โดยสามารถทาการ
ติดตามงาน ไดจากการดูผังการไหลของงานในระบบ ซึ่งจะมี รายละเอีย ดแจงไวอยาง
ชัดเจนวา งานหรือเอกสารนั้นไดอยูในขั้นตอนไหนแลว และจบงานแลวหรือยัง

๓.๗ จรรยาบรรณในการปฏิบ ัติงาน
สถาบันบั ณฑิต พัฒนบริ หารศาสตรโดยความเห็นชอบของส ภาสถาบัน บัณฑิตพัฒ นบริหาร
ศาสตรในการประกาศขอบั ง คั บ สถาบัน บั ณ ฑิ ต พั ฒ นบริ ห ารศาสตร วาดวยจรรยาบร รณของบุ ค ลากร
สถาบั นบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๕๒ เมื่อ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ เพื่อ ใหบุคลากรของสถาบั น
มีหลั กความประพฤติอัน เหมาะสมที่ แสดงถึงคุณธรรมและจริย ธรรมในการประกอบอาชีพ และยึ ดถือปฏิบ ั ติ
เพื่ อ รักษาชื่อเสีย งและสงเสริม เกีย รติคุณของสาขาวิช าชีพ ของตน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (สถาบัน บัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร, ๒๕๕๒)

๑๐๘
๓.๗.๑ จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงานและหนวยงาน
๑. บุ ค ลากรพึ งยึ ด มั่น ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอั น มีพร ะมหากษัตริ ยทรง
เปนประมุข
๒. บุคลากรพึงเปนผูที่ยึดมั่นและยืนหยัดทาในสิ่งที่ดี ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
๓. บุคลากรพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบในกรณี
ทีว่ ิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ กาหนดไว ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
๔. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่อ ยางเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ ขยัน หมั่ นเพียร ถูกตอง
สมเหตุ สมผล โปรงใสสามารถตรวจสอบได โดยคานึง ถึ ง ประโยชนของประเทศชาติ
องคการ ผูรับบริการ และประชาชนเปนสาคัญ และไมมีผลประโยชนทับซอน
๕. บุ คลากรพึงพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม จริยธ รรม ปราศจากอคติ ไมเลื อกปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม
๖. บุ ค ลากรพึ ง มุงผลสั มฤทธิ์ ของงาน เพิ่มพูน ความรู ความสามารถและทัก ษะใน การ
ทางานเพื่อใหการปฏิบัติห นาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่ง ขึ้น
๗. บุ คลากรพึ งตรงตอเวลา อุ ทิศเวลาใหแกสถาบัน ไมทอดทิ้ง หรือ ละทิ้งหนาที่ของตนใน
การปฏิบัติงาน
๘. บุคลากรพึงรัก ษาความลับที่ส ถาบันตองดาเนินการตามกฎหมายหรือธรรมเนียมปฏิบัติ
๙. บุคลากรพึงดูแลรัก ษาและใชทรัพยสินขององคการอยางประหยัด คุมคาโดยระมัดระวัง
มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลือ งเยี่ยงวิญ ู ชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพ ยสินสวนตน
๑๐. บุคลากรพึงละเวนการนาผลงานทางวิชาการของผูอื่นมาเปนผลงานของตนโดยมิช อบ
๑๑. บุ ค ลากรพึ ง ใหขอมูล ขาวสารแกประชาชน อยางครบถวน ถู ก ตอง และไมบิ ด เบื อ น
ขอเท็จจริง

๑๐๙
๓.๗.๒ จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
๑. บุ คลากรพึงเคารพและปฏิบัติตามคาสั่งของผู บังคั บบัญ ชาซึ่งสั่ ง ในหนาที่ โดยชอบดวย
กฎหมายและระเบียบขององคการโดยปราศจากอคติ
๒. บุคลากรพึงปฏิบัติหนาที่โ ดยมิใหเปนการกระทาขามขั้นผูบั งคับ บัญชาเหนือตน เวนแต
ผูบังคับ บัญชาเหนือขึ้นไปเปนผูสั่งใหกระทา หรือไดรับอนุญาตเปนพิเศษชั่วครั้งคราว
๓. บุ คลากรพึ งดู แลเอาในใสตอผูใตบังคับ บัญ ชาทั้ง ในดานการปฏิ บัติงาน การสรางขวั ญ
กาลังใจ การจั ดสวัสดิการและยอมรั บฟงความคิดเห็นของผู ใตบั งคับบัญ ชา ตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทานองคลองธรรม
๔. บุ คลากรพึ งใหความรวมมือ ชวยเหลือผูรวมงานทั้งในดานการใหความคิดเห็น และการ
แกปญหารวมกัน การเสนอแนะในสิ่ง ที่เห็น วาจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานใน
ความรั บผิดชอบ รวมทั้งใหความรวมมือในการเขารวมกิ จกรรมตางๆ ที่เปนประโยชน
ตอองคการ
๕. บุ ค ลากรพึ งชวยเหลื อเกื้อ กูล กั นในทางที่ช อบ รวมทั้ง สงเสริม สนับ สนุ นใหเกิดความ
สามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานกิจกรรมตางๆที่เปนประโยชนตอองคการ
๖. บุ คลากรพึงปฏิบัติต อผูรวมงาน ตลอดจนผู เกี่ยวของดวยความสุภ าพมีน้าใจและมนุษย
สัมพันธอันดี
๗. บุ คลากรพึ งละเวนจากการนาผลการปฏิบั ต ิง านของผูอื่น มาเปนของตน และไมนาผล
การปฏิบัติงานที่บกพรองของตนไปเปนของคนอื่น

๑๑๐
๓.๗.๓ จรรยาบรรณตอนักศึกษา ผูรับบริการ ชุมชน ประชาชน และสังคม
๑. บุ คลากรพึงใหบริการอยางเต็ มความสามารถดวยความเปนธรรม เอื้อ เฟอ มีน้าใจ และ
ใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน
๒. บุคลากรพึงประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนแบบอยางที่ดี และเปนทีน่ าเชื่อถือของ
บุคคลทั่วไป
๓. บุคลากรพึงละเวนการรับ ทรั พยสิน หรือ ประโยชนอื่นใด ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที่วิญ ู
ชนจะใหกันโดยเสนหาจากผู มาติด ตอหรือ ผูซึ่ง อาจไดรับผลประโยชนจากการปฏิบั ติ
หนาที่น ั้น
๔. บุ คลากรพึงละเวนจากการเปดเผยความลับชองนักศึกษาที่ ไดมาจากการปฏิบั ต ิหนาที่
หรื อ จากความไววางใจโดยมิ ช อบจนกอนใหเกิด ความเสี ยหายแกนั ก ศึ ก ษาหรื อ
ผูรับบริการ
๕. บุ คลากรพึ งละเวนจากการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่ นใด จาก
นักศึกษาหรือผูรับบริการเพื่อกระทาหรือไมกระทาการใด
๖. บุ ค ลากรพึง ละเวนจากการสอนหรื อ อบรมนัก ศึก ษาเพื่ อ ใหกระทาการที่ รู อยู วาผิ ด
กฎหมาย หรือฝาฝนศีลธรรมอันดีของประชาชนอยางรายแรง
๗. บุคลากรพึงละเวนจากการลวงละเมิด ทางเพศ หรือ มีความสัมพันธทางเพศกับนัก ศึกษา
ซึ่งไมใชคูสมรสของตน
๘. บุคลากรพึงมีเสรีภาพในความคิดทางการเมือ งและมีความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาที่

๑๑๑
๓.๗.๔ จรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑. บุ ค ลากรพึ ง ประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นใหเหมาะสมเปนแบบอยางที่ ดี แ กผู รั บ บริ ก าร
และบุค คลทั่วไป ทั้ง ดานสวนตัวและการงาน เพื่อธารงรั กษาชื่อเสียงและเกียรติภูม ิ
ของสถาบัน
๒ บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บั ติ หนาที่ เ ต็มความสามาร ถ และปฏิ บัติต อผู รับ บริ การ ผู มีสวน
เกี่ยวของอยางเสมอภาคและเปนธรรม
๓. บุ ค ลากรพึ ง ปฏิ บัติหนาที่ด วยความรั บผิ ดชอบ เสี ยสละ อุ ทิศ ตน ยึด มั่นในควา ม
ซื่อสัตยสุจริตและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล
๔. บุ คลากรพึงปฏิบัต ิหนาที่โ ดยมุงผลสัมฤทธิ์ข องงานมีความคิดอิ สระ ไมถูกครอบงา
ดวยอิทธิพลหรือผลประโยชนใด ๆ
๕. บุ ค ลากรพึ ง หมั่น ศึ ก ษาคนควา ติ ด ตามความกาวหนาในวิ ช าชี พ อยางตอเนื่ อ ง
เพื่อพัฒ นางานในหนาที่ที่รับ ผิดชอบใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
๖. บุ ค ลากรพึ งปฏิ บั ติห นาที่ ดวยจิ ต บริ การ จิ ต อาสา และพรอมใหความชวยเหลื อ
ในกิจการสาธารณะ
๗. บุ ค ลากรถึ ง ปฏิ บั ติ ต อเพื่ อ นรวมงาน ผู บั ง คั บ บั ญ ชา และผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา
เยี่ยงกัลยาณมิตร และ ชวยเหลือสงเสริม เกื้อกูล ซึ่งกันละกัน เพื่อใหเกิด ทีมงานที่ดี
๘. บุ คลากรพึงสราง สงเสริมความรัก ความสามั คคี ความผู กพัน และมีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบัน
๙ บุ ค ลากรพึ งปฏิ บั ติ ต นดวยความรั บ ผิ ด ชอบตอตนเองและสวนรวม ดวยสานึ ก
ตอสังคมและประเทศชาติ

๑๑๒
๓.๗.๕ จรรยาบรรณของเลขานุการ
จรรยาบรรณ เปนแนวปฏิ บ ั ติ ที่ดีข องผู ประกอบอาชีพในดานตาง ๆ แตไมใชกฎหมาย
ที่จ ะมี บ ทลงโทษกั บ ผู ที่ ฝ าฝน ดั ง นั้ น จรรยาบรรณ จึ ง เปนเพีย งกรอบที่ ก ลุ มผู ประกอบอาชี พเดี ย วกั น
กาหนดเอาไวเพื่อ เปนแนวทางในการปฏิ บัติง านตามพจนานุ กรม ฉบั บ ราชบั ณฑิต ยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไดใหความหมายของจรรยาบรรณของผูประกอบอาชีพเลขานุการ จึงเปนสิ่งที่ควรยึดถือปฏิบัติด ังนี้
๑. เปนผู ปฏิ บั ต ิ ต นตามกฎและระเบี ย บขององคการดวยความภั ก ดี แ ละจริ ง ใจ
ไมทาลายภาพพจน หรือ ชื่อ เสียงขององคกร มีใจรักในองคกร และซื่ อสั ตยสุจริต
ตอความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
๒. เปนผู มีค วามรั บผิ ด ชอบ (Responsibility) ธารงไวซึ่งความซื่ อสั ต ยอัน สู ง สุด ตอ
ตนเองและตองานในหนาที่อยางสม่าเสมอ
๓. เปนผู ธารงไวซึ่งความซื่อ สั ตยสุ จริ ต (Honesty) สามารถรัก ษาความลั บของบริษั ท
ไดอยางดี
๔. เปนผูมีความกระตือรือรน พรอมเรียนรูสิ่ง ใหม ๆ ติด ตามและเรียนรูความกาวหนา
ทางวิท ยาการ และฝกฝนประสบการณดานงานเลขานุก าร การจั ดการ รวมทั้ ง
หาทา งเพิ่ มพู น ความสา มารถและความเขาใจในวิ ช าชี พ เลขานุ ก าร โดยกา ร
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนขาวสารแกกัน และกัน
๕. เปนผู ไมมีค วามประพฤติ ในทางที่ เสื่อมเสีย ภาพลั ก ษณ ไมขายศักดิ์ ศรี บนหนาที่
ของงานเลขานุการ
๖. เปนผูไมดู แคลน หรือ สรางความเสีย หายตอสถานภาพทางอาชี พของเลขานุ การ
หรือใหรายทาลายศักดิ์ศ รีง านอาชีพของตน
๗. เปนผูที่ปฏิบัติตามกฎและขอบัง คับตาง ๆ ขององคกรไดดี
๘. เปนผูที่สามารถติ ดตอสื่อ สารกับบุคคลทั้งภายในองคกรและนอกองคกร ดวยความ
มีมนุษ ยสัมพันธที่ดี
๙. เปนผู รั กษาความลับ (Discretion) ของงานในหนาที่ไวอยางเขมงวด และจะไมใช
ความลับนั้น เพื่อประโยชนสวนตัวหรือในลั กษณะที่จะกอความเสี ยหายตอองคกร
ที่ตนทางานอยูหรือองคกรที่เคยทางานมาแลว
๑๐. เปนผูไมใหขาวสารหรือแจงเรื่องราวใด ๆ เกี่ยวกับงานของตนที่ไ มใหความกระจาง
แจงกับผู อื่นกอนถึ งเวลาอันสมควร ถึง แมจะเปนอานาจและขอบเขตที่ตนสามารถ
พูดไดก็ตาม
๑๑. เปนผู มีค วามตรงตอเวลา โดยการรู จัก แบงเวลาใหเหมาะสมกั บ กิจ กรรมตางๆ
จัดระเบียบชีวิตสาหรับการทางาน
๑๒. เปนผูที่รั กษาและสงเสริมภาพลัก ษณที่ ดีในวิช าชีพเลขานุก ารใหปรากฏแกสั งคม
ทาตนเปนตัว อยางที่ด ี เพื่อเกียรติภูมิของงานอาชีพเลขานุการและผูบริหาร

๑๑๓

บทที่ ๔
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กระบวนการกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดีของผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิก ารบดี
งานเลขานุการอธิการบดี มีหนาที่รับ ผิดชอบในการดาเนินงานกระบวนการตรวจสอบกลั่น กรอง
เอกสารกอนและหลั ง เสนออธิ ก ารบดี ผู เขี ย นขออธิบ ายรายละเอี ย ดของกระบวนการและขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน เปน ๔ สวน คือ
๔.๑ แผนผังการปฏิบัติงาน (Work Flow)
๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔.๓ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
๔.๔ กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน

๔.๑ แผนผังการปฏิบัต ิงาน (Work Flow)
ผูเขียนขออธิ บายสัญลั กษณและความหมายของ Work Flow ในตารางที่ ๔.๑ โดยมีแผนผัง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) ในกระบวนการดังตารางที่ ๔.๒ ดังนี้
ตารางที่ ๔.๑ สัญลัก ษณและความหมายของ Work Flow
สัญลักษณ

ความหมาย
จุดเริ่มตนและจุดสิ้น สุดกระบวนการ

กิจกรรมและการดาเนินการ

การตัดสิน ใจ การพิจารณา

การไหลของขั้นตอน

จุดเชื่อมตอ

๑๑๔
ตารางที่ ๔. ๒ ขั้น ตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow)

C

A

NO

สงเรื่อ งเสนอ

ปรับแ ก/เพิ่มเ ติม
เอกสาร

แจงหนวยงาน/
สงคืนเอกสาร

ปรับแก/แกไขเล็ก นอย

Yes

กลั่นกรอง
ตรวจสอบ

รับเรื่อง

เริ่ม ตน

กระบวนการ

กฎระเบียบที่เกี่ยวของ/หลักเกณฑ/อางอิง

ผูรับผิด ชอบ

ดาเนิ นก าร กลั่น กรองตรวจ สอบเอกส าร โด ย
พิจารณารายละเอียดเนื้ อหาของเอกสาร วามีข อมูลตางๆ
ครบ ถวน ถู ก หลัก การเขี ยนห นั งสื อ ราชการและมี ค วาม
ถูก ตองในขั้ นตอนกระบวนการเสนอเอกสารหรื อ ไม หาก
พบวาตองมีการแกไขในเอกสาร หรือ กระบวนการในการ
เสนอเอกสารไมถูก ตอง ควรประสานแจงหนวยงานตน
เรื่องเพื่อ นาเอกสารกลั บ ไปแกไขใหเรียบรอยโดยเร็ว และ
นาเสนอใหมใหถูก ตองทั้งกระบวนการกอนหนา

ขั้นตอนที่ ๒ กลั่น กรองตรวจสอบเอกสาร

๑.ผูปฏิบัต ิงาน
- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร
เรื่อ ง อานาจหนาที่ของอธิการบดี และรองอธิการบดี เลขานุการอธิการบดี
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
๒. หนวยงานตนเรื่อง
พ.ศ .๒๕๐๙
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
พ.ศ .๒๕๖๒
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ .๒๕๒๖ และที่แกไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๔๘

ขั้นตอนที่ ๑ รับเรื่อง
เมื่อไดรับเอกสารจากหนวยงานตนเรื่อง หรือหนวยงานอื่น ๆ - คูมือ การใชงานโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส ๑.ผูปฏิบัต ิงาน
ทีเ่ สนอเรื่องมา เพื่อใหอธิการบดีพิจารณานั้น
หรือ e-Document สาหรับ Windows
เลขานุการอธิการบดี
แบงการลงทะเบียนรับเรื่อ งแยกเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ การรับเรื่องผานระบบ e-Document
๑.๒ การรับเรื่อ งไมผานระบบ e-Document

