การถอดบทเรียนความสําเร็จ
งานสารบรรณ กรมอนามัย
กลุมอํานวยการ
สํานักงานเลขานุการกรม
กรมอนามัย

-2สรุปถอดบทเรียนความสําเร็จ งานสารบรรณ กรมอนามัย
ระวางวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561
ณ สํานักงานเลขานุการกรมอาคาร 3 ชั้น 2 กรมอนามัย
----------------------------รายชื่อเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ กรมอนามัย
1. นายวิทยา ประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
หัวหนากลุมอํานวยการ
2. นายอนุชา นิเยาะ
เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน
3. นางสาวเยาวลักษณ สุขพิทักษ
พนักงานธุรการ ส 3
4. นางอํานวย สงาใจ
พนักงานธุรการ ส 3
5. นางสาวปวิดา แหบคงเหล็ก
พนักงานธุรการ ส 3
6. นางสาวศิริขวัญ ทองศิริ
พนักงานธุรการ ส 3
ผูสัมภาษณและถอดบทเรียน
นางกูนกานต ปาจรีย

เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
คณะทํางานทีมสรางสรรคและนวัตกรรม

1. ความเปนมาเกี่ยวกับการดําเนินงานดานสารบรรณ กรมอนามัย
สํานักงานเลขานุการกรม กรมอนามัย ในฐานะผูรับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานสารบรรณของ
กรมอนามัย ตลอดจนการใหคําปรึกษา แนะนํา การพิมพหนังสือราชการของหนวยงานในสังกัดกรมอนามัย
ไดจัดประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวทางรูปแบบการจัดพิมพหนังสือราชการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.00 - 14.30 น. ณ หองกําธรสุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการ
จั ด ทํ า หนั งสื อ ราชการ เพื่ อ ลดข อ ผิ ด พลาดในการเสนอหนั ง สื อ ผู บ ริ ห ารระดั บ กรม ระดั บ กระทรวงไปยั ง
หนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของผานหนังสือมายังสํานักงานเลขานุการกรมตรวจทาน เพื่อเปนการลดขอผิดพลาด
และถูกตอง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ เกิดความรวดทัน ทันเวลา และเปนการสรางมาตรฐานของ
ผูปฏิบัติงาน เชน ผูรับผิดชอบงานสารบรรณของสํานักงานเลขานุการกรม เลขานุการผูบริหารระดับกรม ระดับ
หนวยงาน และผูรับผิดชอบงานสารบรรณจากสํานัก/กอง/ศูนย ผูที่เกี่ยวของตางๆ ภายในกรมอนามัยใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยมีผูเขารวมประชุมสวนกลาง จํานวน 87 คน และสวนภูมิภาคผานประชุมทางไกล
2. ประเด็นคําถามสัมภาษณผูที่ปฏิบัติงานดานสารบรรณกรมอนามัยโดยใชหลักการ After Action
Review
1)What
happened?
3) Why was there
a difference?

2) What actually
happened?
4) What can we
learn from this?

3/คําถาม...

