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4.ที่มาและความสาคัญของปัญหา
การปฏิบตั ิงาน ของหน่ วยงานราชการ และหน่ วยงานเอกชนต่าง ๆ จะต้องมีการติดต่อสื่ อสาร สั่ง
การหรื อประสานงาน จ าเป็ นต้องอาศัย หนัง สื อราชการทั้ง สิ้ น และเมื่ อภาระงานเพิ่ มมากขึ้ น หรื อ การ
ดาเนินงาน ยิง่ ยาวนานขึ้นส่งผลให้มีหนังสือราชการติดต่อมีจานวนมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน การจัดหนังสือเข้า
เป็ นระบบตาม ระเบียบงานสารบรรณจึงมีความจาเป็ นมาก นอกจากนั้นการจัดหนังสื อเข้าเป็ นระบบตาม
ระเบียบงานสารบรรณ ให้ประโยชน์แก่หน่ วยงานเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการตรวจค้นเอกสารสามารถ
ดาเนินการได้สะดวก รวดเร็ ว ประหยัดเวลา ทาให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิภาพสูง และระเบียบงานสาร
บรรณจะก่ อให้เกิ ด ประโยชน์ ในด้าน การประสานงานแก่ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้งนี้ เพราะระเบี ย บสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วย งานสารบรรณ ได้ กาหนดรู ปแบบและวิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับ หนังสือไว้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน ทาให้ก ารติดต่อ สื่ อสารหรื อการประสานงาน ระหว่างหน่ วยงานต่าง ๆ สะดวกและรวดเร็ วขึ้ น
โรงพยาบาลดอยเต่า เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่ตอ้ งให้ความสาคัญแก่งานสารบรรณ ด้วยการ ปฏิบตั ิที่ถกู ต้องและ
ทันสมัย ผูป้ ฏิบตั ิงานจะต้องเรี ยนรู้และเข้าใจสามารถปฏิบตั ิตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน การรับ – ส่ ง หนังสื อราชการ เป็ นกระบวนงานหนึ่ งในงาน
สารบรรณ ตามระเบียบสานัก นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (๒๕๕๑: ๑๑๙) ได้ให้
ความหมายของงานสารบรรณ ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานเอกสาร เริ่ มตั้งแต่การจัดทา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็ นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสาร
บรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่ องอะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบตั ิการบริ หารงานเอกสารทั้งปวงจะเริ่ มตั้งแต่การคิด อ่าน
ร่ าง เขียน แต่ง พิมพ์จด จา ทาสาเนา ส่ งหรื อสื่ อข้อความ รับ บันทึ ก จดรายงานการประชุม สรุ ป ย่อเรื่ อง
เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติ ดตาม และทาลาย ทั้งนี้ ต้องเป็ นระบบที่ให้ความสะดวก
รวดเร็ ว ถูกต้อง และมีประสิ ทธิภาพเพื่อประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย ผูท้ ี่จะทางานสารบรรณได้ดี
จาเป็ นต้องรู้งานธุรการด้วย เช่น การติดต่อ โต้ตอบและประสานงาน มีความคล่องแคล่วว่องไว นอกจากนั้น
ต้องมีความรู้ทางด้านภาษาเป็ นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาไทย และ ควรรู้ระบบข่าวสาร และสามารถ
พิม พ์ดี ด ได้เมื่ อมี ค วามจ าเป็ น การปฏิบัติ งานสารบรรณหากมี ส่ว นเกี่ ย วข้อ งงาน ทางเทคนิ ค ติ ด ต่ อ
ประสานงานกับผูม้ ีความรู้ทางเทคนิคนั้นๆ โดยตรงด้วย ผูท้ ี่ทางานสารบรรณที่เกี่ยวข้องกับการ ประชุมต้อง
มีความสามารถในการจดรายงานการประชุมและสามารถถอดความคิดเห็นของที่ประชุมออกมาได้ ถูกต้อง
เนื่องจากงานสารบรรณเป็ นงานที่มีอยู่ทุกหน่ วยงาน เพราะการดาเนิ นงานที่มีความสาคัญมากหรื อ สาคัญ

น้อย ต้องดาเนินด้วยระบบเอกสาร ดังนั้น จึงต้องมีผคู้ วบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ โดยมีหน้าที่สอดส่ อง
ดูแลให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาปฏิบตั ิงานไปด้วยความเรี ยบร้อย ตาแหน่ งที่ควบคุมรับผิดชอบงานสารบรรณ อาจ