รายละเอียด

๑๑๕

๑ – ๑๐ นาที
แลวแตวามีการ
แกไขเอกสาร
มากนอยเพีย งไร
(บางกรณีใช
เวลานาน
เนื่องจากไม
สามารถติดตอ
หนวยงานตนเรื่อง
ได)

๑ นาที

ระยะเวลา

รายละเอียดของกระบวนการและขั้น ตอนในการปฏิบัต ิงานของกระบวนการตรวจสอบกลั่ นกรอง เอกสารกอนและหลังเสนออธิก ารบดีนั้น ผูเขียนขอแบงเปน ๒ สวนคือ รายละเอียด
ของกระบวนการ กฎระเบี ยบที่ เกี่ย วของ/หลักเกณฑ/อางอิง ผูรับผิด ชอบ และระยะเวลาในการปฏิบั ติง าน ซึ่ง สรุปเปนตาราง ดังตารางที่ ๔.๓ และการบรรยายรายละเอียดของกระบวนการ
แบบพรรณนาใน ๔.๒.๑
ตารางที่ ๔. ๓ รายละเอียดของกระบวนการ กฎระเบีย บที่เกี่ยวของ/หลักเกณฑ/อางอิง ผูรับผิด ชอบ และระยะเวลา

๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

C

C

B

ลาดับความสาคัญ และแยกประเภท
ของเอกสารใสแฟมนาเสนอ

จัด เตรียมเอกสาร

A

กระบวนการ

D

ขั้นตอนที่ ๔ ลําดับความสําคัญและแยกประเภทของ
เอกสารใสแฟมนํา เสนอ
กอนนาเอกส ารใส แฟมเพื่ อ น าเสน ออธิ ก ารบดี
พิจารณานั้ น ควรจั ด ลาดั บความสาคั ญและความเรงดวน
ในการ เสนอเอกสาร และควรแยกใสแฟมพิจ ารณา เพ ื่อ
ความสะดวกในการพิจารณา โดยเรียงลาดับดังนี้
- เรื่องดวนที่ส ุด
- เรื่องดวนมาก
- เรื่องดวน
- เรื่องลับ
- เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- เรื่องที่ตองสั่งการ
- เรื่องเพื่อลงนาม
- เรื่องเพื่อทราบ

ขั้นตอนที่ ๓ จัดเตรียมเอกสาร
การจั ด เตรีย มเอ กสารให พรอมกอนเสนออธิก ารบ ดี
มีการดาเนินการดังนี้
- สรุป ประเด็นใจความเพื่อใหอธิการบดีเขาใจงาย
- สลิป ติดเอกสาร เพื่อใหอธิการบดีลงนามไดถูกตอง
- ประทับตรายางสั่งการตางๆ
- แนบ เอกสาร/ข อมูล เพิ่ มเติมประกอบการพิ จารณ า
(ถามี)

รายละเอียด

๑.ผูปฏิบัต ิงาน
เลขานุการอธิการบดี

ผูรับผิด ชอบ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ๑.ผูปฏิบัต ิงาน
พ.ศ .๒๕๒๖ ที่แ กไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ .๒๕๔๘ เลขานุการอธิการบดี
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ . ๒๕๔๔
- จรรยาบรรณเลขานุก าร วารสารสมาคมเลขานุการ
สตรีแหงประเทศไทย สุกันยา, ๒๕๓๖
- ขอบังคับ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร
วาดวยจรรยาบรรณของบุค ลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ.๒๕๕๒
-จรรยาบรรณเลขานุก าร วารสารสมาคมเลขานุการ
สตรี แหงระเทศไทย สุกันยา, ๒๕๓๖

- เอกสารเผยแพร “การเกษียนหนังสือ” โดย
ประพันธ เวารัมย, ๒๕๕๖
- พระราชบัญญัต ิสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
พ.ศ .๒๕๐๙
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
พ.ศ .๒๕๖๒

หลัก เกณฑ/อางอิง

ตารางที่ ๔. ๓ รายละเอียดของกระบวนการ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ/หลักเกณฑ/อางอิง ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา (ตอ)

๑ – ๑๐ นาที
แลวแตกรณี
เอกสารมีขอมูล
มากนอยเพีย งใด

๑ – ๑๐ นาที
แลวแตกรณี
เอกสารมีขอมูล
มากนอยเพีย งใด

ระยะเวลา

๑๑๖

Yes

ตรวจสอบควา มถูกตอง
ครบถวน

Yes

พิจ ารณา/สั่งการ

สิ้นสุด

No

ขั้นตอนที่ ๕ พิจารณาสั่งการ
อธิการบดีพิ จารณาเอกสาร โดยอาจจะมีการสั่ งการ
หรื อลงนามในเอก สาร หากพบวาอธิ การบดี ส งเอ กสารคืน
มายัง ผู ปฏิบัติ งานเลข านุ การอธิก ารบดี แตไมมีการสั่งการ
หรื อลงนามใดๆ ผู ปฏิบ ั ติงานเล ขานุก ารอธิการบดี ตองนา
เอกสารไปดาเนิ น การในขั้น ตอนที่ ๒ เพื่อ กลั่ น กรองและ
ตรวจสอบ เพื่อเขาสูกระบว นการเสนออธิการบดีพิ จารณา
อีกครั้ง
ขั้นตอนที่ ๖ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
ผู ปฏิ บ ัติงานเลขานุ การอธิการบดี ตรวจสอบความถูก
ตอง และครบถวน หลังจากที่อธิการบดี ไดลงนามหรือสั่งการ
เรีย บรอยแลว โดยหากพบวา เอกสารมีการลงนามหรื อสั่ง
การไมครบถ วน ไมถูกตอง ตองนาเอก สารไปดาเนิน การใน
ขั้นตอนที่ ๓ อีก ครัง้
ขั้นตอนที่ ๗
สงเรื่อ งใหกับผูที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
เมื่ อ ตรวจส อบเ อกสา รเอ กสาร ที่ อธิก ารบ ดี สั่ งการ
หรือลงนามแลว เมื่อเอกสารนั้นมีความถูกตอง และครบถวน
ผู ปฏิ บ ั ติ งานเล ขานุ ก ารอธิ ก า รบดี จึ งดา เนิ น การสงคื น
เอกสา รใหกั บ หนวยงาน ตนเ รื่อ ง ห รื อ ผู ที่ เกี่ ย วของเพื่ อ
ดาเนิน การตามทีอ่ ธิการบดีสั่งการ หรือ ดาเนินการในสวนที่
เกี่ยวของตอไป

D

B

สงเรื่องใหกับผูที่เ กี่ยวของดาเนินการตอไป

No

C

รายละเอียด

กระบวนการ

- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ ๑.ผูปฏิบัต ิงาน
พ.ศ .๒๕๒๖ ที่แ กไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่ ๒ พ.ศ .๒๕๔๘ เลขานุการอธิการบดี
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
- ขอบังคับ สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร
วาดวยจรรยาบรรณของบุค ลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร พ.ศ .๒๕๕๒

๑ – ๑๐ นาที
แลวแตวาเอกสาร
มีจานวนเรื่อ งมาก
นอยเพียงไร

๑ – ๑๐ นาที
แลวแตวาเอกสาร
มีจานวนเรื่อ งมาก
นอยเพียงไร

- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
เรื่อ ง อานาจหนาที่ของอธิการบดี และรองอธิการบดี ๑.ผูปฏิบัต ิงาน
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร เลขานุการอธิการบดี
พ.ศ .๒๕๐๙
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
พ.ศ .๒๕๖๒

ระยะเวลา

- คาสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
๑.อธิการบดี
เรื่อ ง อานาจหนาที่ของอธิการบดี และรองอธิการบดี
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ๒.ผูปฏิบัต ิงาน
พ.ศ .๒๕๐๙
เลขานุการอธิการบดี
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
พ.ศ .๒๕๖๒

ผูรับผิด ชอบ

๑๑๗
ไมสามารถระบุได
เอกสารบางเรื่อง
อธิการบดีตองใช
เวลาพิจารณาและ
อาจตองมีการ
หารือ ระหวาง
ผูบริห ารของ
สถาบัน

หลัก เกณฑ/อางอิง

ตารางที่ ๔. ๓ รายละเอียดของกระบวนการ กฎระเบียบที่เกี่ย วของ/หลัก เกณฑ/อางอิง ผูรับผิดชอบ และระยะเวลา (ตอ)

๑๑๘
๔.๒.๑ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ขั้น ตอนที่ ๑ รับเรื่อง
เมื่อ หนวยงานตนเรื่อง หรือหนวยงานตาง ๆ นาเอกสาร/หนัง สือราชการ สงมายังสานักงาน
อธิการบดี เพื่อนาเสนออธิก ารบดีพิจารณาสั่งการ หรือลงนามนั้น ผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบดีตองทาการ
ลงทะเบียนรับเรื่องไว ซึ่งการลงทะเบียนรับเรื่อ งนั้น มีวัตถุประสงคดังนี้
- เพื่อเปนหลักฐานในการยืนยันการรับหนัง สือเขา
- ปองกันเอกสาร/หนังสือราชการสูญหาย
- งายตอการสืบคน เมื่อตองการตนเรื่องของเอกสาร/หนังสือราชการ
- ทาใหงานสารบรรณเปนระบบ
ในการลงทะเบีย นรั บเรื่องนั้ น ผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิก ารบดีต องมีความรูเกี่ยวกับระบบ
สารบรรณอิเล็ก ทรอนิก ส หรือ ระบบ e-Document เสียกอน ซึง่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส หรือ ระบบ
e-Document คือ โปรแกรมระบบงานที่สนับสนุ นการทางานของผูปฏิบัติ งานเลขานุการ โดยเกี่ยวเนื่อ งกับ
เอกสาร ขอมูล ทรั พยากร และการแลกเปลี่ย นขอมูลภายในองคกร ซึ่งประกอบดวยระบบงานสวนตาง ๆ
ที่ทางานสัมพัน ธกันไดอยางมี ประสิท ธิภาพ เปนระบบที่ส นั บสนุนการทางานของอุป กรณเชื่อมตอชนิด ตาง ๆ
ไดอยางมี ประสิ ทธิภ าพเดี ยวกัน เชน เครื่อ งสแกนเนอร เครื่องพิม พ กลองดิจ ิต อล เปนตน เพราะในปจจุบั น
ไดมีก ารนาระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ กส เขามาใชในงานสารบรรณและงานธุ รการ แทบจะทุกหนวยงาน
และทุกองคกร โดยเอกสารหรือ หนังสือราชการตาง ๆ จะตองดาเนินการผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส
ดังนั้ น ผูปฏิ บัติงานเลขานุ การอธิก ารบดี เอง ก็ตองมีความรู ความเชี่ยวชาญในการใชงานระบบดังกลาวเปน
อยางดีควบคูกับ การมีความรูความเชี่ย วชาญในการกลั่นกรองเอกสารไปดวยเชนกัน
โดยการลงทะเบียนรับเรื่อ งแยกเปน ๒ ประเภท คือ
๑.๑ การรับเรื่องผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
คือการที่ ผ ูปฏิ บั ติ ง านเลขานุก ารอธิก ารบดีไ ดทาการลงทะเบีย นเอกสารรั บ เอกสารเขา
ดวยระบบสารบรรณอิเ ล็กทรอนิกส หรือ e-Document ซึ่งการลงทะเบียนรับเอกสารเขามี ๒ แบบ คือ
- รอเอกสาร หมายถึง เมื่อ เลขานุก ารเปดเขาใชงานระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส
(e-Document) แลวพบวา มีเรื่องจากหนวยงานอื่นสงมาในระบบ โดยระบุในชอง
รอตนฉบับวา ใหรอตนฉบับ นั่นหมายถึง เลขานุ การตองรอเอกสารตนฉบับในเรื่อ ง
ดังกลาว ดาเนินการสงมายังหองอธิการบดี เ สียกอน และเมื่อไดรับเอกสารตนฉบั บ
แลว จึ งดาเนิ นการลงทะเบี ยนรับ เอกสารดังกลาวดวยระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส (e-Document) เพื่อ เขาสูกระบวนการกลั่นกรองเพื่อ นาเสนออธิการบดี ตอไป
โดยมี วิธี และขั้นตอนในการ ลงรับ เรื่องแบบรอเอกสารดังภาพและรายละเอียดที่จะ
แสดงดังตอไปนี้

๑๑๙
ขั้นตอนที่ ๑ เปดโปรดแกรม Internet Explorer

ภาพที่ ๔. ๑ แสดงขั้นตอนการเปดโปรแกรม Internet Explorer

ขั้นตอนที่ ๒ กรอก URL ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในชอง Address
พิมพ http://doc2.nida.ac.th/DocClient/ ลงใน URL

.
ภาพที่ ๔. ๒ แสดงการกรอก URL ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในชอง Address

ภาพที่ ๔. ๓ แสดงหนาจอ Desktop ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

๑๒๐

ขั้นตอนที่ ๓ เลือกทีแ่ ถบ Windows Application

ภาพที่ ๔. ๔ แสดงการเลือก Windows Application

ขั้นตอนที่ ๔ log in ระบบ โดยใส user และ password

ภาพที่ ๔. ๕ แสดงหนาจอการ log in

๑๒๑

ภาพที่ ๔. ๖ แสดงภาพหนาแรกเมื่อ เขาสูการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)

ขั้นตอนที่ ๕ หนาแรกเมื่อเขาสูการใชงานระบบ แบงสวนการใชงานออกเปน ๓ สวน คือ
(๑) สวนเมนูการใชงาน ซึ่งประกอบไปดวยเมนู ไฟล, มุมมอง, รายงาน, เครื่องมือ
ชวยเหลือ ซึ่งจะอธิบายในสวนถัด ไป
(๒) สวนแสดงกลองเอกสาร ซึ่งจะแสดงรายชื่อ กลองเอกสาร ที่ผูใชงานสามารถ
เขาใชงานหรือไดรับสิทธิ์ตาง ๆ ในการดาเนินงานในกลอง กลองนั้นได
(๓) สวนแสดงผลจะเปลี่ยนแปลงแสดงผลไปตามการทางานในแตละสวน ในหนา
แรกนี้ จะแสดงรายชื่อเอกสารที่ยังไมไดเปดอานในกลอง Inbox โดยแบงตาม
สิทธิ์ในการเขาดูเอกสาร ดังตัวอยาง

(๑)

(๒)
ภาพที่ ๔. ๗ แสดงภาพ เมนูการใชงาน กลองเอกสารและสวนแสดงผล

(๓)

๑๒๒
ขั้นตอนที่ ๖ เลือกเปดที่กลองเอกสารอธิการบดี

ภาพที่ ๔. ๘ แสดงภาพกลองเอกสารอธิการบดี

ขั้นตอนที่ ๗ เลือกเปดที่เอกสารรอตนฉบับ (รอเอกสาร) โดยตรวจสอบชื่อเรื่องและรายละเอียด
ตรงกันหรือไม ระหวางตนฉบับและระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document)
ที่สงมา หากตรงกันแลว ใหเลือกที่เมนูเ พิ่มเติมดานบน โดยเลือกรับเปนชุด

ภาพที่ ๔. ๙ แสดงภาพกลองรอตนฉบับ

๑๒๓
ขั้นตอนที่ ๘ เลือกรับเปนชุด

ภาพที่ ๔. ๑๐ แสดงภาพการรับเปนชุด

ขั้นตอนที่ ๙ เลือกเลขรับภายในแลวกดรับเอกสาร เปนอันสิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องโดยรอเอกสาร

ภาพที่ ๔. ๑๑ แสดงภาพการเลือกรับภายใน

๑๒๔
- ไมรอเอกสาร หมายถึ ง เมื่อ ผูปฏิ บั ติงานเลขานุก ารอธิ การบดี เปดระบบ
สารบรรณอิเล็ กทรอนิกส (e-Document) แลวพบวา มีเรื่องจากหนวยงาน
ตนเรื่ อง หรื อหนวยอื่ น ๆ สงเอกสารมาในระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส
(e-Document) โด ยมี ก า ร ร ะ บุ หม า ยเห ตุ วา ไม ต องร อ เอ กส า ร
ใหผูปฏิบ ั ติงานเลขานุก ารอธิ ก ารบดี เปดระบบสารบรรณอิ เล็ กทรอนิ ก ส
(e-Document) เพื่ อเขาดู ในรายละเอี ยดของเอกสารนั้น และทาการพิ มพ
สา เน าเอกสา รแนบ ที่ ส งม ากั บ ร ะ บบสารบร รณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) ในเรื่องนั้นๆ เพื่อนาเอกสาร/หนัง สื อราชการ ที่พิมพแลว
เตรีย มเขาสูกระบวนการกลั่ นกรอง และนาเสนออธิการบดีพิจ ารณาตอไป
จากนั้นดาเนินการลงทะเบียนรับเอกสารดวยระบบฯ โดยไมตองรอเอกสาร
ตนฉบับ โดยมีวิธีแ ละขั้นตอน ในการลงรั บเรื่องแบบไมรอเอกสาร ดังภาพ
และรายละเอียดที่จะแสดงดังตอไปนี้ ดังภาพที่ ๔.๑๒ – ๔.๒๔
ขั้นตอนที่ ๑ เปดโปรดแกรม Internet Explorer