-3คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นายวิทยา ประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ (ผูใหขอมูล)
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
เมื่อวันที่ มีนาคม พ.ศ.2553 ถึงปจจุบัน
ตําแหนงในงานสารบรรณ
หัวหนากลุมอํานวยการ /วิเคราะห และกลั่นกรอง/
เกษียนหนังสือไปยังผูบริหาร และหนวยงานภายในกรมอนามัย
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล 10 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุดารัตน วงษชารี (ผูบันทึกขอมูล)
เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
การปฏิบัติงานสารบรรณผูรับผิดชอบงานทุกคนจะตองเขาใจกระบวนงาน รับ-สง หนังสืออยางถูกตอง
รวมทั้งรูปแบบ แบบฟอรมของหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม
เนนความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา หนังสือไมลาชา หรือเกิดความเสียหายตอทางราชการ
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปนเชนนั้น
สิ่งสําคัญในการพัฒนาจะตองมีการจัดทําแผนอบรมใหความรูกับผูปฏิบัติงานดานสารบรรณในระดับ
กรม เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานใหผูรับผิดชอบมีแนวปฏิบัติที่สอดคลองกัน ทั้งในเรื่องของกระบวนงาน
รูปแบบ และฟอรมของหนังสือราชการ
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
สิ่งที่อาจเกิดขึ้นไดในการปฏิบัติงานอาจเกิดการเขาใจคลาดเคลื่อนไดในการเขียน การพิมพหนังสือ
ราชการที่แบบฟอรมไมถูกตอง คําขึ้นตน คําลงทาย สํานวนของหนังสือ อาจกอใหเกิดความลาชาที่ในกรมที่ตอง
ตีกลับไปยังเจาของเรื่องเพื่อแกไข แลวสงเสนอไปยังผูบริหารใหม
เรามีปญหาอะไรบาง
ป ญ หาที่ เ กิ ดขึ้ น บ อยมากเกิ ดจากมีการเปลี่ย นแปลงผูรับ ผิ ดชอบการปฏิบัติงานดานสารบรรณใน
หนวยงานภายในสํานัก กองตางๆ เนื่องจากมีการยุบตําแหนง มีการเกษียณอายุราชการ หนวยงานจําเปนตอง
จางลูกจางชั่วคราวมาปฏิบัติงาน แตก็อยูไมนานไดงานใหมอยูเรื่อยๆ ทําใหหนวยงานตองจางคนใหม หมุนเวียน
ไปเรื่อยๆ ผูที่เคยผานการอบรมงาน ดานสารบรรณมา วันหนึ่งพอทําคลองเกิดความชํานาญ รูงานดี พอจะแบง
เบาไดสุดทายไปอีก หลายหนวยงานตองพบปญหาแบบนี้ เปนตน
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
แนวทางที่จ ะพอแก ไขป ญ หาระยะยาวไดคือการขอตําแหนงพนักงานราชการมาทดแทนผูเกษีย น
ที่ชวยใหอยูกับราชการนานมากขึ้นเกิดความมั่นคงในอาชีพ การงาน แตการขอตําแหนงพนักงานราชการที่จะ
มาทดแทนยากเชนกัน แตก็จะเปนแนวทางที่ดีที่สุดในขณะนี้
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
การดําเนินการเราจะตองสรางทีมงานใหเขมแข็ง สรางแรงจูงใจผูปฏิบัติดูแลกัน ชวยเหลือกัน
สรางบรรยากาศในการทํางานใหเกิดความสุขในการทํางาน สรางระบบ มาตรฐาน ในการทํางาน สามารถ
ทํางานแทนกันได หากคนใดคนหนึ่งไมอยู ลางาน จะกอใหเกิดความคลองตอในการทํางาน ราชการไมเกิด
ความเสียหายตอไป
4/คําถาม...

-4คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นายอนุชา นิเยาะ
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
ตําแหนงในงานสารบรรณ
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล

เจาพนักงานหองสมุดชํานาญงาน
เมื่อวันที่ เมษายน 2559 ถึงปจจุบัน
หัวหนางานสารบรรณ /เจาหนาที่สารบรรณกอง/กรม/ผูดูแลระบบ
12 กรกฎาคม 2561 นางกูนกานต ปาจรีย (ผูบันทึกขอมูล)

เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
ทุกหนวยงานสามารถจัดทําหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ มีการวางแผนจัดประชุมปละ 1 ครั้ง เพื่อลดขอผิดพลาดของการพิมพหนังสือราชการ และแบบฟอรม
หนังสือราชการในการนําเสนอผูบริหารระดับและระดับกระทรวง
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปนเชนนั้น
- หนังสือราชการที่นําเสนอผูบริหารไดรับการแกไขใหถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
- หนวยงานสํานัก/กอง มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําหนังสือราชการยิ่งขึ้น
- เจาหนาที่งานสารบรรณที่เขารับการประชุมหรื ออบรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานสารบรรณ
เพิ่มขึ้น
- เกิดการสรางเครือขายไลนกรุปของงานสารบรรณ เปนการเพิ่มชองทางเพื่อติดตามหนังสือ
- หนวยงานสํานัก/กอง ภายในกรมอนามัยเห็นดวยและปฏิบัติงานไปเปนทิศทางเดียวกัน
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
มีบางหนวยงานยังไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางกระบวนการสารบรรณที่วางไว จึงมีการจัดอบรม/
ประชุ ม เพิ่ มขึ้ นจากป ละ 1 ครั้ง เป น 3 ครั้ง เพื่ อชี้แจงขอผิดพลาด เกี่ยวกับ การจัดทําหนังสือของแตล ะ
หนวยงาน และผูเขารวมอบรม/ประชุม ไดมีความรูความเขาใจเพิ่มขึ้น
เรามีปญหาอะไรบาง
1.เจาหนาที่ไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน
2.เจาหนาที่มีการโยกยาย ลาออก ทําใหขาดความตอเนื่องในการปฏิบัติงาน
3.หนวยงานภายในกรมยังยึดติดกับการปฏิบัติงานแบบเดิม ไมแกไขตามที่ไดมีการตกลงตามมติ
ที่ประชุม
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
1. จัดทําคูมือ การกําหนดแนวทางรูปแบบการจัดพิมพหนังสือราชการกรมอนามัย เพื่อใหเจาหนาที่
ในสังกัด ถือปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน
2. จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอเจาหนาที่สารบรรณ และระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส
เพื่อหาแนวทางเพื่อปรับปรุงการทํางานในอนาคต
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
1. มีการปรับปรุงคูมือ กระบวนการปฏิบัติงานสารบรรณใหเปนปจจุบัน
2. นําผลการประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะหและปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
5/คําถาม

