1. จัดลำดับควำมสำคัญและเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดำเนินกำร
ตำมลำดับก่อนหลัง (คัดแยก EMS/ลงทะเบียน/ธรรมดำ)
2. ผู้เปิ ดซอง ต้ องตรวจสอบรำยละเอียดต่ำงๆ ดังนี้
- ควำมถูกต้ อง/ชัดเจนของเอกสำร
- ควำมครบถ้ วนขอสิ่งที่ส่งมำด้ วย
หำกไม่ถูกต้ องหรือครบถ้ วนให้ รีบประสำนกับหน่วยงำนเจ้ ำของ
เรื่องเพื่อแก้ ไข
3. ลงรับเอกสำร โดยมีข้นั ตอนและรำยละเอียดดังนี้
- เลขที่หนังสือ
- วันที่ของหนังสือ
- หน่วยงำนที่ส่งหนังสือ
- ชื่อเรื่อง
4. ประทับตรำรับหนังสือ พร้ อมวันที่ให้ ชัดเจน พร้ อมเขียนเลข
ทะเบียนรับ
1. หนังสือเชิญประชุมให้ ระบุรำยละเอียดอย่ำงย่อ ดังนี้
- เรื่องที่ประชุม
- วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม
2. ควรสแกนไฟล์เอกสำรแนบในระบบ เพื่อควำมสะดวกในกำร
สืบค้ น
3. กำรประทับตรำรับหนังสือ/วันที่ ควรประทับให้ เห็นได้ ชัดเจน
4. เขียนเลขทะเบียนรับหนังสือให้ ชัดเจน อ่ำนง่ำย
5. กำรลงเวลำรับ ควรลงให้ ตรงวันและเวลำจริง
เพื่อป้ องกันควำมขัดแย้ ง
6. ลงนำมกำกับกำรรับหนังสือ

วิ ท ยำลั ย พยำบำลบรมรำชชนนี น ครพนม
โดยสำนักงำนคณบดี มีนโยบำยในกำรสนับสนุนและส่งเสริม
ในกำรพั ฒ นำศั ก ยภำพของบุ ค ลำกรในกำรปฏิ บั ติ ง ำน
เพื่อให้ เกิดประสิทธิภำพสูงสุดในกำรปฏิบตั งิ ำน อันจะนำพำ
องค์กรสู่กำรเป็ นองค์กรคุณภำพ จึงกำหนดให้ มีกำรจัดกำร
ควำมรู้ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนทั้ง
ภำยในและภำยนอกหน่ วยงำน ซึ่งในปี งบประมำณ 2561
ส ำนั กงำนคณบดี ได้ กำหนดประเด็น ควำมรู้ใ นประเด็น
“กำรปฏิบัติงำนธุรกำรที่ดีและมีประสิทธิภำพ” ณ จังหวัด
ระ ย อง แล ะ เข้ ำ ศึ กษ ำ ดู ง ำ นพ ร้ อมทั้ ง แล กเป ลี่ ย น
ประสบกำรณ์ ณ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ
ผลที่ได้ จำกกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงำนคณบดี ได้
คุ ณ สมบั ติ ท่ีดีข องผู้ ป ฏิบัติง ำนธุ ร กำรและแนวปฏิบัติ ท่ีดี
ในกำรปฏิบัตงิ ำนธุรกำร คณะกรรมกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรปฏิบัติงำนของบุ คลำกรสำยสนับสนุ น จึ งได้ รวบรวม
พร้ อมทั้งจัดทำแนวปฏิบัติท่ดี ีน้ ี เพื่อใช้ เป็ นแนวทำงทำงใน
กำรปฏิบัติงำนธุรกำรที่ดีแก่บุคลำกรสำยสนับสนุ นวิชำกำร
ให้ สำมำรถปฏิบตั งิ ำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป

1. ออกเลขหนังสือส่ง โดยกรอกรำยละเอียดของ หนังสือ
ให้ ครบถ้ วน ดังนี้
- ชื่อเรื่อง
- เรียน
- หน่วยงำนผู้รับ
2. กำรนำส่งเอกสำร
- ดำเนินกำรส่งทุกวันวันละ 2 เวลำ คือ
1. ช่วงเช้ ำ 11.00 น.
2. ช่วงบ่ำย 14.00 น.