ภาพที่ ๔. ๑๒ แสดงขั้ นตอนการเปดโปรแกรม Internet Explorer

ขั้น ตอนที่ ๒ กรอก URL ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสในชอง Address พิมพ
http://doc2.nida.ac.th/DocClient/ ลงใน URL

.
ภาพที่ ๔. ๑๓ แสดงการกรอก URL ของระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกสในชอง Address

๑๒๕

ภาพที่ ๔. ๑๔ แสดงหนาจอ Desktop ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ขั้นตอนที่ ๓ เลือกทีแ่ ถบ Windows Application

ภาพที่ ๔. ๑๕ แสดงการเลือก Windows Application

ขั้นตอนที่ ๔ log in โดยใส user และ password

ภาพที่ ๔. ๑๖ แสดงหนาจอการ log in

๑๒๖

ภาพที่ ๔. ๑๗ แสดงภาพหนาแรกเมื่อ เขาสูการใชงานระบบ

ขั้นตอนที่ ๕ จากภาพที่ ๔.๑๗ หนาแรกเมื่อเขาสูการใชงานระบบ แบงสวนการใชงานออกเปน
๓ สวน คือ
(๑) สวนเมนูการใชงาน ซึ่งประกอบไปดวยเมนู ไฟล, มุมมอง, รายงาน, เครื่องมือ
ชวยเหลือ ซึ่งจะอธิบายในสวนถัด ไป
(๒) สวนแสดงกลองเอกสาร ซึ่งจะแสดงรายชื่อ กลองเอกสาร ที่ผูใชงานสามารถ
เขาใชงานหรือไดรับสิท ธิ์ตาง ๆ ในการดาเนินงานในกลอง กลองนั้นได
(๓) สวนแสดงผล จะเปลี่ยนแปลงแสดงผลไปตามการทางานในแตละสวน
ในหนาแรกนี้ จะแสดงรายชื่อเอกสารที่ยังไมไดเปดอานในกลอง Inbox
โดยแบงตามสิทธิ์ในการเขาดูเอกสาร ดัง รูปที่ ๔.๑๘

(๑)

(๒)
ภาพที่ ๔. ๑๘ แสดงภาพ เมนูก ารใชงาน กลองเอกสารและสวนแสดงผล

(๓)

๑๒๗
ขั้นตอนที่ ๖ เลือกเปดที่กลองเอกสารอธิการบดี

ภาพที่ ๔. ๑๙ แสดงภาพกลองเอกสารอธิการบดี

ขั้นตอนที่ ๗ พิจารณาในชองรอตนฉบับวาเอกสารใดรอตนฉบับ (ไมรอเอกสาร) ดังภาพ

ภาพที่ ๔. ๒๐ แสดงภาพกลองรอตนฉบับ

ขั้น ตอนที่ ๘ ตรวจสอบชื่อ เรื่อ ง รายละเอี ยดตรงกันหรื อไม ระหวางตนฉบั บและระบบสารบรร ณ
อิเล็ กทรอนิกส (e-Document) ที่สงมา หากตรงกั นแลว เลือกที่เมนูเพิ่ มเติมดานบน
จากนั้นเลือกรับเปนชุด

ภาพที่ ๔. ๒๑ แสดงภาพการรับเปนชุ ด

๑๒๘
ขั้นตอนที่ ๙ เลือกเลขรับภายใน แลวเลือกรับเอกสาร

ภาพที่ ๔. ๒๒ แสดงการรับ เอกสาร

ขั้นตอนที่ ๑๐ เลือกเปดเอกสารที่ อยูในกลองเอกสารรับภายในของอธิการบดี

ภาพที่ ๔. ๒๓ แสดงภาพกลองเอกสารรับภายในของอธิการบดี

๑๒๙
ขั้นตอนที่ ๑๑ เลื อ กเปดดูร ายละเอี ย ดเอกสาร หลั ง จากนั้ น พิมพเอกสารที่ แ นบมากั บ ระบบ
เพื่อ รอเสนออธิก ารบดี เปนอันสิ้นสุดกระบวนการลงทะเบียนรับเอกสารแบบไมรอ
เอกสาร

ภาพที่ ๔. ๒๔ แสดงภาพเอกสารแนบในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

๑.๒ การรับเรื่อ งไมผานระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิกส (e-Document)
คือการที่ห นวยงานตนเรื่ องหรื อหนวยงาน อื่น ๆ เสนอเอกสาร/หนัง สื อราชการ
มายังอธิการบดี โดยมิไดทาการสงระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิก ส (e-Document) ผูปฏิบั ติงาน
เลขานุ การอธิการบดี ตองทาการ จดบั นทึก รายละเอี ยดของเอกสารลงในหนังสื อทะเบีย นรับ -สง
ทีผ่ ปฏิ
ู บัติงานเลขานุก ารอธิการบดี ไดจั ดทาขึ้นสาหรับบั นทึกงานหรือเอกสารที่เสนอโดยไมผาน
ระบบระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ ก ส (e-Document) เพื่อปองกั นการสูญ หาย และยั งงายตอ
การตรวจสอบเอกสาร โดยการจั ดทาสาหรับบัน ทึกงานที่ไมผาน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิก ส
(e-Document) นั้ น อาจมีรู ปแบบที่อางอิงจากระบบสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส (e-Document)
ซึ่งอาจจัด ทาขึ้นเองในคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม Word/Excel/Access หรื อโปรแกรมอื่น ๆ
ตามความถนัดของแตละบุคคล หรือ อาจใชบันทึกลงทะเบีย นรับหนังสื อที่มีขายอยู ทั่วไปตามราน
ขายเครือ่ งเขียน ดังภาพที่ ๔.๒๕-๒.๒๗

๑๓๐

ภาพที่ ๔. ๒๕ ตัวอยางบัน ทึกลงทะเบียนรับ หนังสือ ที่มีขายอยูทั่วไปตามรานขายเครื่องเขียน

ภาพที่ ๔. ๒๖ แสดงรายละเอียดบันทึกทะเบียนรับ หนังสือ

๑๓๑

ภาพที่ ๔. ๒๗ ตัวอยางบัน ทึกลงทะเบียนรับ หนังสือที่สรางขึ้น เองจาก โปรแกรม Microsoft Access

การลงบันทึก ในทะเบียนรั บ-สง เพื่อ ตรวจสอบและดูเสนทางของเอกสารวาอธิ การบดี หรือ
ผูบริหารพิจ ารณาสั่ งการวาอยางไร สงไปที่หนวยงานใดตอ และเพื่อ งายตอการคนหา ซึ่งมีสิ่ง
ที่จาเปนในการลงบันทึกดังนี้
- เลขที่ทะเบียนรับ คือ เลขลาดับของทะเบีย นหนัง สือรับ ของหองอธิการบดี โดยเรียงลาดับ
ติดตอกันไปตลอดปปฏิทิน
- เลขที่หนังสือ คือ เลขที่ ของหนวยงานตนเรื่อง
- วันที่ของหนั งสือ คือวันที่ ออกหนังสือของหนวยงานตนเรื่อง
- วันที่ร ับ คือวันที่ ทีห่ นังสือถูกเสนอมาถึงอธิการบดี
- จาก คือ ชื่อหนวยงานเจาของเอกสาร หรือชื่อบุ คคลในกรณีที่ไ มไดมาจากหนวยงาน
- เรื่อง คือ ชื่อเรื่องของเอกสารฉบับนั้น ในกรณีที่ไมมีชื่อเรื่องใหลงสรุป เรื่องยอ
- ถึง คือ ชื่อหนวยงานหรือชื่อบุคคล ที่จะสงเอกสารตอไปยังหนวยงานหรือบุคคลนั้น ๆ
เพื่อดาเนินการหลังจากอธิการบดีพิจารณาสั่งการแลว
- การปฏิบัติ คือ บันทึก การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารฉบับนั้น วาอธิการบดี หรือผูบริหารได
สั่งการไปอยางไร โดยลงรายละเอียดใหครบถวน
- หมายเหตุ คือ การบันทึก ขอความอื่นใด (ถามี)

๑๓๒

ขั้น ตอนที่ ๒ กลั่น กรองตรวจสอบ
หลั งจากลงทะเบี ยนรับเอกสารตามขั้น ตอนที่ ๑ เรีย บรอยแลว ผูปฏิ บัติง านเลขานุ ก าร
อธิ ก ารบดี ตองดาเนิน การกลั่ น กรองตรวจสอบเอกสาร โดยพิจาร ณาในรายล ะเอีย ดเนื้อ หาข องเอกสาร
หรือ หนัง สือ ราชการที่เสนอมาวา เอกสารนั้ นมีขอมูลตาง ๆ ที่ค รบถวนหรือ ไม โดยผูปฏิ บัติงาน เลขานุการ
อธิการบดีควรตรวจสอบใหเอกสารนั้นมีความถู กตองสมบูรณกอนเสนออธิการบดีพจิ ารณาสั่ง การหรือลงนาม
ทั้งนี้ ในการเสนอเอกสารอธิการบดีเพื่อพิจารณานั้น ควรดาเนินการดังนี้
๒.๑ จํ า แนก คั ด แยกเอก สาร โดยแยกประเภทตามลาดั บ ความเรงดวนและความสาคั ญ
ของเอกสารทุ กฉบั บ ที่จ ะเสนออธิ ก ารบดี โดยเอกสา รทุ ก ฉบับ ตองเสนอผานกองงาน
และรองอธิ การ บดี หรือ ผู บริห ารตามสายงานเสียกอน ไมควรเสนอถึ งอธิก ารบดีโ ดยตรง
ยกเวนกรณีดังตอไปนี้
ก. เรื่องดวนที่มีก ารกําหนดชั้น ความเร็ ว ใหเสนอโดยตรงไดแตตองรายงาน
ใหผูบังคับบัญชาทราบดวย แนวปฏิบัติการเสนอผานรองอธิการบดี หรือ
ผูบริ หารตามสายงานมานั้น อาจตองยกเวนการลงลายมือชื่อในกรณีที่เปน
เรื่องดวน ยกตัวอยาง เชน ผูบริห ารตามสายงานไมสามารถเขาสานั กงาน
และไมสามารถลงนามในเอกสารเพื่อ ผานเรื่องมายังอธิการบดีได ทาใหการ
เสนองาน หยุ ด รอไวที่ ผู บริห ารทานอื่ น ไมสามารถเสนออธิก ารบดีไ ด
ผูปฏิ บั ติง านเลขานุก ารอธิ การบดีค วรพิ จารณากลั่ นกรองและตรวจสอบ
วาเอกสารนั้น ดวนจริ ง หรื อ ไม หรื อเอกสาร นั้ น มีค วามสาคั ญ ม ากนอย
เพี ยงใด หากพบวาดวนและสาคัญ มาก อาจยกเวนการลงลายมือ ชื่อของ
ผูบริห ารตามสายงานไดเปนกรณี ๆ ไป แตทั้ง นี้ผูปฏิบั ต ิ งานเลขานุ การ
อธิการบดี ตองแนใจวา ผูบริห ารตามสายงานนั้ น ๆ ทราบเรื่ องในเอกสาร
ดังกลาวแลว ซึ่งการที่ผูบริห ารตามสายงานจะสามารถทราบเรื่องโดยทีไ่ ม
สามารถเขาสานัก งานมาพิจารณาเอกสารไดนั้ น ผูปฏิ บั ติงานเลขานุก าร
ผูบริ ห ารแตละทานสามาร ถเสนอเอกสาร โดยวิธี ก ารตาง ๆ เชน การ
ติดตอสื่อสารผาน Social ซึ่งในสวนนี้ ผูปฏิบัติงานเลขานุ การของผู บริห าร
แตละทานที่ผานเรื่ อง ตองดาเนินการติดตอสื่อสารกั บผูบริหารของตนเอง
ใหทราบเรื่ อ งเสี ย กอน และหากผู บริ ห ารตามสายงานพิ จ าร ณาแลว
เห็น วาควรนาเรื่องเสนออธิการบดีพิจ ารณาตอได ผูปฏิ บ ัติงานเลขานุ การ
ผูบริห ารจะตองเขี ยนหมายเหตุ ในเอกสารวา ผู บริห ารแตละทานไดรั บ
ทราบแลว และเสนอมายั ง หองอธิ ก ารบดี เพื่ อ ทาการเสนออธิ ก าร บดี
พิจารณาดวนเชนกัน

๑๓๓
ข. เรื่ อ งที่ ม ี ก ฎหม าย กฎ ระเบี ย บ ข อบั ง คั บ กํ า หนดไวโด ยเฉพาะ
เชน เรื่อ งรองเรียน การกลาวหาหรือ อุทธรณคาสั่ง สามารถเสนออธิก ารบดี
พิจารณาไดโดยตรง
ค. เรื่อ งเชิญ ประชุม หรื อเรื่อ งที่เปนเรื่ องสวนตั วของอธิ ก ารบดี สามารถ
เสนออธิก ารบดีพิจ ารณาไดโดยตรง กรณีเปนจดหมายถึง อธิการบดี ซึ่งจะมี
ทั้งจดหมายสวนตั วและจดหมายราชการ ผู ปฏิ บัติงานเลขานุก ารอธิการบดี
จะเปนผู เปดซองจดหมาย ยกเวนจดหมายสวนตั ว ของผู บั งคับ บั ญ ชา
แตโดยป กติทั่วไปจะไมสามารถ ทราบไดเลยวา จดหมายนั้ นเปนจดหมาย
สวนตัว หรือ ไม นอกจากจะไดเห็ นเนื้ อคว ามในจดหมายนั้น ซึ่ ง สาหรั บ
ผู ปฏิ บั ติงานเลขานุ การอธิ การบดีเ มื่อ เปดซองจดหมายและเห็ น วา เปน
จดหมายสวนตัวควรแยกประเภทจดหมายนั้ น ไวคนละแฟม และจดจาชื่อ
ของผูสง เพื่อ ในโอกาสตอไปผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี จะไดไมตอง
เปดซองจดหมายสวนตัว นั้ นอีก การเปดซองจดหมายตองระมัดระวัง ไมให
จดหมายนั้ นฉี กขาด ควรใชกรรไกรตั ดริมซองจดหมาย หรือ ใชที่ เปดซอง
จดหมาย จดหมายสวนตั ว จะไมมีก ารบัน ทึก หรือ ดาเนิ นการทางธุร การ
สาเหตุที่ ผู ปฏิบัติงาน เลขานุก ารอธิการบดี จะตองตรวจสอบจดหมายกอน
เนื่องจากในบางครั้ งอาจจะมี จดหมายประเภทใบปลิว โฆษณา หรื อแผน
ปลิว รองเรี ยนที่ ไมมีผู ลงนาม ซึ่ง ควรใชดุ ลพิ นิจ ในการตรวจสอบกอนที่จะ
นาเสนออธิการบดี
๒.๒ ตรวจสอบเนื้อหาเรื่องที่เสนอวาเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง เสนอผูบริ หารครบถวน
หรือไม
หลั งจากคัด แยกตามลาดั บความเรงดวนและความสาคัญ ของเอกสารแลว หาก
เอกสารมีความดวนและความสาคัญไมแตกตางกัน ผูปฏิบัติง านเลขานุก ารอธิ ก ารบดี ควรนา
เอกสารมากลั่นกรองตรวจสอบโดยพิจารณาเอกสารหรือหนั งสื อราชการนั้น วามีการผาน
คณะกรรมการ ผานผูอานวยการ ผานผูบริหาร โดยทุกทานที่เปนผูมีอานาจในการลงนามใน
การผานหนัง สือกอนเสนออธิการบดีพิจาณานั้น ไดลงนามผานหรือใหความเห็ น ในเอกสาร
หรือ หนังสือราชการฉบับนั้น มาอยางครบถวนหรือไม การเสนอเอกสารปกติใหเสนอไปตาม
สายการปฏิ บัติงาน ตามลาดับชั้ นผูบังคับ บัญชา ผูปฏิบ ัติงานเลขานุก ารอธิ การบดี ควรนามา
ตรวจสอบวามีลายมือชื่อ ของทุกทานที่เปนผู มีอานาจในการลงนามนั้น ๆ วา มีการลงนามใน
เอกสารครบทุกทานหรือ ไม หากทานใดลงนามลายมือชื่ อไมครบ ตองดาเนินการสงเอกสาร
เรื่อ งนั้น คื น ใหกับ หนวยงานที่ นาสงเอกสาร เพื่อนากลั บไปดาเนิ นการเสนอทุกทานที่ เปน
ผูมีอานาจในการลงนาม พิจารณาและลงนามในเอกสารมาใหครบถวนเสียกอน และทาการ
สงระบบสารบรรณอิ เล็กทรอนิ กส (e-Document) ไปยังหนวยงานนั้ น ๆ ด วยเพื่ อ ปองกัน