กาหนดไว้แตกต่างกันตามความสาคัญและลักษณะของหน่วยงานนั้น ๆ โรงพยาบาลดอยเต่า เป็ นหน่ วยงาน
ราชการที่มีการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการภายในเดียวกัน หน่วยงานราชการต่างๆ และหน่ วยงานที่
มิใช่หน่วยงานราชการ โดยมีหวั หน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไปเป็ นผู้ กากับ ดูแล งานธุรการและสารบรรณ และเจ้า
พนักงานงานธุรการ เป็ นผูป้ ฏิบตั ิงานธุรการและสารบรรณ และสังเกตเห็น การรับ – ส่ง หนังสื อ ราชการใน
โรงพยาบาลดอยเต่า พบว่ามีความผิดพลาดเกี่ยวกับระบบการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ อยู่ บ่อยครั้ง ซึ่งมีผล
ทาให้การดาเนินงานที่ต่อเนื่องไปเกิดความล่าช้า ดังนั้นจึงต้องการพัฒนาระบบการ รับ – ส่ง หนังสือราชการ
ของโรงพยาบาลดอยเต่า ให้มีประสิ ทธิภาพมากขึ้น เพื่อสนับสนุ นการทางานของ งานธุรการ ฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไป และพัฒ นาบุ คลากรผูป้ ฏิบตั ิ หน้าที่เกี่ย วกับการรับส่ งหนังสื อราชการของโรงพยาบาลดอยเต่ า ให้
สอดคล้องกับการดาเนิ นงาน เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพระบบบริ หารจัดการองค์ก รและบุคลากรให้มีขีด
สมรรถนะสูง ได้ มาตรฐานสากล
5.วัตถุประสงค์การวิจยั
๑. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการในปัจจุบนั ของโรงพยาบาลดอยเต่า
๒. เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาระบบการรับ – ส่ง หนังสือราชการให้มีประสิทธิภาพ
6.ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครั้งนี้ ดาเนินการโดยเก็บรวบรวมจากเอกสาร ทะเบียนการรับ การส่งหนังสือถึงฝ่ าย
ต่างๆ
ในโรงพยาบาลดอยเต่า ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2560
7. รูปแบบการศึกษา
การวิจยั เพื่อพัฒนางานประจา (Routine to Research; R2R)
8. พืน้ ที่ดาเนินการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักๆ ในโรงพยาบาลดอยเต่า ทั้งหมด 5 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ ายการพยาบาล
ฝ่ ายยุทธศาสตร์ฯ ฝ่ ายเวชปฏิบตั ิปฐมภูมิและองค์รวม ฝ่ ายเภสัชกรรมฯ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป
9. ผลการศึกษา
ในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ มีรายละเอียด ดังนี้

1. เมื่อได้รับหนังสื อจากหน่ ว ยงานภายนอกและสานัก งานสาธารณสุ ข จังหวัด เชี ยงใหม่ ( ทางระบบ
โปรแกรมสารบรรณ สาสุข )ลงทะเบียนรับหนังสือ เกษียนหนังสื อนาเสนอผ่านนักจัดการงานทัว่ ไป ฝ่ ายบริ หาร
ทัว่ ไป เพื่อให้เสนอผูอ้ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่าพิจารณาสัง่ การ
ผลการศึกษา พบว่า ระยะเวลาในการเสนอหนังสือทัว่ ไป ใช้ระยะเวลา 1 วัน เนื่ องจากหนังสื อรับเข้า
ในแต่ละวันมีจานวนมาก ต้องผ่านการเกษียนหนังสื อ จานวน 3 คน ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมีภารกิจต้องตรวจ
ผูป้ ่ วยจึงมีเวลาค่อนข้างจากัดในการเกษียนหนังสื อ กรณี ที่มีหนังสื อเร่ งด่วนทาให้ถึงมือผูท้ ี่เกี่ยวข้องล่าช้า ทาให้
ดาเนินการตามหนังสือไม่ทนั การ
แนวทางการแก้ไข
กรณี เรื่ องด่วนและเรื่ องที่ต ้องรายงาน จะด าเนิ นการถ่ายเอกสาร และส่ งมอบ
ให้ก ับผูเ้ กี่ยวข้องดาเนิ น การก่อน สาหรั บหนังสื อที่ไม่เร่ งด่ วน เจ้า พนักงานธุรการต้องดาเนิ น การตามขั้น ตอน
ดังกล่าวข้างต้น
2. เมื่อแฟ้ มออกจากห้องผูอ้ านวยการโรงพยาบาลดอยเต่า ตรวจดูว่าหนังสื อสั่งการอย่างไร เจ้าพนักงาน
ธุรการจะดาเนินการแสกนหนังสือทุกฉบับเพื่อเก็บไว้ แล้วนาหนังสือตัวจริ งส่งให้แต่ละฝ่ ายดาเนินการ
ผลการศึกษา พบว่า เมื่อส่งหนังสือให้กบั ฝ่ ายต่างๆ ไปแล้วนั้น มีการทาหนังสือสัง่ การนั้นหาย
แนวทางการแก้ไข
เจ้าพนักงานธุรการส่งไฟล์หนังสื อสั่งการนั้น ที่ได้ทาการแสกนไว้ให้กบั ฝ่ ายที่