-5คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นางสาวเยาวลักษณ สุขพิทักษ พนักงานธุรการ ส 3 (ผูใหขอมูล)
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม .2531 ถึงปจจุบัน
ตําแหนงในงานสารบรรณ
เจาหนาที่สารบรรณกอง/กรม/ผูดูแลระบบ
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล 11 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร ปลอดโปรงใจ (ผูบันทึกขอมูล)
เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
ตั้งแตเริ่มบรรจุก็ทํางานธุรการ งานสารบรรณมาโดยตลอดจึงเกิดความชํานาญ เริ่มแรกจะใชการลงรับ-สง
หนังสือในทะเบียนรับ-สงหนังสือ เปนแบบสมุดบันทึ ก จนป จจุบั นเปลี่ยนเปนการใชงานการลงทะเบียนรับ-สง
หนังสือในระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส ทํางานตามระบบงานที่วางไวโดยมีการกระจายงานใหผูรับผิดชอบที่เปน
แกนในแตละเรื่อง จุดมุงหมาย คือ สงเรื่องใหผูรับไดทันกําหนดเวลาในแตวัน พยายามไมใหมีเรื่องคางในแตละวันทํา
การ
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปน
เชนนั้น
เนื่องจากมีประสบการณในการปฏิบัติงานดานสารบรรณมานานจึงเกิดความชํานาญในการปฏิบัติงานโดยไมมี
เรื่องคางในระบบ กรณีเปนเรื่องที่ดวนที่สุด ดวนมาก จะดําเนินการทันทีและจัดลําดับความสําคัญของของความเร็วของ
หนังสือ ทําเรื่องที่สําคัญกอนหลังจากนั้นหากจําเปนที่มีเรื่องคางจะเปนเรื่องทั่วไป และจะมาเก็บงานในเชาวันรุงขึ้น
โดยเร็วเพราะมีเรื่องเขามาเปนจํานวนมากและขั้นตอนยุงยาก มีการสแกนเรื่องประสานงานสงไปยังศูนยเขต บางครั้ง
เรื่องที่สงมาไมมีไฟลแนบก็จะตองประสานไปยังศูนยเขตติดตามไฟลหนังสือ ทําใหเกิดความลาชาเรื่องที่สงมา
จากหนาหองผูบริหารถูกตีกลับมาแกไขโดยรูปแบบหนังสือ และการรางหนังสือ คําผิด ระยะบรรทัด การตัดคํา เปนตน
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
เนื่ องจากเจา ของเรื่องขาดการตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ ไม ร อบคอบหรือไมรู จ ริง ไม ให
ความสําคัญกับการจัดทําหนังสือราชการ มีความรีบเรง ทําใหเกิดความผิดพลาด
เรามีปญ
 หาอะไรบาง
กรณีเจาหนาที่สารบรรณบางทานลาหรือติดราชการ หรือไมอยูที่โตะแลวมีงานดวนเขามา ตองมีการรับ
เรื่องแทนกัน และปฏิบัติงาน ประสานงาน รับโทรศัพท ติดตามเรื่องใหแกไขหรือสอบถาม ตองปฏิบัติทันทีใหเรียบรอย
กอนแลวถึงมาปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง ทําใหเกิดปญหาความลาชาของงานที่อาจจะเกิดขึ้นไดในแตละวัน
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
ถาเปนเรื่องดวนจะตองยิ่งดูอยางรอบคอบไมวาจะเปนเจาของเรื่องเอง และเรื่องการลงทะเบียนรับ-สง
ในระบบจะตองเพิ่มความละเอียดรอบคอบตรวจสอบกอนใหหัวหนางานสารบรรณ หัวหนากลุมอํานวยการ
เพราะจะตองสงเรื่องให กรณีเรื่องสงกอง แตละกรมสงไปหากอง จะสงใหหัวหนางานสารบรรณ/เรื่องรับจาก
กรมตาง ๆ ตามชอง จาก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตองเดินไปรับวันละ 2 เวลาเพื่อไดนํามา
ดําเนินการลงรับ-สงเสนอใหกรมและกอง และตองดําเนินการจัดเอกสารใสตูตามกองตาง ๆ ทุกคนสามารถ
ชวยกันได
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
การดําเนินงานในอนาคต อยากใหมีการจัดสรรเจาหนาที่รับเรื่องดวนที่ กระทรวงสาธารณสุขเปนประจํา
และเปนเวลา และเวลาพักตองมีการหมุนเวียนการรับเรื่องเปนเวลาและเปนระบบจะชวยใหการทํางานรวดเร็วขึ้น
6/คําถาม...

-6คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นางสาวปวิดา แหบคงเหล็ก
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
ตําแหนงในงานสารบรรณ
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล

พนักงานพิมพ ส 3
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2541 ถึงปจจุบัน
เจาหนาที่สารบรรณกอง/กรม
12 กรกฎาคม 2561 นางกูนกานต ปาจรีย (ผูบันทึกขอมูล)

เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
มีการประชุมหารือ แบงงาน ความรับผิดชอบ ตามความถนัด และความสามารถของแตละคน
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปนเชนนั้น
พบวามีผูเขารับการอบรมไปแลวสามารถนําไปปรับปรุงแกไข และดําเนินการตามขอตกลงที่รวมกันไว
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
- ความเขาใจคลาดเคลื่อนในการใชภาษาของทางราชการ ใหเหมาะสม ถูกตอง
- ขาดเวลาทบทวนทําความเขาใจ รวมกับงานสารบรรณ/หัวหนากลุมอํานวยการ
เหตุเพราะ : นักวิชาการ มีเวลาจัดเอกสารนอย เพราะตองออกนอกพื้นที่ เพื่อดําเนินโครงการ / และหรือ
เขารวมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
เรามีปญหาอะไรบาง
- ปญหาการประสานงานกับหนวยงานไมชัดเจน เดี๋ยวใหคุยกับเจาของเรื่อง เดี๋ยวใหคุยกับสารบรรณ
เดี๋ยวใหคุยกับทีมหนังสือ คุยกับคนเยอะเกิน
- ไมยอมรับรูปแบบ/วิธีการ หนังสือที่ตองปรับปรุง เพราะติดกับวิธีคิด/ทําแบบเดิม เอาแตใจตัวเอง
- ปญหาที่พบ เชน การสงหนังสือถึงเสนอผูบริหารผิด โดยระบบสงแบบดวนที่สุด /ฉบับตัวจริงมาแบบ
ธรรมดา เปนตน
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
- จัดประชุมชี้แจงทําขอตกลงรวมกัน
- จัดทําคูมือปฏิบัติดานสารบรรณ
- สอนงานนองใหมที่เขามาปฏิบัติงานใหรับทราบและปฏิบัติตามอยางถูกตอง
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
จัดอบรมเขมขน เขาถึงกลุมเปาหมาย และเปดใจรับฟงปญหา อุปสรรคของหนวยงาน

7/คําถาม...

-7คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นางอํานวย สงาใจ
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
ตําแหนงในงานสารบรรณ
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล

พนักงานธุรการ ส 3 (ผูใหขอมูล)
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม .2531 ถึงปจจุบัน
ลงทะเบียนรับหนังสือระดับกรม/กอง (ภายนอก/ภายใน)
11 กรกฎาคม 2561 นายวิเชียร ปลอดโปรงใจ (ผูบันทึกขอมูล)

เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
ในแตละวันจะมีการวางแผนการทํางานเกี่ยวกับจัดลําดับความสําคัญของหนังสือที่เขามาในระบบงาน
สารบรรณ ตองเปดระบบและคอยดูเรื่องระบบและคอยรับแฟกซที่ดวนที่สุด และนําเขาขอมูลในระบบงาน
สารบรรณใหไดรับเลขในระบบเพื่อนําเสนอผูบริหารใหทันกําหนดเวลา
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปน
เชนนั้น
เมื่อวันที่ 31 พ.ค.61 ไดเขารวมประชุมอบรมการดําเนินงานเกี่ยวกับสารบรรณ ทําใหไดรับความรู
เพิ่มเติม และเปนการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน ขณะทํางานยังไมพบปญหา เพราะเมื่อรับเรื่องในระบบ
แลวจะสงตอใหหัวหนางานสารบรรณเปนผูกลั่นกรองตอไป หากลาหรือไมไดมาปฏิบัติหนาที่ใหผูปฏิบัติงาน
แทนกันไดหรือหัวหนากลุมปฏิบัติงานแทน
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
ยังไมเกิดเหตุการณที่หยุดปฏิบัติ ทั้งหัวหนางานและผูปฏิบัติงานสารบรรณพรอมกันทั้งหมด เนื่องจาก
จะมีการสลับกันลา เพราะเวลาใครลาจะบอกกันไมมีลาพรอมกันหมด
เรามีปญ
 หาอะไรบาง
การปฏิบัติงานรวมกันกับเจาหนาที่สารบรรณไมมีปญหาอะไร เนื่องจากเวลามีเรื่องรับเขามา หรือเรื่อง
ดวนจะปฏิบัติงานทันที และรูหนาที่ทําใหไมมีเรื่องคาง ปญหาในการรับเรื่องในระบบโดยการคียเลขในระบบ
ผิดพลาด ขาดการตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสาร
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
ตองมีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงานใหมากขึ้นกวาเดิม
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
ในการดําเนินงานในแตละวันจะตองตั้งใจ มีความละเอียดรอบคอบ เพิ่มทักษะประสบการณในการ
ปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาในการปฏิบัติงานในแตละเรื่อง เพราะอาจจะเกิดความผิดพลาดทําใหเสียเวลากลับมา
แกไข