๑๓๔
การสู ญ หาย ของเอกสาร และทาใหทราบวา อยู ในขั้ นตอนใดของกระบวนการแลว ทั้ง นี้
ในการตรวจสอบขั้นตอนนี้ ผปฏิ
ู บั ติงานเลขานุ การอธิก ารบดี ตองยึดหลั กจรรยาบรรณของ
เลขานุการ คือ ซื่อ สัตยสุจริต ธารงไวซึ่งมโนธรรม บนหลักแหงความถูกตองยุติธรรม ใหยึ ด
วาเอกสารทุกฉบับนั้นไมควรขามขั้นตอน ไมควรเรงเสนอเพื่อชวยใหหนวยงานใดหนวยงาน
หนึ่งไดเสนอเอกสารเร็วกวาหนวยงานอื่น
๒.๓ ตรวจสอบขั้นตอนผานการพิจารณาตามสายงานกอนนําเสนออธิการบดี
นอกจากการตรวจสอบความครบถวนในการลงนามผานเรื่อ งแลว ผูปฏิบั ติ งาน
เลขานุการอธิการบดี ตองตรวจสอบดวยวาเอกสารหรื อหนังสือราชการฉบับนั้น เปนเรื่องที่
ผานขั้ นตอน ผานกองงาน ผ านผู บริห าร กอนนาเสนออธิ การบดี มาอยางถู กตองหรื อ ไม
เนื่องจากบางครั้ งจะพบวา มีก ารเสนองานโดยผานการพิ จารณาผิ ดกองงาน ผิ ดหนวยงาน
จึงอาจทาใหผิดกระบวนการในการตรว จสอบกลั่นกรองในชั้ นตน ซึ่งแตละหนวยงานเองก็
จะไมทราบวาเปนการเสนอผิดสายงาน เนื่องจากคิดวา เปนงานใหมที่หนวยงานตนเองตอง
เขามารับผิด ชอบ ไมมีความเชี่ย วชาญในเรื่ องนั้น ๆ ทั้งนี้ จากประสบการณแลว ผูปฏิบัติงาน
เลขานุก ารอธิการบดีควรมี ความรู ความจาที่ดี ในการตรวจสอบสายงาน เพราะจะเปนผูที่
เห็ นเอกสารหรื อหนัง สือ ราชการทุก ฉบั บ โดยเมื่อ อธิ การบ ดี สั่ง การแลว และผู ปฏิ บั ติงาน
เลขานุ ก ารอธิก ารบดีต องมีค วามใสใจในเอกสารแตละเรื่ อ ง และควรสัง เกตดวยวา เมื่อ
อธิการบดีไดสั่งการออกไปแลว เอกสารในแตละเรื่องนั้นเกี่ยวของกับหนวยงานใดบาง หรือ
เปนเรื่องของหนวยงานใดที่ตองรั บผิดชอบ เปนตน ทั้ งนี้ สามารถ แยกหนัง สือ ออกเปน ๔
ประเภท และสรุปการผานสายงานคราวๆ ไดดังนี้
๒.๓.๑ เรื่องเพื่อพิจ ารณาอนุมัติ
- เกี่ ย วกั บบุคลากร เชน การขออนุ มัตเิ ดิ นทางไปราชการ การ ขออนุ มัติ
เดิ น ทางไปตางประเทศ ก ารลาทุ ก ประเภ ท ก ารเลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น
การสรรห าบุ คลากร ขออนุ ญาตไปบรรยายในประเทศและตางประเทศ
สวัสดิ การบุคลากร เปนตน โดยทั้งหมดนี้ห ากจะเสนออธิการบดีพิจ ารณา
ทุก เรื่ อ งดั ง ที่ ก ลาวมานี้ ตองดาเนิ น การเสนอเอกสารโดยสงเรื่ อ งผาน
กองบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล ผู อานวยการ กองบริ ห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
และรองอธิการบดีฝายบริหาร หรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน
- เกี่ ย วกั บงบประมาณ การจัดซื้อจัด จาง และการเงิน เชน การขออนุ มัติ
จัด งานตาง ๆ โดยมีการใชงบตาง ๆ ของสถาบัน การขออนุมัติ เบิกจายเงิน
การจัดซื้อ จัดจาง การขออนุ มัติเดินทางของนัก ศึกษาประจาหลักสูตรตาง ๆ
และการขออนุมัติการเดิ นทางไปเก็บขอมูลงานวิ จัยเปนตน โดยทั้ งหมดนี้
หากจะเสนออธิการบดีพิจารณา ตองดาเนินการเสนอเอกสารโด ยสงเรื่อง
ผานกองคลั งและพัสดุ ผูอานวยการกองคลั งและพัสดุ และรองอธิการบดี
ฝายบริหาร หรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน

๑๓๕
- เกี่ ย วกั บ การขออนุ มัติ คาใชจายในการเดิ น ทางไปเสนอผลงานทาง
วิ ช าการ จากงบประมาณ เงิ น รายได รายการโครงการกา รศึ ก ษา
นานาชาติและเจรจาธุรกิจของคณะ/สํานั ก ตองดาเนินการเสนอเอกสาร
โดยสงเรื่ อ งผานกองงานผู บริ ห าร กลุ มงานกิ จ การน านาชาติ ผู ชวย
อธิการบดีฝ ายกิจการนานาชาติ และรองอธิ การบดีฝายวิ ชาการ หรือ รอง
อธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน
- การจัดงานตาง ๆ โดยไมใชงบประมาณ เชน ขออนุมัติจัดงานตาง ๆ โดย
ไมมีการใชงบตาง ๆ ของสถาบั น ตองดาเนินการเสนอเอกสารโดยสงเรื่อง
ผานฝายสารบรรณ กองกลาง และรองอธิก ารบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน
- การจั ดงานตาง ๆ โดยมี ก ารเก็บ คาลงทะเบี ยนในการจัดประชุ ม เชน
ขออนุ มัต ิ จัด งานตาง ๆ ซึ่งรายละเอี ยดในการจั ด งานระบุ ว า มี ก ารเก็ บ
คาลงทะเบีย นสาหรับ เขารวมประชุ ม ตองดาเนิน การเสนอเรื่ อ งโดยผาน
กองงาน ผู บริ ห าร กลุ มงาน นโยบายสถาบั น และการประชุม แ ละรอง
อธิการบดีฝายบริหาร หรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน
- เกี่ย วกับการศึ กษา เชน การขออนุ มัติยกเวนคาธรรมเนี ยม การขออนุ มัติ
ผอนผั น ระยะเวลาในการศ ึก ษา ขออนุ มัติ ห ลัก สู ต ร และการขออนุ มัติ
ปริญ ญา เปนตน โดยทั้ง หมด นี้ หากจะเสนออธิก ารบดีพิจ ารณาทุ กเรื่ อ ง
ดังที่ก ลาวมานี้ ตองดาเนิ นการเสนอเอกสารโ ดยสงเรื่ องผานกองบริก าร
การศึ ก ษา ผูอานวยการกองบริ ก ารการศึก ษาและรองอธิ ก าร บดี ฝาย
วิชาการ หรือรองอธิการบดีท เี่ กี่ยวของตามสายงาน
- เกี่ ย วกั บ การจั ดทํ า ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ไมวา จะเปนความ
รวมมือทางวิชาการ ทั้งในและตางประเทศ จะตองดาเนินการเสนอเอกสาร
โดยสงเรื่อ งผาน กลุมงานวินัยและนิ ติการ เพื่อใหนิต ิกรของสถาบันทาการ
ตรวจสอบรางบั นทึ กขอตกลงความรวมมือ (MOU) ใหถูก ตองเสียกอน โดย
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ภายในประเทศ ใหเสนอผานกองงาน
ผูบริห าร กลุมงานนโยบายสถาบั นและการประชุม ผูอานวยการกองงาน
ผูบริห าร และรองอธิก ารบ ดี ที่ เกี่ย วของ หากเปนบั น ทึ ก ขอตกลงความ
รวมมือ (MOU) กับ ตางประเทศ หรือ สถานทู ต ตาง ๆ หรือ หนวยงานใน
ตางประเทศ ตองเสนอผาน กองงานผู บริ หาร กลุ มงานกิจการนานาชา ติ
ผูชวยอธิก ารบดีฝ ายกิจการนานาชาติ และรองอธิการบดีฝายวิชาการ หรื อ
รองอธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน

๑๓๖

- เกี่ย วกับการขอใชรถยนต ใชอาคารสถานที่ต างๆของสถาบัน เชน การ
ขออนุมัต ิใชรถของสถาบัน เพื่อเดินทางไปตางจัง หวัด การขออนุ มัติใชหอง
ประชุมเพื่อ การจัด งานตาง ๆ การขออนุมัติ ใชหองเรียน การขออนุมัติ ใช
หองพั กของสถาบั น การขออนุมัติใชพื้นที่ตาง ๆ ของสถาบัน บั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตร เปนตน โดยทั้งหมดนี้ หากจะเสนออธิการบดีพิจารณาทุก ๆ
เรื่องดังที่ก ลาวมานี้ ตองดาเนินการเอกสารโดยสงเรื่องผาน กองกลาง กลุม
งานผัง แมบทและอาคารสถานที่ ผูอานวยการกองกลาง และรองอธิการบดี
ฝายบริหาร หรือรองอธิการบดีที่เกี่ยวของตามสายงาน
๒.๓.๒ เรื่องเพื่อ ลงนาม
เอกสารที่ เ ปนเรื่ อ งที่ เ สนอมาเพื่อ ลงนาม ในประกาศ คาสั่ ง
ระเบีย บและขอบั งคั บตาง ๆ หรือ เอกสารตาง ๆ ผูปฏิ บัติงาน เลขานุ การ
อธิการบดี ตองทาการกลั่นกรองตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร ดังนี้
ก. ตรวจสอบเอกสารแนบ โดยตรวจสอบวา เอกสารที่เสนอมานั้น ไดผาน
ที่ประชุม ตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของมาแลวหรื อยัง และมีมติที่ประชุมอนุมัติแ นบมา
หรือไม (ถามี) ซึ่งทางหนวยงานตนเรื่ อง ตองระบุใหเห็นถึ ง หลั กฐานของ
การผานที่ประชุมตาง ๆ มาดวยเพื่อประกอบการพิจารณา หากพบวา ไมมี
เอกสารแนบที่ จะแสดงใหเห็นถึงการผานที่ประชุ ม ผูปฏิบัติ งานเลขานุก าร
อธิการบดีตองดาเนินการแจงหนวยงานตนเรื่ อง ใหนาเอกสารมติ ที่ประชุ ม
มาประกอบ เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาตอไป
ข. ตรวจ สอบการผานกลุมงานวินั ยและนิติก าร โดยเอกสารที่ไดเสนอ
อธิ การบดีมาเพื่ อ ลงนามนั้น ไมวา จะเปน ปร ะกาศ ระเบี ยบ ขอ บั งคั บ
หรือ คาสั่ งตาง ๆ ที่ ตองมีก ารอางอิงระเบียบและพร ะราชบัญ ญั ติ ตาง ๆ
รวมทั้ง เอกสารที่เปนเรื่อ งเกี่ยวกั บการมอบอานาจ หรื อเรื่อ งที่มีคดีความ
โดยทั้ง หมดนี้ ก ลุ มงานวินั ยและนิต ิก ารตองเปนผูตรวจสอบสอบกอนนา
เสนออธิก ารบดี ลงนาม หากพบวา เอกสารประกาศ คาสั่ง ระเบียบตาง ๆ
ยั งไมไดเสนอผานกลุ มงานวินั ย และนิต ิก าร เพื่อตรวจสอบ ผูปฏิ บั ติ งาน
เลขานุก ารอธิการบดี ตองประสานแจงหนวยงานตนเรื่อ งเพื่อ มารับเอกสาร
กลับ ไปทาการปรับ แกใหถูก ตอง โดยเสนอผานกลุ มงานวิ นัย และนิต ิก าร
เสียกอน หากนิ ติกรไดแจงใหตนเรื่อ งปรับแก และเมื่อเอกสารเสนอมาถึง
ผูปฏิบั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ การบดี อีก ครั้ ง ตองดาเนิน การตรวจสอบและ
กลั่นกรองวาเอกสารนั้น ไดมีการปรับ แกใหถูก ตองตามนิ ต ิ กรแจงหรือไม

๑๓๗
และดาเนิ น การเสนอกลุมง านวินั ย และนิ ติ การอี กครั้ งแลวหรื อ ยั ง หาก
พบวา เอกสารยั งไมไดแกไขตามที่ นิ ติ กรเสนอ ผูปฏิ บ ั ติ งาน เลขานุ ก าร
อธิการบดีจะตองแจงหนวยงานตนเรื่องใหแกไขเอกสารตามที่ นิติก รเสนอ
โดยสงใหนิติกรตรวจสอบอีกครั้งจนถู กตองและครบถวน แลวจึง เสนอมายัง
อธิการบดีพิจารณาอีก ครั้ ง ทั้งนี้ การคื นเอกสารใหกับ หนวยงานตนเรื่อ ง
ตองดาเนิน การสงระบบ สารบรรณอิ เล็กทรอนิกส (e-Document) ควบคู
กันไปดวยเพื่อปองกันการสูญ หายของเอกสาร
๒.๓.๓ เรื่องที่ตองสั่งการ
- หากเปนเรื่อ งที่มาจากหนวยงานภายนอก หรือจากคณะสํานักตาง ๆ
ภายนอกสํานั ก งานอธิก ารบดี ใหดาเนิ น การเสนอเรื่ องผานกองกลาง
กลุ มงานสารบรรณ ซึ่ ง งานสารบรรณจะเปนหนวยงานที่ ด าเนิ นการ
กลั่ นกรองอีกชั้น หนึ่ งกอนที่ จะเสนอขึ้นผู บริ ห ารตามสายงาน และเสนอ
อธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
- ห ากเปนเรื่ อ งที่ ม าจากหนวยงาน ภายในสํ า นั ก ง านอธิ ก ารบดี
ใหดาเนิน การเสนอผานผูอานวยการของแตละกองงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
หนวยงานตนที่ จ ะดาเนิ น การกลั่ น กรองอี ก ชั้น หนึ่ ง กอนที่ จะเสนอขึ้ น
ผูบริหารตามสายงาน และเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
๒.๓.๔ เรื่องเพื่อทราบ
- หากเปนเรื่อ งที่มาจากหนวยงานภายนอก หรือจากคณะสํานักตาง ๆ
ภายนอกสํานักงานอธิ การบดี ใหดาเนินการเสนอผานกองกลาง กลุมงาน
สารบรรณ ซึ่งงานสารบรรณจะเปนหนวยงานตนทีจ่ ะดาเนินการรับ ทราบ
ในเรื่องตาง ๆ หรือ สวนที่เกี่ยวของ กอนที่จะเสนอขึ้นผู บริห ารตามสายงาน
และเสนออธิการบดีเพื่อทราบตอไป
- หากเปนเรื่องที่มาจากหนวยงานภายในสํานักงานอธิก ารบดี
ใหดาเนิน การเสนอผานผูอานวยการของแตละกองงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปน
หนวยงานตนที่ จะดาเนิน การรับ ทราบในเรื่อ งตาง ๆ หรือสวนที่ เกี่ยวของ
กอนเสนอขึ้นผูบริหารตามสายงาน และเสนออธิการบดี เพื่อ ทราบตอไป
๒.๔ ตรวจสอบความเปนมาของเรื่องเดิม (ถามี) กับเรื่องที่น ําเสนอ
หลังจากตรวจสอบและกลั่ นกรองการพิ จารณาตามสายงานมาแลว ผูปฏิบั ติงาน
เลขานุการอธิการบดี ตองตรวจสอบความเปนม าของเรื่อ งเดิม (ถามี) กับเรื่อ งที่นาเสนอมาใหม
วาเปนไปตามขั้ นตอนของกระบวนการตาง ๆ หรือ ไม และตองศึกษาทาความเขาใจถึง ความ
เปนมาของเรื่อ งเดิมและเรื่อ งที่นาเสนอมาใหม โดยลาดับ เหตุการณ (Timeline) ไวเปนขอมูล
หากพบวา เรื่องนั้น เปนประเด็น ที่ตองพิ จารณา ผูปฏิบัติงานเลขานุ การอธิการบดี จะไดมีขอมูล
ในการตอบขอซักถามของอธิการบดี ในเบื้องตนไดอยางรวดเร็ว และเพื่อเปนขอมู ลประกอบใน