ทาหนังสือสัง่ การตัวจริ งหาย
3. การส่งหนังสือในกรณี ที่มีผเู้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย เจ้าพนักงานธุรการได้ส่งหนังสือให้เจ้าของงานหลักเป็ น
ผูป้ ระสานงานกับฝ่ ายที่เกี่ยวข้องเอง
ผลการศึกษา พบว่า มีบางฝ่ ายบางกลุ่มงาน ไม่ยอมรับการประสานงานจากเจ้า หน้าที่ ของงานหลักใน
เรื่ องนั้นๆ ทาให้เกิดปัญหาและปฏิบตั ิงานไม่ทนั ท่วงที
แนวทางการแก้ไข
เจ้าพนักงานธุรการสาเนาเอกสารให้ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
10. สรุปข้ อเสนอแนะ
ในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าเจ้าพนักงานงานธุรการ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ของโรงพยาบาลดอยเต่า ควรต้อง
ศึกษาข้อมูลหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงานให้มากขึ้น และเพิ่มความละเอียดใน การคัดกรอง
หนัง สื อ ให้มากขึ้ น โดยควรจัด ทาหมวดหมู่เ รื่ องของหนังสื อราชการและกลุ่ม วิชาการต่ าง ๆ ภายใน
โรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อตรวจสอบว่าหนังสือเรื่ องใดควรจะเข้าไปสู่กลุ่มงานใด เพื่อจะได้ลดการ ปั ญหาการ
ส่งหนังสือราชการผิดที่ให้มีปริ มาณน้อยลง งานสารบรรณ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ซึ่งเป็ นงานที่ถือว่าเป็ นด่านแรก
ของโรงพยาบาล เพื่อจะทาให้การดาเนินงาน ต่างๆต่อไปของโรงพยาบาลดอยเต่า ดาเนิ นการได้ถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพต่อไป ควรมีการจัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและการเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่
ดีและ มีประสิทธิภาพสาหรับเจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานธุรการและสารบรรณอย่างเป็ นประจาอย่างน้อย ปี ละ ๑
ครั้ง
จะทาให้ผปู้ ฏิบตั ิงานดังกล่าวรู้ถึงข้อบกพร่ องของตนเองและหาแนวทางการพัฒนาตนเองใน
การปฏิบตั ิงานให้ดียงิ่ ขึ้น ด้วย ควรมีการจัดทาคู่มือการรับ – ส่ ง หนังสื อราชการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า

เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน ธุรการของกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลดอยเต่าเข้าใจขั้นตอนการรับ – ส่ง หนังสือ
ราชการ และเส้นทางการเดิน หนังสือราชการมากขึ้น เพื่อการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด
11. การเผยแพร่ งานวิจยั และการนาผลงานไปใช้ ประโยชน์ ในงานประจา
เจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป ของโรงพยาบาลดอยเต่า ควรต้องศึกษาข้อมูลหน้าที่ ความ
รับผิดชอบของแต่ละฝ่ ายแต่ละกลุ่มงานให้มากขึ้น และเพิม่ ความละเอียดใน การคัดกรองหนังสื อให้มากขึ้น
โดยควรจัดทาหมวดหมู่เรื่ องของหนังสือราชการและกลุ่มงานต่างๆ ไว้เพื่อตรวจสอบว่าหนังสื อเรื่ องใดควร
จะเข้าไปสู่กลุ่มงานใด เพื่อจะได้ลดการ ปั ญหาการส่ งหนังสื อราชการผิดที่ให้มีปริ มาณน้อยลง ควรมีการ
จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานและการเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่ดีและ มีประสิ ทธิภาพสาหรับ
เจ้าหน้าที่ผปู้ ฏิบตั ิงานธุรการและสารบรรณอย่างเป็ นประจาอย่างน้อย ปี ละ ๑ ครั้ง จะทา ให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน
ดังกล่าวรู้ถึงข้อบกพร่ องของตนเองและหาแนวทางการพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึ้นด้วย ควรมี
การจัดทาคู่มือการรับ – ส่ง หนังสือราชการ ของโรงพยาบาลดอยเต่า เพื่อให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน ธุรการของกลุ่มงาน
ฝ่ ายต่ างๆ ภายในโรงพยาบาลดอยเต่า เข้าใจขั้นตอนการรั บ – ส่ ง หนังสื อราชการ และเส้น ทางการเดิ น
หนังสือราชการมากขึ้น เพื่อการปฏิบตั ิงานที่ถกู ต้องและผิดพลาดน้อยที่สุด