1. กรณีเร่งด่วนควรสแกนเอกสำรแนบไปพร้ อมกัน
2. ภำยหลังจำกที่ออกเลขหนังสือแล้ วเสร็จควรคลิกส่ง เรื่อง
ทันที เพื่อกันลืม
3. ผู้ ส่ งเ อกส ำรควรมำ เ ตรี ย มตั ว ก่ อน ถึ ง
กำหนดเวลำจัดส่ง เพื่อป้ องกันควำมผิดพลำด
4. ควรจัดเอกสำรเรียงเป็ นหน่วยงำนเพื่อสะดวก
ในกำรนำส่ง

งานธุรการสาคัญไฉน?
การบริหารงานธุรการนับได้ ว่าเป็ นบันไดขั้นแรก
ในการทางานของหน่ วยงานต่างๆ ในทุกระดับที่ต้องใช้ การ
สื่ อสารเป็ นสื่ อในการปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ต่ อสื่ อสาร
ประกอบด้ วย สาร ผู้ส่งสาร และผู้รับสาร เจ้ าหน้ าที่ธุรการ
จะต้ อ งเป็ นสื่ อ ในการน าสารจากผู้ ส่ ง สารไปยั ง ผู้ รั บ สาร
เพื่อเข้ าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานตามภารกิจ
ต่ อ ไป งานธุ ร การจึ ง จ าเป็ นต้ องอาศั ย ผู้ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถในการปฏิบั ติ ง านในหน้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ นอย่ า งดี
มีคุณภาพ ทั้งนี้ การปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้ อง
อาศัยการทางานของฝ่ ายธุรการเป็ นสาคัญ ดังจะเห็นได้ จาก
มีการก าหนดให้ มีง านธุร การในทุ ก ฝ่ ายและทุ กหน่ ว ยงาน
ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของเนื้องาน
ที่จะขาดไปหรือไม่มไี ม่ได้
ผูท้ ี่จะทำงำนธุรกำรได้ดี จะต้องมีทกั ษะต่อไปนี้
1.ติดต่อ โต้ ตอบ และประสานงานได้ ดี
2.สนใจใฝ่ เรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้ มคี วามรู้
3.รู้จักความควรหรือไม่ควรวางตัวได้ เหมาะสมรู้จักกาลเทศะ
4.มีความคล่องแคล่ว ว่องไว มีปฏิภาณไหวพริบ
5.มีความรู้ด้านภาษาไทยเป็ นอย่างดี
6. ต้ องมีความละเอียด รอบคอบ ถูกต้ อง มีความริเริ่ม
7.มีมนุษยสัมพันธ์ท่ดี ี

คุณสมบัติของผูป้ ฏิบตั ิงำนธุรกำร
1. มีความสนใจเป็ นนักสังเกตที่ดี
2. มีความรู้ในระเบียบงานสารบรรณ
3. มีความรู้และสามารถใช้ ภาษาไทยได้ อย่างถูกต้ อง
เหมาะสมเป็ นอย่างดี
4. ย่อความเก่งและรู้จักใช้ พจนานุกรม
5. ต้ องรู้จักพิจารณาสังเกต จดจา สานวนหรือหนังสือ
ราชการต่างๆที่เห็นว่าเป็ นแบบฉบับที่ดี
6. รู้จักปรับปรุงแก้ ไขการเขียนหนังสือของตนเองอยู่เสมอ
7. มีความละเอียดรอบคอบ มีความจาดี
8. รู้ เข้ าใจหลักการเขียนภาษาราชการ
9. มีความรู้ความสามารถในการอ่านตีความและสรุป
สาระสาคัญ
10. มีความรู้ความเข้ าใจในโครงสร้ างหน่วยงานและ
ภารกิจของหน่วยงาน
11. รู้จักบทบาทภารกิจหน้ าที่ของตัวเองและมีความ
รับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
12. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญเรื่อง
งานเร่งด่วน

13. มีความสามารถในการจัดทาแผนปฏิบตั งิ านและ
กาหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
14. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
15. ทางานอย่างเต็มใจเต็มศักยภาพเต็มเวลา
16. เป็ นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
17. มีความรู้และสามารถใช้ งานในระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