๑๓๘
การพิจาร ณาของอธิ ก ารบดีอีก ดวย หากพบวา เรื่อ งเดิม (ถามี ) กั บเรื่อ งที่ เสนอมาใหมนั้ น
ไมสอดคลองกัน เอกสารหรือ หนั ง สือที่ส งมาไมครบถวน ทาใหลาดั บเหตุการณ (Timeline)
ไมได ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิก ารบดี ตองขอเอกสารเพิ่มเติ มหรือดาเนิน การสงเรื่อ งคืนไปยัง
กองหรื อหนวยงานที่เ กี่ยวของดาเนินการใหถูกตองเสียกอน จึงนาเสนออธิการบดี พิจ ารณา อีก
ครั้ง โดยสงระบบสารบรรณอิเ ล็ก ทรอนิ กส ( e-Document) ควบคูกันไปดวยเพื่อปองกันการ
สูญหายของเอกสาร
๒.๕ วิธีการเสนอเรื่องตรงประเด็นหรือ ไม เปนไปตามระเบียบหรือกฎหมายที่ใชอางอิงเรื่องหรือไม
เอกสารทุกฉบับ ผูปฏิบัติง านเลขานุ การอธิก ารบดีตองทาการกลั่นกรองโดยอานถึง
เนื้อหา หรือเนื้อเรื่อ งตาง ๆ วาเนื้ อหาที่เสนอมานั้ น ตรงประเด็นหรือไม สามารถอานและสรุ ป
ใจความไดหรือไม เนื่องจากพบวา บางหนวยงานอาจยัง สับสนในการเขีย นหนังสื อราชการ จึง
ตองเปนหนาที่ของผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ที่ตองทาการตรวจและกลั่นกรองเสียกอน
และพิจารณาวา เอกสารนั้น ๆ ไดเปนไปตามระเบียบหรื อกฎหมายที่ใชอางอิงหรือไม โดยหาก
พบวา เอกสารไมถูกตอง และไมตรงประเด็น เชน ตั วเอกสารนั้ นเปนเรื่อ งที่ขออนุมัติ แตพบวา
ในเนื้ อหาที่ เสนอมานั้ น เปนเรื่อ งที่เสนอมาเพื่อทราบ หรือ เอกสารไมชัด เจนวา ตองการเสนอ
ใหอธิการบดีพิจารณาเพื่อ สั่งการหรื อทาอะไร ผูปฏิบัติง านเลขานุการอธิก ารบดีตองสงเรื่องคืน
ไปยั งกองหรื อหนวยงานตนเรื่อ งดาเนิ นการแกไขใหถู กตองเสียกอน โดยสงระบบสารบรรณ
อิเล็ก ทรอนิ กส (e-Document) ควบคูกัน ไปดวยเพื่อปองกั นการสูญ หายของเอกสาร และเมื่ อ
แกไขเสร็จ แลวจึงนาเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง
๒.๖ ตรวจสอบเอกสารแนบ เอกสารประกอบ สิ่งที่สงมาดวย วามีครบหรือไม
กรณีเ รื่อ งที่ เสนอมาไมถู กตองครบถวน ขาดเอกสารแนบ และเอกสารประกอบ
ตามที่ไ ดแจงไวในเอกสาร ผู ปฏิ บัติง านเลขานุ การอธิก ารบดี จะตองประสานกั บ หนวยงาน
เจาของเรื่อ งเพื่ อขอเอกสารแนบ หรือ เอกสารประกอบ เพื่อ นามาแนบใหครบถวนกอนเสนอ
อธิการบดีพ ิจารณาตอไป
๒.๗ ตรวจความถูกตองของอักษร รูปแบบการพิมพ
เนื่องจากอธิการบดี เปนผูลงนามในเอกสาร โดยเอกสารตาง ๆ นั้น มีการสงออกไป
ยั งหนวยงานทั้ง ภายในและภายนอกสถาบันบัณฑิ ตพัฒ นบริหารศาสตร จึ งถือวา เอกสารนั้น ๆ
เปนหนาตาของอธิการบดี สามารถสื่ อไดถึง ความใสใจในการพิ จารณาเอกสารของอธิ การบดี
เชนกั น ดัง นั้ น เอกสารทุ ก ฉบั บ ตองดาเนิ นการตรวจสอบความถู ก ตองของอัก ษร รวมไปถึ ง
รูปแบบการพิ มพมีถู กตองตามระเบียบงานสารบรรณหรือไม โดยสามารถดูไดจากหลักการเขียน
หนังสือ ราชการ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และและที่
แกไขเพิ่มเติ ม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๔ โดยหากพบวา ถูกตองครบถวนแลว จึงนาเสนอธิการบดีพิจารณาลงนามตอไป

๑๓๙
กรณีเ รื่องที่เสนอมาไมถู กตอง รูป แบบการพิมพไมเรียบรอย ผูปฏิบั ติงานเลขานุก ารอธิการบดี
จะตองประสานกับหนวยงานเจาของเรื่องใหมารับไปดาเนินการพรอมสงเรื่องกลั บ โดยสวนมาก
พบวาการกลั่นกรองความถูก ตองของอักษรและรูปแบบและใจความของเอกสารนี้ จะมีการ
แกไขเอกสาร แบงเปน ๒ แบบดังนี้
๒.๗.๑ แกไขเพี ย งเล็ก นอย เชน การพิมพผิ ด รู ป แบบของการจั ด หนาเอกสาร
การเวนวรรค การแบงคาผิ ด พลาด ผู ปฏิ บั ต ิ ง าน เลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี
ตองดาเนิ น การ แจ งหนวยงานเจาของ เรื่ อ งใหทาการปรั บ แกเอกสาร
หลั ง จ ากปรับ แกเอกสา รแลว หนวยงานเจาข องเรื่ อ งสามารถเสนอมายั ง
อธิ การบดี ซึ่ ง ผูปฏิ บัติงานเลขานุการอธิการบดี จะเปนผู ตรวจสอบกลั่น กรอง
อีกครั้ง หากไมมีการแกไข สามารถเตรียมเสนออธิการบดีพิจารณา โดยไมตอง
ลงทะเบียนรับเอกสารใหมอีกครั้ง
๒.๗.๒ แกไขมาก เชน เสนอเอกสารมาไมถูกตองตามระเบียบสารบรรณ , เอกสารมี
เนื้ อ หาผิ ด ประเด็ น กั บ ชื่ อ เรื่ อ ง และเอกสารไมชั ด เจนวาตองการเสนอให
อธิการบดีพิจารณาทาอะไร ผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการอธิการบดีตองดาเนินการ
แจงหนวยงานตนเรื่ อ งทราบ เพื่อ มารั บ เอกสารกลั บ ไปทา การป รั บ แกให
ถูก ตองกอนเสนอมาใหอธิ การบดีพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ การคืนเอกสารในกรณี
ที่ แ กไขมาก ผูปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี ตองดาเนิ น การสงระบ บ
สารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Document) ควบคู กั บ เอกสารไปด วยเพื่อ
ปองกันการสูญหายของเอกสาร

ขั้น ตอนที่ ๓ การจัดเตรียมเอกสาร
หลังจากดาเนินการในขั้นตอนกลั่นกรองเอกสารตรวจสอบเอกสาร หรือหนังสือ ราชการแลว
ผู ปฏิ บั ติ ง านเล ขานุ การอธิ ก าร บดี ต องดาเนิ น การจั ด เตรี ย มเอกสารเพื่ อ เสนออธิ ก ารบดี พิจ ารณา
หรือเรียกไดวา เปนการเตรี ยมความพรอมสาหรับ การพิจารณาของอธิการบดี เนื่ องจากเวลาของผูบริ หาร
จะเปนสิ่งสาคัญ ในการพัฒนาองคกร ดัง นั้น เพื่อเปนการอานวยความสะดวกและงายตอการพิจารณาเอกสาร
หรื อหนังสือราชการของอธิ การบดี นั้ น ผูปฏิบ ั ติงานเลขานุการอธิ การบดี ควรมีหลักในการจัดเตรียมเอกสาร
ดังนี้
๓.๑ สรุ ปประเด็นของเอกสาร การจัดลํ าดับ ความสําคั ญ ความเรงดวน ซึ่งการจัดทา
สรุป ประเด็ นตองสั้น กะทัด รัด แตใจความสมบู รณ ซึ่ง การกระบวนการกลั่ นกรอง
เอกสารที่นาเสนอธิการบดี จะตองครอบคลุมประเด็นดัง นี้

๑๔๐
๓.๑.๑ การสรุ ปยอเรื่ อ ง ( Summary) ต อง เขี ย นใหสั้ น กะ ทั ด รั ด ชั ดเจน
ตรงประเด็น เขาใจงาย ตรงกับสาเหตุ ที่จะตองพิจ ารณาสั่งการ โดยเฉพาะ
ตองครอบคลุมประเด็นสาคัญ โดยตอบคาถามไดวาใคร (Who) ทาอะไร
(What) เมื่อไหร (When) ที่ไหน (Where) ทาไม (Why) อยางไร (How)
กลาวคือ ใชหลั ก ๕ W ๑ H เพื่อ ชี้ใหเห็นปญหาและความตองการ ชวยให
สะดวกและประหยั ด เวลาแกอธิก ารบดี ในการศึกษาเรื่ องและพิ จารณา
สั่งการตอไป
๓.๑.๒ ใหขอเท็ จจริ ง (Fact) คื อ ขอมูล เพื่อ ประกอบการพิ จารณา โดยขอมูล
จะตองตรงตามความเปนจริง มีเ อกสารหลั ก ฐานยื น ยั น ตรงประเด็ น
ของเรื่อ งที่จะพิจารณาและครบถวนสมบูรณ ไดแก ความเปนมาของเรื่อง
ขอเท็ จ จริ งที่ เกี่ ย วขอ งกั บ เรื่ อ งนั้ น ซึ่ ง ป รา กฏชั ด ตา มเ รื่ อ งราว
และเหตุการณ กฎหมาย ระเบียบ คาสั่ง ที่เกี่ย วของ ไมวาจะเปนแผนงาน
นโยบาย มติ ที่ป ระชุม รายละเอี ยดการดาเนิ นงาน ตางๆ และตั ว อยาง
ที่คลายคลึงพอจะเทียบเคีย งเรื่องดัง กลาวได (ถามี)
๓.๑.๓ แสดงขอคิดเห็น (Proposal) ที่เ ปนประโยชน หรื อความเสี ยหายที่อ าจ
เกิดขึ้นหากไมดาเนินการ ดวยการกาหนดทางเลือก ๒ หรื อ ๓ ทางเลือก
และใหข อดีขอเสียแตละทางเลือก หากเสนอเพี ยงทางเลือกเดีย วมักเปน
สิ่ ง ที่ ไ ม พึ ง ประส งคของผู บั ง คั บ บั ญ ชา สิ่ ง ที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชาตองการ
ตองเปรียบเทียบทางเลือกใหไดทางเลือกที่ดีที่สุด แลวคอยเสนอตอไป
๓.๑.๔ ใหขอเสนอหรื อแนวทางปฏิบัติ (Recommendation) ที่ เปนไปไดคือการ
เลือกทางเลือ กที่ ดีที่สุดและการกาหนดวิธี การดาเนิ นการ (How to do)
เพื่ อใหอธิก ารบดีเพื่ อพิ จารณาสั่ งการ โดยจะตองคานึ งถึงความเปนไปได
บรรลุวัต ถุประสงค ไมกระทบกระเทือน และมีความเสี่ยงนอยที่สุด
๓.๒ สลิปติด เอกสารเพื่อใหผูบริห ารลงนาม
เนื่องจากจานวนเอกสารหรือ หนัง สือ ราชการ ที่เสนอเพื่ อพิจารณา หรือ ลงนาม
อาจมีจานวนมากหรื อการลงนาม มีหลายจุด หากไมมีเครื่องหมายหรือสัญลักษณบอกจุดลงนาม
จะทาใหอธิการบดีเสียเวลาและอาจลงนามไมครบ ผูปฏิบัติง านเลขานุการอธิการบดี จึง ควรติ ด
สลิปลงนามทุกจุด ที่ตองลงนาม โดยดาเนินการติดสลิป หรือ ทาจุดสังเกตที่อธิการบดีตองลงนาม
เพื่อ ปองกั นการลงนามไมครบ หรือ ลงนามผิ ด ที่ โดยมีต ัว อยางการติ ด สลิ ป ชี้จุ ด เพื่ อ ลงนาม
ดังภาพที่ ๔.๒๘ และ ๔.๒๙

๑๔๑

ภาพที่ ๔. ๒๘ แสดงตัว อยางการติดสลิป ชี้จุดลงนามในเอกสาร

ภาพที่ ๔. ๒๙ แสดงตัวอยางการติดสลิป ชี้จุดลงนามในเอกสารเกี่ยวกับการเงิน

๓.๓ ประทับตรายางสั่งการ
ผูปฏิบ ั ติ ง านเลขานุ การอธิก ารบดี ตองดาเนิ นการประทับ ตรายางสั่ ง การตาง ๆ
เพื่อ อานวยความสะดวกสาหรั บอธิ ก ารบดี หรือ ผู บริ ห าร สาหรั บ สั่ง การในประเด็ นตาง ๆ เชน
ลงนามแลว อนุมัต ิ อนุญาต เห็นชอบตามเสนอ ฯลฯ ทั้งนี้ การประทับตรายางนั้น เปนเพียงสวนหนึ่ง
ในการอานวยความสะดวกใหอธิการบดีเทานั้น แตอธิ การบดี เทานั้น ที่ จะเปนผูพิ จารณาวา เอกสาร
ฉบับนั้น จะไดรับการอนุมัติ /ลงนามหรือไม หากอธิการบดีพิจ ารณาเรื่องแลว และไดสั่งการออกมาวา
ไมอนุมัติ /ไมอนุญาต/ไมลงนาม หรือ อาจจะมีการแสดงความเห็ น โดยมี ข อความสั่งการอยางอื่ นใน
เอกสาร ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ตองดาเนินการลบการประทั บตรายางนั้นออกจากเอกสาร
และดาเนินการตอในขั้นตอนการสงออกตอไป ดังภาพ ๔.๓๐ ตัวอยางในการประทับตรางยาง

๑๔๒

ภาพที่ ๔. ๓๐ ตัว อยางในการประทับตรายาง

ตารางที่ ๔.๔ แสดงขอความตรายางและการใชในกรณีตาง ๆ

กรณีพิจารณา

ขอความตรายาง

กรณีทีหนวยงานตนเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อ พิจารณา เมื่อผูปฏิบัติงาน
เลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี เ ห็ น วา เอกสา รนั้ น มี ค วามเปนไปได บรรลุ
วัตถุประสงคและมีความเสี่ยงนอยสุด

“เห็นชอบตามเสนอ”
“ดาเนินการตามเสนอ”
“อนุมัติหลักการ”
“อนุมัติ ”
“อนุมัติและลงนามแลว”
“อนุมัติดาเนินการ
“อนุญาต”
“อนุญาตและลงนามแลว”

กรณีทีหนวยงานตนเรื่องเสนออธิการบดีเ พื่อทราบ
กรณี ทีหนวยงานตนเรื่องเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่ง การใหนาเขา
เสนอที่ประชุมตาง ๆ
กรณีทีหนวยงานตนเรื่องเสนออธิการบดีเ พื่อลงนามในเอกสาร
ความแตกตาง และ ความหมายของตรายาง ดังตารางที่ ๔.๕ และ ๔.๖

“ทราบ”
“เห็นชอบตามเสนอ”
“กรุณานาเสนอที่ประชุม”
“ลงนามแลว”

๑๔๓
ตารางที่ ๔.๕ แสดงขอแตกตางระหวาง คําวาอนุญาต กับ อนุมัติ

ความหมาย
การนําไปใช

อนุญาต
อนุมัติ
ยินยอม ยอมให
ใหอานาจกระทาตามระเบียบที่กาหนด
- เรื่องสวนตัว
- เรื่องที่เปนความรับผิดชอบขององคกร
- ไม เกี่ ย วของกั บ งบ ประมาณข อง - เกี่ยวของกับ งบประมาณของหนวยงาน
หนวยงาน
- ไมเกี่ยวของกับ ความรับ ผิดชอบของ
สถาบัน

ที่มา: Facebook ดอกบัวใตเสาชิงชา (การเขียนหนังสือราชการ)

ตารางที่ ๔.๖ ความหมายของตรายางที่ผ ูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีตองเรียนรู

ขอความ

ความหมาย

เห็นชอบ

- เห็นดีดวย เห็นชอบดวย
- ยัง ไมมีรายละเอียดดาเนิน การใด ๆ
- ยัง มิไดจัดทาเปนโครงการ

อนุมัติหลักการ

- ใหอา นาจ กระ ทาต าม ร ะเบี ย บ
ที่กาหนด
- มี ร า ย ละเอี ย ดกา ร ด า เนิ นกา ร
อยางกวางๆ ยั ง ไมอนุ มั ติ ห ลั ก การ
ครบถวน
- จั ด ทาเปนโครงการแตรายละเอีย ด
ยัง ไมครบถวน
- รายละเอียดการดาเนินการครบถวน
- เปนโครงการที่ มี ร ายละเอี ย ดการ
ดาเนิน การครบถวน
- เปนโครงการที่ไ ดรับ อนุม ัติ หลักการ
หรืออนุมัติดาเนินการ โครงการแลว
- ยินยอม ยอมให

อนุมัตหิ รือ
อนุมัตดิ าเนินการ

อนุญาต

ที่มา: Facebook ดอกบัวใตเสาชิงชา (การเขียนหนังสือราชการ)

เพื่อดําเนินการ
หลังจาก “เห็นชอบ” แลว หนวยงาน
ที่เกี่ยวของตองไป จั ดทารายละเอี ย ด
การดาเนิ น การ หรื อ จั ด ทา โครงการ
ตอไป
หลั ง จ าก “อนุ มั ติ ห ลั ก การ” แลว
หนวยงานที่เ กี่ยวของ หรือตนเรื่องตอง
ไปจั ด ท าเรื่ อ งขออนุ มั ติ ด าเนิ น การ
ตอไป

หลั ง จ าก “อนุ มั ติ ” หรื อ “อนุ มั ติ
ดาเนิ น การ” หนวยงาน ที่ เ กี่ ย วของ
สามารถนาไปปฏิบัติไดทันที

หลั งจา ก“อนุ ญ าต”แลว หนวยงาน
ที่ เกี่ ยวของ หรื อ หนวยงาน ตนเรื่ อ ง
สามารถนาไปปฏิบัติไดทันที