8/คําถาม...
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คําถามเพื่อถอดบทเรียนงานสารบรรณ
ชื่อ –สกุล นางสาวศิริขวัญ ทองศิริ
เริ่มปฏิบัติงานสารบรรณ
ตําแหนงในงานสารบรรณ
วัน/เดือน/ป ที่เก็บขอมูล

เจาหนาที่สารบรรณ
เมื่อวันที่ เมษายน 2559 ถึงปจจุบัน
เจาหนาที่สารบรรณกอง/กรม
11 กรกฎาคม 2561 นางสาวสุดารัตน วงษชารี (ผูบันทึกขอมูล)

เราวางแผนกันไวอยางไร อะไรคือจุดหมายของการปฏิบัติงานสารบรรณของกรมอนามัย
ในแตละวันจะดําเนินงานเปดระบบสารบรรณ เพื่อรับสงหนังสือในระบบจะตองเปดระบบไว
ตลอดเวลา เพื่อดูวามีเรื่อง รับ – สง เขามารึยัง จุดหมายคือ อยากใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี ไมมีขอผิดพลาด
เมื่อเราดําเนินโครงการพัฒนาไประยะหนึ่งแลว สิ่งใดเกิดขึ้น สิ่งใดเปนไปตามที่วางไว / ทําไมเปนเชนนั้น
ศึกษาระบบงานสารบรรณ FLOW การทํางานของงานสารบรรณในระบบเพื่อใหเกิดความเขาใจในการ
ทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
สิ่งใดไมเปนไปตามที่วางแผนไว / ทําไมเปนเชนนั้น
หากพบปญหาไมเขาใจงาน ก็จะสอบถาม พี่ๆ ที่มีประสบการณในการทํางาน
เรามีปญหาอะไรบาง
ยังไมคอยเขาใจกับระบบสารบรรณ รับ – สง หนังสือ เพราะเพิ่งเริ่มงาน
เรานาจะสามารถทําสิ่งใดใหดีขึ้นกวาเดิมไดบาง
ทําความเขาใจใหมากขึ้น ทบทวนหนังสือกอน รับ-สง เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาด ศึกษาการบวนงาน
เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจน
ในการดําเนินงานครั้งตอไป สิ่งใดที่เราจะปฏิบัติแตกตางไปจากครั้งที่ผานมาบาง ฯลฯ
จะพยายามปรับปรุงและหาทางแกไข สอบถามพี่ๆ ทําความเขาใจใหมากขึ้นจะไดไมเกิดขอผิดพลาด
แบบครั้งกอนๆ ทบทวนและตรวจสอบใหมากกวาเดิม

9/สรุป...