๑๔๔
๓.๔ ตรวจสอบความครบถวนของเอกสารอีกครั้ง กอนนําใสแฟม
หลังจากที่ ไดจัดเตรี ยมความพรอมในดานอื่นๆ แลว ไมวาจะเปนการสรุปประเด็น
เพื่ องายตอการพิ จารณาสั่ งการ การติ ด สลิ ปเพื่อ ชี้จุ ดลงนาม การประทั บตรายาง เพื่ออานวย
ความสะดวกในการสั่ งการแลว ผูปฏิบั ติ งานเลขานุ การ อธิ การบดีค วรดาเนิ นการตรวจสอบ
เอกสารอี กครั้ ง วาครบถวนหรือ ไม มี เรื่ อ งใดที่ ข าดเอกสารแนบหรื อ ไม เนื่ อ งจากบางครั้ ง
หากมีเ อกสารเ ขามาเสนออธิ ก ารบดี พิจารณาเปนจ านวนมาก อาจทาใหมี เอกสาร ซอนกัน
หรือ ติดกัน ดัง นั้น เมื่ อจั ดเตรียมเอกสารเรี ยบรอยแลว กอนนาเอกสารใสแฟม ผูปฏิบั ติ งาน
เลขานุก ารอธิการบดีครวจตรวจสอบใหครบถวนอี กครั้ ง เพื่ อปองกันการผิดพลาดในการเสนอ
เอกสาร

ขั้น ตอนที่ ๔ จัด ลําดับความสําคัญและแยกประเภทของเอกสารเพื่อใสแฟมนําเสนอ
โดยขั้ นตอนจั ด ลาดั บ ความสาคั ญ และแยกประเภทเพื่ อ นาใสแฟมเสนอนี้ เปนการนาเอกสาร
หรือ หนั งสือราชการ ทีผ่ านขั้นตอนการกลั่นกรองตรวจสอบเรียบรอยแลว เรียงใสแฟมเพื่อ เสนอตออธิการบดี
โดยลั กษณะของแฟมจะเปนแฟมทีน่ ิ ยมใชในสานั กงานของหนวยงานราช การทั่ว ไป ใชสาหรั บ ใสเอ กสาร
เพื่อ เสนอผูบั ง คั บ บั ญ ชา สั่ งการหรือ ลงความเห็ น ตาง ๆ ซึ่ง ภาษาใน วงราชการใชคาว า เกษี ย นหนั ง สื อ
หรื อที่ เรี ยกทั่ว ๆ ไปจนติดปากวา “เสนอเซ็น” บางครั้ ง อาจเรีย กสมุ ดเสนอเซ็น วา “แฟมเสนอเซ็น” ใน
ภาษาอัง กฤษใชคาวา “Window File” ซึ่งนาจะมาจากคาแปลวา “หนาตาง” เพราะแฟมเสนอเซ็น นี้ จะมีรู
อยู บนปกในทุก แผน ลักษณะของแฟมจะคลายสมุด แตเปนสมุดที่มีก ระดาษแข็งเรียงกันอยูขางในเพื่อ รองรับ
เอกสาร โดยมีป กหนาและปกหลั ง บนปกหนาจะมีชองสาหรับใสแถบชื่ อเรื่องและแถบพลาสติกใสเคลื อบไว
ตัวอยางแฟมเสนองานอธิการบดี ดังภาพที่ ๔.๓๑
การจัดลําดับความสําคัญ และแยกประเภทของเอกสารเพื่อใสแฟมนําเสนอ มีวิธีปฏิบัติดังนี้
๔.๑ กรณี ที่ มีห นั ง สื อ เสนอจานวนมาก ควรแยกแฟมออกเปนแตละประเภท
ซึ่งทาการคั ด แยกประเภทของเอกสารหรื อ หนั ง สื อราชการ ออกตามชนิ ด
และจั ด ลาดั บ ความเรงดวนของเรื่อ ง โดยจัด ความเรงดวนและความสาคั ญ
ได ดัง นี้
๔.๑.๑ เรื่องดวนที่สุด
๔.๑.๒ เรื่องดวนมาก
๔.๑.๓ เรื่องดวน
๔.๑.๔ เรื่องลับ

๑๔๕
๔.๒ หลั ง จากแยกความเรงดวนของเอกสารแลว หากเอกสารมีค วามสาคั ญ
ไมแตกตางกัน ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี ควรแยกประเภทของเอกสาร
เพื่อ จั ด ลาดั บ ใสแฟม โดยนาเรื่ อ งที่ เหมื อนกั น คลายกั นไวในแฟมเอกสาร
เดีย วกัน เพื่อเปนการอานวยความสะดวกสาหรับอธิการบดี ในการพิจารณา
เอกสารตามประเภทของเอกสาร ดังนี้
๔.๒.๑ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๒ เรื่องที่ตองสั่ง การ
๔.๒.๓ เรื่องเพื่อลงนาม
๔.๒.๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๓ ในกรณี ที่ มีหนั ง สื อเสนอจานวนไมมาก ให นาเอกสารหรื อหนั งสื อ ราชการ
ใสไวในแฟมเดี ย วกัน โ ดยเรีย งลาดั บ เรื่ อ งที่ ค วรพิจ ารณากอนไวดานหนา
โดยแยกตามลักษณะความสาคัญของเรื่อง
๔.๔ จั ดเอกสารใสแฟมใหสะด วกในการพิจารณ า โดยมีเ อกสารประกอบการ
พิจารณาใหพรอม และตองจัดใหเปนระเบียบเพื่อใหพลิกดูไดทันที
๔.๕ จั ด ทาใบควบคุม เรื่ อ งทุ กแฟมที่ นาเสนอ โดยบั นทึ กยอไววาหนัง สือ ในแฟม
มีเรื่ อ งอะไรบาง เมื่อ รับ แฟมคืน จะไดตรวจสอบวาเรื่ อ งไดรั บ การพิ จ ารณา
สั่งการ หรือลงชื่อครบถวน เรื่อ งใดถูกนาออกจากแฟมไปเพื่ อเอาไวพิจารณา
๔.๖ การนาเอกสารหรือหนัง สือราชการ เรียงใสแฟมเสนอ ควรเวนหนาแรกใหวาง
ไว และเริ่ม ใชแฟมระหวางหนาหลัง ของแผนแรก กั บหนาแรกของแผนที่ส อง
เพื่ อ ป องกั น ฉี ก ขาดงายของแฟม และปองกั น การเปดขามของเอกสาร
หากเอกสารมีจานวนนอยแผน
๔.๗ หากเรี ยงเอกสารใสแฟมเรีย บรอยแลว สามารถดาเนิน การเสนออธิ การบดี
พิจารณา โดยเรียงแฟมตามความเรงดวนและความสาคัญ และประเภทของ
เอกสารเชนเดียวกั บการจัดลาดับในการใสแฟม
๔.๘ การวางแฟมเสนอบนโต๊ะอธิการบดี ใหนาแฟมวางบริเ วณมุมบนของโต๊ะทางาน
ดานซายมือของของอธิการบดี เมื่ออธิ การบดีพิจารณาหรือลงนามเสร็จแลว
จะยายแฟมไปไวทางดานขวามือดวยตนเอง ตัวอยางแฟม ดังภาพที่ ๔.๓๑

๑๔๖

ภาพที่ ๔. ๓๑ แสดงตัว อยางแฟมเสนองานอธิก ารบดี

ขั้น ตอนที่ ๕ อธิการบดีพิจารณาเอกสาร
เมื่ อ อธิการบดีพิจ ารณาเอกสารเรียบรอยแลว อาจจะมี การสั่ง การ หรือ ลงนามในเอกสาร
ที่พิจารณาแลว และสงคืนมายัง ผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบดี ทั้งนีห้ ากพบเอกสารทีอ่ ธิการบดีสงคืนมานั้น
ไมมีการสั่ งการหรื อลงนามใด ๆ ผูปฏิบั ติงานเลขานุ ก ารอธิ การบดีตองนาเอกสารไปดาเนิน การกลั่ นกรอง
ตรวจสอบวา มีสวนใดผิดพลาดในตัวเอกสารหรือ ไม และดาเนินการแกไขเพื่ อ นาเอกสารเขาสูกระบวนการ
เสนออธิการบดี พิจารณาอีก ครั้ง หรือหากอธิ ก ารบดี ลงนามไมครบถวน หรืออธิการบดีเปดแฟมขามหนาไป
ทาใหไมไดพิจารณาเอกสารหรือ หนัง สือ ราชการฉบั บนั้น ผู ปฏิ บัติงานเลขานุก าร อธิก ารบดีค วรดาเนิน การ
จั ดเตรี ยมเอกสารใหพรอมเสนอพิจารณา และนาเอกสารห รือ หนัง สื อราชการนั้น เขาสู กระบวนการเสนอ
อธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง

ขั้น ตอนที่ ๖ ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน
เมื่ อ อธิ ก ารบดี พิ จ าร ณาเอกสารหรื อ ห นั ง สื อ ราชการในแฟมเอกสารเรี ย บรอยแลว
ผูปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิก ารบดี ต องนาเอกสารมาตรวจ สอบตรวจสอบความถู ก ตอง ในการลงนาม
หรือ สั่ งการตาง ๆ วา มีการลงนามครบถวน ถู ก ตอง ถูก ประเด็ น หรื อไม หลั งจากที่อ ธิก ารบดี ไดลงนาม
หรือ สั่งการเรี ย บรอยแลว โดยหา กพบวาเอกสารมี ก ารลงนามหรือสั่ ง การไมครบ ไมถูกตอง ไมถูก ประเด็น
ผูปฏิบั ติ งานเลขานุก ารอธิ การบดีตองนาเอกสารไปดาเนิ นการจั ด เตรีย มเอกสารเพื่อ เสนออธิก ารบดี เ พื่อ
พิจารณาใหมอีกครั้ง

๑๔๗

ขั้น ตอนที่ ๗ สงเรื่องใหกับผูที่เ กี่ยวของดําเนินการตอไป
เมื่อ ผู ปฏิ บั ต ิ ง านเลขานุ ก าร อธิ ก ารบดี ต รวจสอบเอกสารที่ อ ธิ ก ารบ ดี สั่ ง การหรื อ
ลงนามแลววา เอกสารนั้ น มีความถูก ตองและลงนามครบถวนทุกจุด ที่ลงนามแลว ผูปฏิ บัติงานเลขานุ การ
อธิ การบดี ตองดาเนิน การคั ดแยกลาดับ ความเรงดวนของเรื่ อ งเพื่ อสงหนวยงานเจาของเรื่อ ง ผูที่ เกี่ยวของ
เพื่อ ดาเนินการตามที่อธิการบดีสั่ ง การ หรือดาเนิ นการในสวนที่ เกี่ยวของตอไป โดยมีหลัก ในการพิ จารณาสง
เรื่องคืนหนวยงานตนเรื่องหรือหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ ดังนี้
๗.๑ คาสั่ ง ประกาศ เมื่ออธิ การบดีล งนามแลว ใหสงเรื่อ งคืน ไปยัง กลุมงานสารบรรณ
เพื่อดาเนินการออกเลข คาสั่ง ประกาศตาง ๆ กอนสงคืนหนวยงานตนเรื่อง
๗.๒ เรื่องที่ตองออกเลขโดยหนวยงานสารบรรณกลางของสถาบัน เมื่อ อธิ การบดีลงนาม
ในเอกสารแลว ใหดาเนินการสงคืนกลุมงานสารบรรณเพื่ อ ทาการออกเลขกอนสงคืน
หนวยงานตนเรื่อง
๗.๓ เรื่องที่ต องนาเขาที่ ประชุมตาง ๆ ใหสงเรื่องผานไปยัง กลุมงานเลขานุ การที่ป ระชุม
ของทีป่ ระชุมนั้น ๆ เพื่อ ดาเนินการนาเรื่องเขาที่ประชุมตามที่อธิก ารบดีสั่งการ โดยไม
ตองทาการสงกลับคืนหนวยงานตนเรื่อง
๗.๔ หากผู บริ ห ารสั่ ง การถึ ง หนวยงานอื่ น ที่ ไ มใชตนเรื่อ ง ใหดาเนิ นกา รสงเรื่ อ งไปยั ง
หนวยงานที่ถูกสั่ ง การ โดยทาสาเนาเอกสารแจงไปยังหนวยงานตนเรื่องเพื่ อทราบถึง
ขั้นตอน และเพือ่ ทราบวา อธิการบดีไดสั่งการใหผูใดดาเนินการ
๗.๕ เรื่องที่เสนอแลวอนุมัติ ลงนาม หรือสั่ งการ ตามปกติ ใหสงเรื่องคืนกองงานตนเรื่อ ง
ตามสายงานที่ เปนผูกลั่นกรองงานกอนเสนอผู บริหารพิจารณา เพื่อรับไปดาเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของและสงคืนหนวยงานเจาของเรื่องตอไป
๗.๖ เรื่อ งที่ เกี่ยวของกับ การจายเงิน เชน การลงนามในเช็ค ใบถอนของธนาคารตาง ๆ
เมื่อ อธิการบดีอนุมัติหรือลงนามเรียบรอยแลว ใหดาเนิ นการสงเรื่ องคื น กองคลังและ
พัสดุ กลุ มงานการเงิ นทันที เพราะเช็ค หรือใบถอนเปนเรื่อ งที่ ต องระวัง การสู ญหาย
เปนอยางมาก
๗.๘ เรื่อ งลับ เมื่ออธิ ก ารบดีพิจ ารณาเรื่อ งแลว ใหดาเนิ นการสงคื นหนวยงานตนเรื่อ ง
ที่นาเสนอเทานั้น จะไมสงไปหนวยงานอื่ นปองกันการรั่ว ไหลของขอมูล และหาก
เรื่องลับนั้น จะตองออกเลขโดยหนวยงานสารบรรณกลางของสถาบัน ก็ใ หหนวยงาน
ตนเรื่องเปนผูนาไปออกเลขเองเทานั้น

๑๔๘
ทั้งนี้ ผูปฏิบั ติงานเลขานุการอธิการบดี ตองแจงกับเจาหนาที่ส งเอกสารของหองอธิการบดี
ใหทราบวา เรื่อ งใดเปนเรื่ องดวนและสาคัญ ตองรี บนาสงคืน หนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยสามารถจัด ลาดั บ
เพื่อ กาหนดใหเจาหนาที่สงเอกสารของหองอธิการบดี นาสงตามที่ลาดับ ความสาคัญไว ดังนี้
๑. งานสาคัญ และเรงดวน งานกลุมนี้จ ะเปนงานที่ สาคัญมาก ถาไมดาเนินการก็จะมีปญหา
หรือเกิดวิ กฤตขึ้ น อาจเกิดผลกระทบตามมามากมาย หากอธิ การบดี พิจารณาเรื่องแลว
ควรดาเนินการสงคืนหนวยงานที่เกี่ยวของหรือหนวยงานตนเรื่องใหเร็วที่สุด
๒. งานไมสาคัญ แตเรงดวน เชน การตอบรับประชุมที่ไ มไดนัด หมาย หรือ งานที่ล าชาจาก
สวนงานอื่น ๆ พอเสนอมาถึ งอธิ การ บดีจึง กลายเปนงานดวนทั นที เนื่ องจากจะหมด
ระยะเวลาที่ตองตอบรับหรือแจงหนวยงานภายนอกที่สงเอกสารมา เปนตน
๓. งานสาคัญแตไมเรงดวน เปนงานที่ไมเรงดวน แตมีความสาคัญ เรื่องเปาหมายและเปน
งานที่ อยู ในแผนงานกลยุทธ แตเนื่อ งจากพอมี เวลา งานประเภทนี้ จะเปนงานตอเนื่อง
ตองดาเนิน การตามแผนที่ก าหนดไวใหได เชน งานดานการพัฒ นา งานนโยบาย งานที่
เปนแผนระยะกลางและระยะยาว ประกาศ ระเบี ยบ คาสั่ง ตาง ๆ ที่ยั งพอมีเวลาในการ
ประกาศหรืออกคาสั่งเปนตน
๔. งานไมสาคัญและไมเรงดวน งานกลุมนี้หากไมจาเปนก็ควรจัด อยูในลาดับหลังๆ เนื่องจาก
เปนงานที่ มีระยะเวลาดาเนินการในการตอบรับ ไมระบุเวลาในการตอบรับ หรือเปนเพียง
หนังสื อเชิ ญจากหนวยงานภายนอก ที่ไ มเกี่ยวของกับ สถาบั น เชน การเชิ ญรวมงานฟง
ดนตรีของหนวยงานเอกชน เปนตน เนื่องจากเรื่องพวกนี้ เปนงานไมสาคัญและไมเรงดวน
จึงดาเนินการสงหนวยงานเปนเรื่อ งหลัง ๆ ได

๑๔๙

๔.๓ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
กฎระเบียบทีแ่ ละเอกสารเกี่ยวกับอานาจของอธิการบดีในการอนุมัติ ในฐานะเจาของสวน
ราชการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานกลั่นกรองเอกสาร ของผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดี เชน
- พระราชบัญญัติ วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ ๒) ป พ.ศ. ๒๕๕๑
- พระราชบัญ ญั ติ สถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริ ห ารศาสตร. พ.ศ.๒๕๐๙ แกไขเพิ่ มเติ มโดย
พระราชบัญญัติฯ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร. พ.ศ.๒๕๖๒
- พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
- ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และที่แกไขเพิม่ เติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘
- คาสั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ที่ ๒๓๗/๒๕๕๐
เรื่อง มอบอานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คาสั่ง สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริหารศาสตร ที่ ๕๔๗/๒๕๕๗
เรื่อง มอบอานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี
- คาสั่ง สถาบันบัณฑิตพั ฒ นบริหารศาสตร ที่ ๗๘๓/๒๕๕๓
เรื่อง การแตงตั้ง ผูรักษาราชการแทนและมอบอานาจใหปฏิบัติราชการแทน
ในการบริหารราชการ
- คาสั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ที่ ๘๓๑/๒๕๕๕
เรื่อง อานาจหนาที่ของอธิการบดีและรองอธิการบดี
- คาสั่ง สถาบันบัณฑิตพัฒ นบริหารศาสตร ที่ ๘๔๓/๒๕๖๐
เรื่อง มอบอานาจใหรองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทน อธิการบดี
- ประกาศขอบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริห ารศาสตร
วาดวยจรรยาบรรณของบุค ลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
พ.ศ.๒๕๕๒
โดยที่ยั ง มี กฎ ระเบี ยบ ข อบั ง คั บ อื่ น ๆ อีก มากมายที่ เ กี่ย วของกั บอานาจหนาที่ ข องอธิ ก ารบดี
นอกจากนี้ ยั งรวมไปถึงรายงานการประชุมตางๆ ที่ผูปฏิบั ต ิงานเลขานุการอธิก ารบดี ตองศึกษาหาขอมูลจาก
มติ/รายงานการประชุมตาง ๆ เพื่อ นามาปรับใชในงานการกลั่ นกรองเอกสารอยางถูกตอง อาทิ เชน รายงาน
การประชุมสภาสถาบัน, รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน, รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริห ารบุ ค คลของสถาบั น, รายงานการประชุ มคณ ะอนุ กรรมการบริ ห ารสถาบั นดานตาง ๆ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการขอมูลขาวสารของสถาบัน และรายงานการประชุมผัง แมบท เปนตน

๑๕๐

๔.๔ กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/แผนกลยุทธในการปฏิบัติงาน Work Flow
กลยุท ธการในปฏิบัติงานของกระบวนการกลั่น กรองเอกสารกอนและหลัง เสนออธิ การบดี
คือการนาระบบ PDCA มาประยุ กตใชในการกระบวนการกลั่น กรองเอกสาร ซึ่งเปนแนวคิดการบริหารงาน
คุณภาพประเภทหนึ่ง ที่ถูกคิด คนโดย วอลทเตอร ซิ วฮารท (Walter Shewhart) (๑๙๒๐) โดยที่ PDCA นั้ น
เปนตัว ยอของศั พทภาษาอั งกฤษที่ป ระกอบไปดวย P (Plan) คือ การวางแผน D (Do) คือ การลงมือปฏิบั ติ
C (Check) คือ การตรวจสอบ และ A (Action) คือ ดาเนิน การปรั บ ปรุง แกไขสวนที่ มีปญหา ซึ่ง แบงเปน
กระบวนการทา PDCA ในงานกลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดี ไดดังนี้
Plan (P) เริ่มตนที่ Plan คือ ขั้ นตอนการวางแผนกอนที่เ ริ่มปฏิ บั ติ งาน โดยกาหน ดลาดั บ
ความสาคั ญของงาน หรื อเอกสารตาง ๆ ที่เ สนอตออธิการบดี วาเรื่ องใดควรเสนอกอนและหลั ง เรื่องใดที่มี
ประเด็ น ใหตรวจสอบกลั่ นกรองอยางละเอีย ด ตองแยกเอกสารฉบั บ นั้ น ไวใหชัด เจน และแย กประเภท
ของเอกสารใสแฟมนาเสนอ ซึ่งเอกสารทุกเรื่ องตองมีการวางแผนจั ด ลาดับเพื่อใหนาเสนองานตออธิการบดี
ใหรวดเร็ว ทันเวลา และมีความถูก ตองที่สุด
Do (D) เมื่อ วางแผน (Plan) กาหนดลาดับความสาคัญ ของงานอยางละเอียดรอบคอบแลว
ในขั้ นตอนถั ด ไปคือการลงมือ ทาและปฏิ บั ตติ ามขั้ น ตอนรายละเอีย ดของกระบวนการกลั่ นกรองเอกสาร
กอนและหลัง เสนออธิ ก ารบดี ที่ไ ดกาหนดไวอยางเปนระบบ โดยศึ กษาถึ ง หลัก เกณ ฑและวิ ธี การปฏิบ ั ติ
ที่ไ ดกลาวไวแลวในบทที่ ๓ หลั ก เกณฑวิ ธ ีก ารปฏิ บั ติแ ละเงื่อ นไข เพื่อ ใหเกิดประสิ ท ธิ ภาพ และผลลั พธ
ที่ดีที่ สุ ด รวมถึ ง ในระหวางการปฏิ บั ต ิง านเราค วรจดจาและเก็ บ ขอมู ลที่ ส าคัญ หรื อขอผิ ดพลาดตาง ๆ
ของกระบวนการกลั่นกรองงานเอาไวเพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานกลั่นกรองครั้งตอ ๆ ไป
Check (C) ขั้ นตอนการตรวจสอบวา หลังจากนาแผนไปปฏิบั ตจิ ริง (Do) แลวสามารถบรรลุ
วัตถุ ประสงคหรือ มาตรฐานที่เราไดกาหนดไวหรือไม ทั้งนี้ สิ่ง ที่ควรคานึง ถึง ก็คือตองรู วาจะตองตรวจสอบ
อะไรบางและบ อยครั้ ง แคไหน การตรวจสอบการทางานควรจะมีก ารจดบัน ทึ กในรู ปแบบตางๆ ไว เชน
สมุด บันทึก เอกสารการตรวจสอบ คอมพิวเตอร เปนตน เพื่อใหงายในการปรับปรุ ง และแกไขในการทางาน
ครั้ง ตอไป เพื่ อใหขอมูลที่ไดจากการตรวจส อบเปนประโยชนสาหรั บขั้ นตอนถั ด ไปนั่ นก็ คื อการดาเนิน การ
การปรับปรุง แกไข (Action)
Action (A) คือ กระบวนการปรับปรุง แกไขสวนที่มี ป ญหา ขั้ นตอนนี้เปนการนาเอาผลลัพธ
ที่ไดจากขั้นตอนการตรวจสอบ (Check) มาวิเคราะหและตรวจสอบสาเหตุค วามผิดพลาดที่เกิดขึ้น เพื่อนามา
ประเมินและพัฒนาแผน หาแนวทางการแกไขปญหาที่เกิด เพื่อ ปองกันไมใหปญหาเดิมเกิดขึ้นอี กในระยะยาว
ถึ ง แมวาจะไมมี ขอบกพรองจากกระบวนการทางา นที่ ผ านมา แตเรา ก็ควรจะมีว ิธี ในการพัฒ นาปรั บปรุง
การทางานของตนเองอยูเสมอ เพื่อใหการดาเนินงานครั้งตอไปมีประสิทธิภาพที่ด ีกวาเดิม
โดยหลังจากเสร็จกระบวนการการปรับปรุ งแกไข (Action) ของแตละชิ้นงาน แตละเอกสาร
แลว เมื่ อมีเ อกสารเขามาใหม เมื่อ นาเสนอธิการบดี แลววงจรของกระบวนการกลั่ นกรองเอกสารก็จะวนเขาสู
วงจรบริหารงานคุณ ภาพ PDCA และวงจรนี้ จะสามารถวนอยางนี้ไปไดเรื่อ ย ๆ โดยไมมีที่สิ้น สุด เพื่อ เปนการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดและเปนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

๑๕๑

บทที่ ๕
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและการพัฒนางาน
๕.๑ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติง านและแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนางาน
จากประส บการณข องผู เขี ย นซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในหนาที่ เลขานุ ก ารผู บริ ห ารสถาบั น
เปนระยะเวลารวมแลวเกือบ ๒๐ ป พบวา งานการกลั่นกรองเอกสาร หรื อหนังสื อราชการตาง ๆ กอนเสนอ
อธิ ก ารบดี นั้ น ผูปฏิ บั ติ งานเลขา นุ ก ารอธิก ารบดี ตองมีป ระสบการ ณในการปฏิ บั ติ ง าน มี ค วามรูความ
เชี่ ยวชาญในเรื่ องที่ เกี่ยวกั บกฎระเบียบ ขอ บั งคับ ขอ กฎหมายตาง ๆ รวมถึ งควรรูว าผูบริห ารหนวยงาน
หรือสายงานใดเปนผูที่รับผิดชอบในการกลั่นกรองเบื้อ งตนกอนนาเสนออธิการบดี หากผูปฏิบัติงานเลขานุการ
อธิก ารบดี ขาดความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบ ขอบั งคับของหนวยงานนั้ น จะทาใหการกลั่ นกรองงาน
ขาดความถูก ตอง ครบถวน สมบูร ณในประเด็ นสาคั ญ ตาง ๆ อี กทั้ง ผู ปฏิ บั ติ งานเลขานุ การอธิ ก ารบดี
ควรรู ถึ ง กา ลเทศ ะใ นการเสน องานที่ เ หม าะส ม น อกจากนี้ ผู ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก า รอธิ ก ารบดี
ตองมีความใสใจ จดจาเรื่ องหรื อเอกสารตาง ๆ ที่เ สนอมายั งอธิก ารบดี วาเมื่ ออธิ การบดีพิจารณาเรื่อ งแลว
อธิการบดีไดมีการสั่ งการไปอยางไร และกาลั งดาเนินการ ในขั้นตอนใด เพื่ อ ผูปฏิบัต ิงานเลขานุก ารอธิการบดี
จะสามารถใหขอมูล แกหนวยงานหรือ ผู บริห ารไดทั น ที เมื่อ มีก ารสอบถามถึ งเอกสาร และผู ปฏิ บั ติ ง าน
เลขานุการอธิ ก ารบดี ตองมีปฏิ ภาณไหวพริ บในการตัด สินใจที่ถู กตองในการจัด ลาดับ ความสาคั ญของเ รื่ อง
หรือเอกสารที่ อ าจมีเงื่อนไขดานเวลามาเกี่ยวของที่ตองรีบ ดาเนิ นการ กระบวนการกลั่น กรองเอกสารกอน
และหลั ง เสนออธิ การบดี ผูเขีย นสามารถสรุป ปญหาอุป สรรค แ นวทางแกไขปญหา และการพัฒ นางาน
โดยสามารถแบงออกเปน ๓ ดานใหญ ๆ ดังภาพที่ ๕.๑

ภาพที่ ๕. ๑ แสดงถึง ปญหาอุปสรรคของกระบวนการกลั่นกรองเอกสารในแตละดาน

๑๕๒
ตารางที่ ๕. ๑ ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ดานบุคลากร
-

-

แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน

เจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ติ ง านหรื อ ผู ที่ เ กี่ ย วของกั บ กระบ วนการเสนอเอกส ารหรื อ หนั ง สื อ ตอ
อธิการบดี โดยผู ปฏิบั ติงานนั้ น ไมทราบถึงแนว
ปฏิ บั ติ เ รื่ อ งหนวยงาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการ
กลั่ นกร องหนั ง สื อกอนเสนอผู บริ หารสถาบั น
ทาใหการเสนอผานผูบริหารหรือหนวยงานตาม
สายงานมาไมครบถวน ทาใหขาดการกลั่นกรอง
งานจากผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานเจาข องเรื่ อ งหรื อ เอกสาร อาศั ย ความสัม พันธสวนตัว ขอเสนอเอกสารโดยขาม
ขั้ น ตอนในการ กลั่ น กรอ งและตร วจ สอบ
ซึ่ ง ทาใหผู ปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี
เกิดความลาบากใจในการปฏิเสธ

-

ดาเนิ น การเสริ มสรางความเขาใจที่ ถู กตองและ
ตรงกั น ถึ งหลัก เกณฑกระบวนการในการเสนอ
เอกสารหรือหนั งสือตออธิ การบดี ใหกับเจาหนาที่
โดยใหมีก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู (Knowledge
Sharing) ใหทราบถึ งขั้นตอนตาง ๆ ในการเสนอ
เอกสารหรื อ หนั ง สื อ ตอผู บริ ห ารสถาบั นอยาง
ถูก ตอง
นาหลักเกณฑ หรือ แนวปฏิบั ติในการกลั่ นกรอง
เอกสารกอนเสนออธิ ก ารบดี รวมทั้ ง ลาดั บ
ขั้ น ตอนของกระบวนการในการนาเสนอถึง สาย
งานทีถ่ ู กตอง แจงใหแกบุค ลากร หรือหนวยงาน
ทร าบ เพื่อ ใหมี ก ารป ฏิ บั ติ ต ามอยางเค รงครั ด
เป นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง สถา บั น โดย
หลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติตาง ๆ นั้นไดผานการ
พิจ ารณาจากผูบริหารสถาบันและที่ป ระชุม ตาม
ขั้น ตอนอยางถูกตองแลว
ปฏิบั ติ งานโดยการยึดนาหลัก จรรยาบรรณของ
เลขานุการมาเปนแนวทางการในปฏิบัติงาน และ
มีก ารจั ดลาดับความสาคัญกับ เอกสารหรื อ เรื่ อง
อื่น ๆ และประสานงานอยางสรางสรรค โดยใช
ศิล ปะในการพูด ดวยความประนีป ระนอม เพื่อ
กอใหเกิ ด ความ สัม พัน ธที่ ดี ต อ หนวยงานหรื อ
เจาของเรื่อง พรอมทาการตรวจสอบกลั่ นกรอง
ตามลาดั บขั้ นตอนที่ถ กู ตองตอไป หากเอกสาร
นั้น เปนเรื่อ งทีด่ วน และเปนเรื่อ งทีม่ ีความสาคัญ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก ารบดี ควรรี บ
ตร วจสอบกลั่ น กรองเอกสาร และด าเนิ น การ
เสนออธิก ารบดีพิจ ารณาอยางเรงดวน เพื่อให
ทันเวลา และไมใหเกิด ความเสียหาย

๑๕๓
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน
- ผูที่ มาปฏิ บั ติ ง านแทนเลขานุ ก ารอธิ ก ารบ ดี - เขารั บการอบรมความรูเกี่ ยวกับ การกลั่ นกรอง
ขาดความรูความเขาใจในกฎ ระเบียบขอบังคับ
งาน การเขียนหนังสือราชการ
หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติที่ถูกตอง ในขั้นตอน - จั ด ทาคู มือ และ Flow Chart กระบวนการใน
และกระบวนการกลั่ นกรองเอกสาร ซึ่ง ทาให
การกลั่นกรองเอกสารกอนเสนอผูบริหารสถาบัน
เกิดขอบกพรองในการกลั่นกรองเอกสาร สงผล
เพื่อ ใหมีการแนวทางปฏิ บัติง านที่ ถู กตอง และ
ใหเอกสารที่ อ ธิ ก ารบดี สั่ ง การหรื อ ลงนาม
กอใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน
ออกไปนั้ น ตองมีการแกไขเพื่อ นากลับมาเสนอ - ผูที่มาปฏิบั ต ิงานแทนเลขานุก ารอธิการบดี หาก
ใหม ทาใหเสียเวลา และสิ้นเปลืองทรัพยากร
ไมทราบขั้นตอนหรือกระบวนงานการกลั่นกรอง
เอกสาร ควรตองศึกษาหาขอมูล และสอบถาม
จากผูที่ มีค วามชานาญในการกลั่ นกรองงานอยู
กอนแลว เพื่ อ ลดความผิ ด พลาดในงานที่ จ ะ
เกิดขึ้น
- ผู ที่ เ กี่ ย วของ หรื อ หนวย งานที่ ป ฏิ บั ติ ง าน - เสนอผู บริ ห าร เพื่อ พิ จ ารณาใหมีก าร จั ด การ
ในการกลั่ น กรองเอกสารเบื้ องตน กอนเสนอ
อบรมใหความรู (Training Course) เกี่ ย วกั บ
ผู บ ริ ห า ร มี ก าร เปลี่ ย น แป ลงห นาที่ ก าร
การกลัน่ กรองงาน การเขียนหนัง สือราชการ แก
ปฏิ บั ติ ง าน หรื อ มีก ารบร รจุ ใ หม ทาใหขาด
พนัก งานที่ บ รรจุ ใ หม เพื่อ ใหเกิ ด ความรูความ
ความรู ความเขาใจ ในกฎ ระเบียบ หลัก เกณฑ
เขาใจ และลดความผิ ด พลาดในกระบ วนการ
และแนวปฏิ บั ต ิ ที่ ถู ก ตอง รวมทั้ ง ขาดความ
กลั่นกรองงาน และจัด ใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ชานาญในงาน และละเลยในการกลั่น กรอง
(Knowledge Sharing) ระห วางผู ปฏิ บั ติ ง าน
เอกสาร ทาใหเกิ ด ความผิ ด พลาดในเอกสาร
เลขานุก ารอธิ การบดีกับเจาหนาที่ ผูที่ เกี่ยวของ
และทาใหเกิ ดความลาชาในการเสนอเอกสาร
หรือหนวยงานที่ยัง ขาดความรู ในกระบวนการ
หรือหนังสือราชการ
นาเสนอเอกสาร เพื่ อแนะนาและใหคาปรึกษาที่
ถู ก ตอง โดยยึ ดตามกฎระเบีย บ หลัก เกณฑแนว
ปฏิบัติ และหลักการเขียนหนังสือราชการ
- หนวยงานเจาของเรื่อง หรือ ตนเรื่องขาดความรู - ใหคาปรึก ษา พรอมทั้ งตรวจสอบความถู กตอง
ความเขาใจในการเขี ยนหนั งสื อราชการทาให
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งหลั ก การเขี ย นหนั ง สื อ ราช การ
เกิดความผิ ดพลาดในเอกสาร ทาใหเกิด ความ
แกเจาหนาที่ ผูปฏิบั ติง านกอนเสนอเอกสารหรือ
ลาชาในการเสนอเอกสารหรือหนังสือราชการ
หนังสือตออธิการบดี
- ผูปฏิบั ต ิ งานเลขานุ ก ารอธิก ารบดีที่บ รรจุใ หม - สอนงาน (Coaching) สาหรับ ผู ปฏิ บ ั ติงานใหม
หรื อ ผู ปฏิ บั ติงานใหมในตาแหนงเลขานุ ก าร
ในตาแหนงเลขานุ การอธิการบดี ซึ่ง การสอนงาน
อธิ ก าร บดี ขาดความรู ความเขาใจในการ
นั้ น เปนหนาที่ ป ระการหนึ่ งของผู บั ง คั บ บัญ ชา
กลั่น กรองงาน กระบวนการเสนองาน รวมทั้ ง
ที่พ ึ งปฏิ บั ติ ต อผู ใตบั ง คั บ บั ญ ชา ในอั น ที่ จ ะให