-9สรุปบทสัมภาษณคําถามเพื่อถอดบทเรียนของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานสารบรรณ ประกอบดวย
หัวหนากลุมอํานวยการ หัวหนางานสารบรรณ และเจาหนาที่สารบรรณ เพื่อจัดทําการวิเคราะหขอมูล
ตามหลัก SWOC ไดดังนี้
Strengths จุดแข็ง
1) การปฏิบัติงานสารบรรณผูรับผิดชอบงานทุกคนจะตองเขาใจกระบวนงาน รับ-สง หนังสืออยาง
ถูกตอง รวมทั้งรูปแบบ แบบฟอรมของหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 2526 และที่แกไข
เพิ่มเติม เนนความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลา หนังสือไมลาชา หรือเกิดความเสียหายตอทางราชการ
2) ทุกหนวยงานสามารถจัดทําหนังสือราชการใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงาน
สารบรรณ มี ก ารวางแผนจั ด ประชุ ม ป ล ะ 1 ครั้ ง เพื่ อ ลดข อ ผิ ด พลาดของการพิ ม พ ห นั ง สื อ ราชการ และ
แบบฟอรมหนังสือราชการในการนําเสนอผูบริหารระดับและระดับกระทรวง
3) มีการประชุมหารือ แบงงาน ความรับผิดชอบ ตามความถนัด และความสามารถของแตละคน
4) ทํ า งานตามระบบงานที่ ว างไว โ ดยมี ก ารกระจายงานให ผู รั บ ผิ ด ชอบที่ เ ป น แกนในแต ล ะเรื่ อ ง
จุดมุงหมาย คือสงเรื่องใหผูรับไดทันกําหนดเวลาในแตวัน พยายามไมใหมีเรื่องคาง
5) มีการวางแผนการทํางานเกี่ยวกับจัดลําดับความสําคัญของหนังสือที่เขามาในระบบงานสารบรรณ
ตองเปดระบบและคอยดูเรื่องระบบและคอยรับแฟกซที่ดวนที่สุด และนําเขาขอมูลในระบบงาน สารบรรณให
ไดรับเลขในระบบเพื่อนําเสนอผูบริหารใหทันกําหนดเวลา
Weaknesses จุดออน
1) เจาหนาที่ใหมขาดการความเขาใจ ประสบการณในการทํางาน ระบบงานสารบรรณ การใชภาษา
ของทางราชการ ใหเหมาะสม ถูกตอง
2) ขาดเวลาทบทวนทําความเขาใจ รวมกับงานสารบรรณ/หัวหนากลุมอํานวยการ
3) หนวยงานเจาของเรื่องไมมีเวลาจัดเอกสารนอย เพราะตองออกนอกพื้นที่ เพื่อดําเนินโครงการ
และหรือเขารวมตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
4) มีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบการปฏิบัติงานดานสารบรรณในหนวยงานภายในสํานัก กองตางๆ
เนื่องจากมีการยุบตําแหนง มีการเกษียณอายุราชการ หนวยงานจําเปนตองจางลูกจางชั่วคราวมาปฏิบัติงาน แต
ก็อยูไมนานไดงานใหมอยูเรื่อยๆ ทําใหหนวยงานตองจางคนใหม หมุนเวียนไปเรื่อยๆ ผูที่เคยผานการอบรมงาน
ดานสารบรรณมา วันหนึ่งพอทําคลอง รูงานดี พอจะแบงเบาไดสุดทายไปอีก หลายหนวยงานตองพบปญหา
แบบนี้ เปนตน
5) กรณีเจาหนาที่สารบรรณบางทานลาหรือติดราชการ หรือไมอยูที่โตะแลวมีงานดวนเขามา ตองมี
การรับเรื่องแทนกัน และปฏิบัติงาน ประสานงาน รับโทรศัพท ติดตามเรื่องใหแกไขหรือสอบถาม ตองปฏิบัติ
ทันทีใหเรียบรอยกอนแลวถึงมาปฏิบัติงานในหนาที่ของตนเอง ทําใหเกิดปญหาความลาชาของงานที่อาจจะ
เกิดขึ้นไดในแตละวัน
6) เจาหนาที่บางหนวยงานยึดติดการทํางานแบบเดิม ไมยอมเปลี่ยนแปลงตามขอตกลงที่วางไว
7) เจาของเรื่องขาดการตรวจสอบความถูกตองของหนังสือ ไมรอบคอบ ไมใหความสําคัญของการ
จัดทําหนังสือราชการ

10/ Opportunities
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เพิ่มขึ้น

Opportunities โอกาส
1) การศึกษาดูงานหนวยงานอื่นเพื่อนํามาเปรียบเทียบกับการทํางาน
2) หนังสือราชการที่นําเสนอผูบริหารไดรับการแกไขใหถูกตอง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3) หนวยงานสํานัก/กอง มีความตระหนักถึงความสําคัญของการจัดทําหนังสือราชการยิ่งขึ้น
4) เจาหนาที่งานสารบรรณที่เขารับการประชุมหรืออบรมมีศักยภาพในการปฏิบัติงานดานสารบรรณ