๑๕๔
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
การเขี ย นหนั ง สื อ รา ชการ ซึ่ ง อาจ ทาใหเกิ ด
ขอบกพรองในการกลั่นกรองเอกสาร หรือ งาน
ตาง ๆ

แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน
ผูปฏิ บั ติ งานใหม เกิ ด ความเขาใจงาน มี ค วา ม
ชานาญ และสามารถทางานไดอยา งถู ก ตอง
รวมทั้ ง ผู สอนงาน ควรชี้ แ จงถึ ง วั ต ถุ ป ระสง ค
วิธีการปฏิบัติงานอยางละเอี ยดและชั ดเจน เพื่ อ
จะนาไปสู ความสาเร็จ ของงาน โดยการสอนงาน
นั้นถือ เปนกระบวนการเรียนรู และยังชวยใหเกิ ด
ความสัมพัน ธอั นดี ในการทางานรวมกัน อีกทั้ง
ยั งมี ประโยชนมากมายทั้ งผู ที่ ถายทอด ผูไดรั บ
การถายทอดความรู และรวมถึงองคกรอีกดวย

ดานกระบวนงานและขั้นตอนในการเสนอเอกสาร
- การเสนอเอกสาร ไมดาเนิ น การตามลาดั บ - นาประกาศหลัก เกณฑ หรื อแนวปฏิบั ติในการ
ขั้ น ตอนของกระบ วนการเสนอเอกสารต อ
อธิ ก ารบดี ทาใหขาดการกลั่ น กรองงานจาก
ผู บริ ห า รหรื อ หนวยงานที่ เ ชี่ ย วชาญในการ
ตรวจสอบ หรือกลั่นกรองเอกสารเรื่องนั้น ๆ

-

การไมแจงใหผูปฏิบัติงานเลขานุก ารอธิการบ ดี ทราบถึง การเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติขั้นตอนใน
การเส นองาน (บางเรื่ อ ง) หรื อ ไดมี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอานาจการปฏิ บั ติ ง านภายใน
หนวยงาน ซึ่ งทาใหเกิ ด ค วามลาชาในกา ร
กลั่ น กรอง ห รื อ ตรวจ สอบเอก สารนั้ น ๆ
เนื่ องจา กตองหาขอมูล แ ละปรั บ เปลี่ ยนแนว
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ ใหตรงตามแนวปฏิ บั ติ ขั้ นตอนที่
เปลี่ยนแปลงใหม

กลั่ นกรองเอกสารกอนเสนออธิ การบดี รวมทั้ ง
ลาดั บขั้นตอนของกระบวนการในการนาเสนอถึง
โดยลาดั บ สายงานที่ ถูกตอง แจงใหแกบุ คลากร
หรื อ หนวยงานทราบ เพื่ อใหมีก ารปฏิ บั ติ ตาม
อยางเครงครั ด เปนไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ทั้ ง
สถาบัน
ศึ ก ษาหาขอมูล และ มติ ใ นการประชุ มตาง ๆ
เพราะเมื่อ มีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิ บัติขั้นตอน
ในการเสนองาน (บางเรื่อ ง) หรื อเปลี่ ยนแปลง
อาน าจการปฏิ บั ติ ง าน ผูปฏิ บัติง านเลขานุ การ
อธิ ก ารบดี ต องทราบในรายละเอี ย ดทุ ก ครั้ ง
เนื่อ งจากผูปฏิบั ติงานเลขานุก ารอธิการบดี ตอง
เปนคนตรวจสอบกลั่น กรองเอกสารกอนเสนอ
อธิการบดี หากไมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของ
แนวปฏิบั ติ ขั้ นตอนกฎเกณฑใหม ๆ อาจทาให
การกลั่ นกรองเกิดการผิด พลาด และกอใหเกิ ด
ความลาชา

๑๕๕
-

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน
มีความลาชาในกระบวนการเสนอเอกสารหรื อ - กาหนดระย ะเวลาในการพิ จารณากลั่นกรองจาก
หนั ง สื อ ตออธิ ก ารบดี เนื่ อ งจากตองผาน
หนวยงานที่ไ ดรั บ หมอบหมายใหเปนหนวยงาน
หนวยงานกลั่นกรองเบื้องตน หรือผูบริหารตาม
กลั่ น กรองเบื้ อ งตนไวอยางชัด เจน เพื่อ เปนการ
สายงา นหลายทาน แ ละ หลายหนวยงาน
กระตุ นใหเจาหนาที่ ผู ปฏิ บั ต ิ ง านเสนองานตอ
ทาใหเอกสารบางเรื่องที่เสนอมาเปลี่ยนสถานะ
ผูบริ หารหนวยงานที่เกี่ยวของ และมี การติดตาม
จากเรื่ อ งปกติ เปนสถา นะเรื่ อ งดวนทั น ที
งานอยางมีส ม่าเสมอ เพื่อ ใหเกิด ประสิท ธิภ าพใน
เมื่ อ เอกสาร ถู ก สงถึ ง อธิ ก า รบดี ซึ่ ง ทาให
กระบวนการเสนองานมากยิ่งขึ้น ซึ่ งจะทาใหทราบ
ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิ ก ารบดีตองกลั่นกรอง
วาเกิดความลาชาจากหนวยงานใด
งานและเอกสาร โดยมี เ งื่ อนไขของระยะเวลา
มากาห นดใหปฏิ บัติอ ยางเรงดวน และในบาง
กรณี ทเี่ อกสารที่เสนอมามี ข อมู ลไมถูกตอง ทา
ใหตองรอขอมูล หรือ เอกสารเพิ่ม เติม สงผลให
ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลาที่กาหนดได

ดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document)
- ผูที่เกี่ยวของ หรือ หนวยงานที่ปฏิบัติง านในการ - เขารั บ การ อบรม (Training Course) เกี่ ย วกั บ
กลั่นกรองเอกสารเบื้องตนกอนเสนออธิ การบดี
ระบบสารบ รรณอิ เล็ก ทรอนิ ก ส ( e-Document)
ขาดความรู ความเขาใ จในระบบสารบ รรณ
ใหมีค วามเขาใจที่ถู กตอง เพื่อ ประโยชนสูง สุดใน
อิเล็ กทรอนิ กส (e-Document) เนื่องจากตอง
การนาระบ บมาใชควบคูกับ การกลั่ น กรองงาน
ใชงานระบบดังกลาวควบคูไปกับการกลั่นกรอง
เนื่ องจากพบวา ระบบสารบรรณอิเ ล็ กทรอนิ กส
เอกสาร ซึ่งการขาดความรูความเขาใจในการใช
(e-Document) นี้ เปนร ะบบที่ ส าม ารถชวยใน
งานระบบทาใหเกิด ความลาชาในการเสนอ
การตรวจสอบและติดตามสถานะของขั้ นตอนการ
เอกสาร หรือ หนัง สือ ราชการ เนื่อ งจากตองทา
ดาเนินงานในกระบวนการเสนองานไดเปนอยางดี
การ ทว งถาม ถึ ง เอก สา ร ที่ ส งผาน ร ะ บบ - ผูปฏิบัติง านเลขานุการอธิการบดี หมั่น ดาเนิน การ
สารบร รณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Document)
ตรวจสอบและติด ตามสถานะในระบบอยูเสมอ ๆ
ปญหาที่ พบ เชน การไมสงเอกสารแนบผาน
และดาเนิ น การทวงถามจากผู ที่ สงเอกสารทั น ที
ระบบ, การพิ มพชื่ อ เรื่ อ งในระบบไมตรงกั บ
หากไมเปนไปตามขัน้ ตอนกระบวนการ โดยแจงให
ชื่อเรื่องที่ป รากฏในเอกสาร, เอกสารที่ สงผาน
หนวยงานตนเรื่อ งทราบถึงระบบที่ผิดพลาด พรอม
ระบบกับเอกสารตนฉบั บไมตรงกัน, เจาหนาที่
ใหคาแนะนาที่ถูกตองในการใชระบบดังกลาว
ผู ปฏิ บั ติ ง านติ ด ตามสถ านะของเอกสา ร
ในระบบ ไมเปน ขาดความรู ความเชี่ ยวชาญ
ในการ ใชระบบสารบรรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-Document) เปนตน

๑๕๖
-

ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
แนวทางในการแกไขปญหาและการพัฒนางาน
เนื่ อ งจา กระบ บสารบ รรณ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส - หากเกิดปญหาดังกลาว ผูปฏิ บัติง านเลขานุ ก าร
(e-Document) เปนระบบออนไลนจึ ง มั ก มี
อธิ ก ารบดี ตอ งจดใสสมุ ด บั น ทึ ก รั บเอกสาร
ปญหาเมื่ อ ระบ บลม เครื อ ขายชา ทาใหไม
(สารอง) วาผูบริ หารไดสั่ งการไปอยางไรบาง ทั้งนี้
สามารถดาเนินการได
ผูปฏิ บั ติ ง านเลขานุ ก ารอธิ ก า รบดี ต องใชความ
ละเอี ยดรอบคอบในการจดจาในเรื่อ งงานตาง ๆ
และเอกสารตาง ๆ ที่ เกีย่ วของวา และเมื่อระบบ
สารบรรณอิ เล็ก ทรอนิ ก ส (e-Document) ใชได
แลวตองรีบ ดาเนินการทั้ง รั บ-สง ระบบใหถูกตอง
ทุกครั้ง

๑๕๗

๕.๒ ขอเสนอแนะดานการกลั่นกรองเอกสาร
ในการปฏิ บัติงานในกระบวนงานกลั่นกรองเอกสารกอนและหลั งเสนออธิการบดี ถือไดวา
เปนขั้นตอนที่ ส าคั ญที่สุดในการเสนอเอกสารหรือ หนั งสื อราชการเพื่อ ใหอธิ การบดี พิจ ารณา ลงนาม หรือ
สั่ง การ ในการทาหนาที่ผู ปฏิบั ติ ง านเลขานุ การอธิ ก ารบดีกลั่ นกรองงาน/เอกสารในชวงเวลาที่ ผ านมานั้ น
พบวาควรมีการปรับปรุง หลัก เกณฑ และวิธ ีการปฏิบั ติงานในกระบวนการกลัน่ กรองเอกสารใหเหมาะสม
ยิ่ง ขึ้น ทั้ง นี้ ผูเขียนมีขอเสนอแนะดานการกลั่นกรองเอกสาร ดังนี้
๑. สถาบัน บั ณฑิตพัฒนบริหารศาสตรควรจัดใหมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู แสดงความ
คิดเห็นของผูปฏิ บัติงานเลขานุ การผูบริหาร และผู ปฏิบั ติงานที่เกี่ยวของกับการกลั่ นกรอง
งานหรือกลั่นกรองเอกสารเพื่ อเสนอแนวทางใหม ๆ ในการป ฏิบั ติ งาน และสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัต ิในลักษณะแบบเดียวกัน เพื่ อใหเกิดความเขาใจในขั้ นตอนการ
ปฏิ บัติงานของแตละหนวยงาน และนามาปรับ ปรุ ง วิ ธีก ารปฏิบั ติ งาน เพื่ อ ลดขั้น ตอน
ความซ้ าซอน และความลาชาในการกลั่ นกรองงาน ซึ่ง จะสงผลใหสถาบันมีก ารพัฒ นา
งานในดานตาง ๆ อยางมีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น
๒. สถาบั น บั ณฑิต พัฒนบริหารศาสตรควรจัดใหมีการสัมมนา ฝกอบรม เจาหนาที่ ผูปฏิบัติงาน บุคลากรทีไ่ ดรับการบรรจุใหม ตลอดจนบุค ลากรทุกระดับ ที่ทาหนาที่ เกี่ยวกับ งาน
ธุรการ เพื่อ ใหมีความรูเรื่ องการกลั่นกรองงาน และการเขียนหนั งสือราชการ รวมไปถึง
การใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) ที่ถูกตอง เพื่อใหผูปฏิบัติง าน
นั้ น ไดทราบถึ งกระบวนการเสนอเอกสารแ ละกลั่ นกรองเอก สารกอนและหลั ง เสนอ
ผูบริหารพิจารณา
๓. สถาบั น บั ณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร ควรประกาศหลั ก เกณฑ หรื อ แนวปฏิ บั ติ ใ นกา ร
กลั่นกรองเอกสารกอนและหลังเสนออธิการบดี รวมทั้งลาดับขั้นตอนของกระบวนการใน
การนาเสนอถึง สายงานที่ถู กตอง และเวี ยนแจงใหแกบุ ค ลากร หรื อ หนวยงานทราบ
เพื่ อใหมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด เปนไปในทิศทางเดี ยวกั นทั้งสถาบัน ในทุ กวาระ
การดารงตาแหนงของผูบริหารสถาบัน เพื่อสรางความตระหนักใหถือ ปฏิบัติรวมกัน อยาง
ถูกตอง
๔. สถาบั นบั ณฑิต พัฒ นบริห ารศาสตรควรจัด หาเครื่ องมื อเครื่ องใช อุป กรณเทคโนโลยี ที่
ทันสมัย เชน คอมพิว เตอร และเครื่อ งมือสื่ อสารตาง ๆ เปนตน เพื่ อ ใหสามารถรองรับ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สถาบันนามาใชงานในงานตาง ๆ ของสถาบัน ทั้ งนี้จะทาให
ผู ปฏิ บั ติ ง านใชงานระบบตาง ๆ ไดอยางสะด วก และรวดเร็ ว เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพ
ในการทางาน ลดเวลา ทรัพยากร รวมถึงคาใชจายอีกดวย

๑๕๘
๕. ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีตองสามารถปรับ ตัวใหเขาสถานการณ สภาพแวดลอม และ
มีการทางานเปนทีม เขากับผู อื่นไดเปนอยางดี เนื่ องจากในกระบวนการกลั่น กรองเอกสาร
ผูปฏิบัติงานเลขานุการอธิการบดีตองประสานงาน เจรจาตอรอง ตองใชทักษะ และศิลปะใน
การพูด เพื่อ ใหงานตาง ๆ ดาเนินการไดสาเร็จตามกาหนดเวลา
๖. สืบ เนื่อ งจากสถาบั นบั ณฑิต พัฒนบริห ารศาสตร ไดนาระบบสารบรรณอิเล็ก ทรอนิ กส (eDocument) มาใชงานในระบบงานสารบรรณอยูแลว จึง ควรใชงานระบบดังกลาวอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากประสบการณของผูเขียนพบวา การขออนุญาตลาพักผอน หรือการขอ
อนุมัติไปราชการตางประเทศ โดยไมเบิกคาใช จาย สามารถสงเอกสารหลัก ฐานผานระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Document) โดยไมจาเปนตองใชเอกสารตนฉบับที่เปนตัวจริง
ดังนั้น จึ ง ควรเพิ่มฟงกชั่ นในระบบสารบรรณอิ เ ล็ กทรอนิ กส ( e-Document) ใหตนเรื่ อง
สามารถแนบเอกสารหลัก ฐานตาง ๆ ใหครบถวน หากแนบเอกสารหลัก ฐานไมครบตาม
หั วขอที่มี ระบบจะไมสามารถดาเนินการตอในขั้น ตอนตอไปได ซึ่งเปนการบังคับใหตนเรื่อง
ดาเนิ นการแ นบเอกสารหลั กฐานไดถูกตองครบถวน ตามขั้นตอน และจะเปนการ ลดเวลา
ทรัพยากร รวมถึงคาใชจายอีกดวย
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มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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