5) เกิดการสรางเครือขายไลนกรุปของงานสารบรรณ เลขานุการผูบริหาร และเลขานุการผูบริหาร
ระดับสูงเปนการเพิ่มชองทางเพื่อติดตามหนังสือ
6) ขอตําแหนงทดแทนเจาหนาที่ผูเกษียณอายุราชการ /จัดสรรเจาหนาที่เพิ่มเติม และทุกคนสามารถ
ทํางานแทนกันได มีเจาหนาที่ประจําแตละจุดงาน
Challenge
1) มีการติดตามหลังจากที่ไดจัดอบรม/ประชุมไปแลว
2) เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการทํางานวิเคราะหปญหาอุปสรรค เพื่อวางแผนบริหารจัดการการ
ดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
3) จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอเจาหนาที่สารบรรณ และระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส เพื่อ
หาแนวทางเพื่อปรับปรุงการทํางานในอนาคต
4) วางแผนการทํ างาน เตรี ย มความพรอ มบุ คลากร วัส ดุอุ ป กรณที่ จํา เปน ตอ งใชงาน เชน เครื่อ ง
คอมพิวเตอร เครื่องสแกนเนอร ผลการสรุปการดําเนินงานสําหรับเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร
ในการสั่งการผูที่เกี่ยวของ เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
3. ขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินงาน
พอประมาณ
ลดขั้นตอน กระบวนการทํางานที่ไมจําเปน

มีเหตุมีผล

ตัดสินใจใหพอประมาณ พิจารณาวาควรหรือไมควร
พิจารณาวาถูกหรือไมถูก
หาแนวทางปฏิบตั ิงานรวมกัน

เรื่อง ดวน จะตองยิ่งดูอยางละเอียด

มีภูมิคุมกัน
จัดอบรมทุกปๆละ 1 ครั้ง

มีความรอบคอบ
รูจักหนาที่ของตนเอง
จัดลําดับความสําคัญของงาน

มีการคิดพัฒนางาน ทบทวบสถานการณ
การทํางานในอนาคต

มีการเปรียบเทียบหรือเทียบเคียง

มีระบบการทํางานที่ดี เปนทีมเวิรค

กระบวนงานเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีขึ้น

11/ความรู...
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จัดอบรมใหความรูเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน มีการจัดประชุมชี้แจง
เพื่อทําขอตกลงรวมกัน เพื่อใหเกิดความเขาใจ
เพิ่มมากขึ้น

มิติดานวัตถุประสงค
มีการจัดประชุมอบรม
เพื่อฝกทักษะใหความรู
ในการปฏิบัติงานดาน
สารบรรณ

คุณธรรม
นําหลักธรรมมาใชในการปฏิบัติงานรวมกัน
ทํางานเปนทีม แบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เกิดความรักและสามัคคีกัน การรวมกลุมกันเพื่อ
สรางเครือขายในการทํางาน

การเชื่อมโยง 4 มิติ
ดานสิ่งแวดลอม
ดานวัฒนธรรม
ปจจัยที่ใชอํานวยความ - การยอมรับความ
สะดวกในการปฏิบัติงาน คิดเห็นของผูอื่น
เชน เครื่องคอมพิวเตอร - ความคุนชินในการ
เครื่องสแกนเนอร
ปฏิบัติงานแบบเดิมๆ ไม
เครื่องพิมพ ระบบสาร ยอมเปลี่ยนแปลงตาม
บรรณอิเลคทรอนิกส
ขอตกลงที่ไดตกลง
เรื่องเดิม เพิ่มเจาหนาที่ รวมกัน
ในการตรวจสอบรูปแบบ
หนังสือ

มิติดานสังคม
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู
พี่สอนนอง สรางเครือขาย
การทํางาน ชวยเหลือกัน
แกไขปญหา
- มีการเชิญไปเปนวิทยากร
ใหความรู
- สรางสัมพันธภาพที่ดี
ในการปฏิบัติงาน

งานสารบรรณของกรมอนามัย ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

นางกูนกานต ปาจรีย
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ผูสรุปสัมภาษณและถอดบทเรียน

นายวิทยา ประเทศ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ผูตรวจสอบสรุปการถอดบทเรียน

