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คู่มือการปฏิบตั ิงาน
งานเลขานุการ
ความเป็นมา
เลขานุการ เป็นบุคคลสำคัญในกำรประสำนงำนระหว่ำงผู้ปริหำรและบุคคลอื่นทั้งภำยในและภำยนอก
องค์กำร เป็นผู้ช่วยให้งำนของผู้บริหำรดำเนินไปโดยเร็ว ประสบผลสำเร็จตำมที่มุ่งหวัง เป็นผู้สร้ำงสัมพันธภำพอัน
ดีในองค์กำรเป็นสื่อกลำงระหว่ำงผู้บริหำรกับผู้มำติดต่อ เป็นภำพลักษณ์ขององค์กำรและผู้บริหำรจะต้องเป็นผู้ที่มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนด้ำนเลขำนุกำรเป็นอย่ำงดี ทั้งงำนในหน้ำที่และงำนที่ได้รับมอบหมำย และ
รู้จักใช้ดุลยพินิจพิจำรณำว่ำงำนใดควรทำ งำนใดไม่ควรทำ ลำดับควำมสำคัญของงำนภำยในขอบข่ำยอำนำจหน้ำที่
ของตน โดยไม่ไปก้ำวก่ำยงำนในหน้ำที่ของผู้อื่น เลขำนุกำรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถดีเท่ำนั้น ที่จะเป็นผู้ช่วยในกำร
บริ ห ำรงำนต่ ำง ๆ ให้ ส ำเร็จ ลุ ล่ ว งไปด้ ว ยดี เลขำนุ ก ำรมี ห น้ ำที่ รั บ ผิ ด ชอบในกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่
ผู้บังคับบัญชำทั้งทำงด้ำนกำรบริหำรองค์กร งำนธุรกำร งำนติดต่อประสำนงำน และงำนบริกำร จึงนับว่ำมีส่วน
สำคัญ ในกำรสนับสนุนให้กำรทำหน้ำที่ของผู้บังคับ บัญชำดำเนินกำรไปได้อย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ ซึ่งมี
เคล็ดลับ ที่ สำคัญ คือ กำรสนองได้ตำมควำมประสงค์โดยไม่ ขัดต่อกฎหมำย ศีลธรรม ประเพณีอันดี ต้องรัก ษำ
ควำมลั บ ซื่ อ สั ต ย์ มี จิ ต บริ ก ำรสู ง มี ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ ในกำรประสำนงำนกั บ คนอื่ น สร้ ำงภำพลั ก ษณ์ ที่ ดี แ ก่
ผู้บังคับบัญชำ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำดำเนินไปโดยเร็วประสบ
ผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นไปตำมกำหนดที่นัดหมำย

หน้าที่ของเลขานุการ
1. รับคำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำ ในรูปแบบต่ำง ๆ ทั้งรับคำสั่งโดยตรง จำกบันทึกสั่งงำน จำกโทรศัพท์
โทรสำร
2. กำรกลั่นกรอง ตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชำ กำรจัดทำหนังสือรำชกำร
กำรจัดเตรียมสุนทรพจน์ หรือคำกล่ำวต่ำงๆ กำรจัดเก็บและรักษำเอกสำรรำชกำร กำรดูแลควำมเรียบร้อยสถำนที่
ทำงำนของผู้บังคับบัญชำ
3. อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชำ ในกำรดำเนินภำรกิจด้ำนต่ำง ๆ อำทิ กำรติดต่อทำงโทรศัพท์
กำรกำหนดนัดหมำย กำรประชุม กำรประสำนงำนด้ำนข้อมูลกับบุคคลทั้งภำยในและภำยนอก กำรติดตำมงำน
กำรเตรียมกำรเดินทำงไปรำชกำร
4. กำรต้อนรับ อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้มำติดต่อประสำนงำน กำรตอบคำถำมและกำรให้ข้อมูลต่ำง ๆ
5. งำนพิเศษอื่น ๆ กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งโดยตรงจากผู้บังคับบัญชา
เมื่อผู้บังคับบัญชำเรียนไปสั่งงำน เลขำนุกำรจะต้องเตรียมตัวให้พร้อม ดังนี้
1. เตรียมกระดำษ ดินสอหรือปำกกำ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สำมำรถบันทึกสำระสำคัญของคำสั่งได้
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(ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำร จะต้องมีอุปกรณ์ประเภทนี้ติดตัวเป็นประจำ)
2. ยืนรอรับคำสั่งจำกผู้บังคับบัญชำด้วยท่ำทีที่สุภำพ หรือนั่งตำมคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ และ
เตรียมพร้อมที่จะบันทึกคำสั่ง
3. บันทึกรำยละเอียดของคำสั่งให้ครบถ้วน และไม่ควรขัดจังหวะของผู้บังคับบัญชำขณะสั่ งข้อควำม
เพรำะจะทำให้ลืมข้อควำมบำงประกำรได้ แต่เมื่อผู้บังคับบัญชำสั่งข้อควำมเสร็จแล้ว หำกไม่เข้ำใจตรงไหน ต้องรีบ
ถำมทั นที และกรณีที่ สำมำรถทำได้ ควรทบทวนคำสั่งนั้นโดยย่อให้ผู้บังคับบัญ ชำทรำบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อควำม
ถูกต้องของกำรปฏิบัติงำน
4. กรณีเป็นงำนโดยสภำพที่ต้องใช้เวลำปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถำมผู้บังคับบัญชำ ถึงกำหนดเวลำ
ของงำนด้วย เช่น อย่ำงช้ำที่สุดภำยในวันเวลำใด เป็นต้น
5. กรณีมีอุปสรรคหรือเหตุกำรณ์เปลี่ยนแปลง อันมีผลกระทบถึงคำสั่งของผู้บังคับบัญชำ ควรรีบ
ปรึกษำหำรือผู้บังคับบัญชำ เพื่อขอรับทรำบคำสั่งใหม่ หรือกำรเปลี่ยนแปลงคำสั่งบำงส่วน กรณีไม่อำจจะปรึกษำ
ได้ทันท่วงที และเป็นกรณีรีบด่วนไม่อำจรอคำสั่งใหม่ได้ เช่น ผู้บังคับบัญชำกำลังประชุมเรื่องสำคัญ เป็นต้น เป็น
หน้ำที่ของเลขำนุกำรที่จะตัดสินใจดำเนินกำรในทำงที่สมประโยชน์และตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชำให้
มำกที่สุด แล้วรีบรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบในโอกำสแรกที่จะกระทำได้

วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งจากบันทึกสั่งงานของผู้บังคับบัญชา
โดยปกติแล้ว ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำร มักจะได้รับคำสั่งโดยตรง คือ ทำงวำจำจำกผู้บังคับบัญชำมำกกว่ำจะ
ได้รับคำสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรรับคำสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรจะปรำกฏในส่วนงำนที่เป็นหนังสือรำชกำร
หรือจำกทำงโทรสำร แต่ในทำงปฏิบัติแล้ว ผู้บังคับบัญชำส่วนใหญ่จะสั่งกำรเป็นลำยลักษณ์อักษรเฉพำะข้อควำม
สั้น ๆ ส่วนรำยละเอียดของคำสั่งจะเป็นเรื่องทำงวำจำ แต่เมื่อได้รับคำสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้ว มีข้อควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. อ่ำน และทำควำมเข้ำใจในคำสั่งนั้น หำกคำสั่งนั้นไม่ชัดเจน เป็นหน้ำที่ของผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรที่
จะต้องสอบถำมเพื่อให้เกิดควำมชัดเจน จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเหมำะสมต่อไป
2. ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องกล้ำถำมในสิ่งที่สมควรจะถำม ไม่ใช่ถำมพร่ำเพรื่อ บำงเรื่องเป็นเรื่องที่
ต้องใช้สำมัญสำนึกในกำรคิดและตัดสินใจได้เอง ไม่ต้องสอบถำมผู้บังคับบัญชำให้ท่ำนเกิดควำมรำคำญ
3. ปฏิบัติตำมคำสั่งนั้นอย่ำงเคร่งครัด หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ๆ อันทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติ
ตำมคำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรนั้นได้ ต้องนำเรียนผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อแก้ไขคำสั่งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรนั้น
หรือออกคำสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรใหม่

วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งทางโทรศัพท์จากผู้บังคับบัญชา
ในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีกำรพัฒนำสูงขึ้น ทำให้กำรสั่งงำนของผู้บังคับบัญชำไม่ได้ถูกจำกัดอยู่เฉพำะกำร
เรียกตัวผู้ใต้บังคับบัญชำไปสั่งงำนโดยตรงแต่เพียงอย่ำงเดียว กำรสั่งงำนทำงโทรศัพท์ ทั้งโทรศัพท์แบบธรรมดำ
โทรศัพท์มือถือ ก็เป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสั่งงำนของผู้บงั คับบัญชำ ดังนั้น เลขำนุกำรจะต้องเตรียมพร้อมที่จะรับ
คำสั่งทำงโทรศัพท์ จำกผู้บังคับบัญชำตลอดเวลำ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. จัดเตรียมกระดำษ ดินสอ หรือปำกกำ วำงไว้ใกล้โทรศัพท์เสมอ และกรณีโทรศัพท์มือถือ ผู้ทำหน้ำที่
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เลขำนุกำรจะต้องพกอุปกรณ์ คือ กระดำษหรือสมุดโน้ตเล็ก และปำกกำหรือดินสอติดตัวเป็ นประจำ เพรำะหำกไม่
มีอุปกรณ์ดังกล่ำว ในกรณีที่เป็นข้อควำม กำรจดจำสำระสำคัญของคำสั่งคงเป็นเรื่องไม่ยำกนัก แต่กรณีของคำสั่ง
ให้เรำดำเนินกำรติดต่อไปยังหมำยเลขโทรศัพท์ ชื่อบุคคล วันที่เวลำ หรือกรณีอื่นใดที่มีรำยละเอียดมำก ๆ หำกไม่
มีอุปกรณ์ดังกล่ำว เรำอำจจะสับสนหรืออำจจะจำไม่ได้ทั้งหมด ก็ทำให้กำรปฏิบัติคำสั่งไม่อำจบรรลุผลได้
2. ตั้งใจฟังรำยละเอียดของคำสั่งให้ดี เนื่องจำกกำรสื่อสำรทำงโทรศัพท์บำงครั้งอำจเป็นเรื่องของ
สัญญำณที่ขำดหำยไป ทำให้ฟังคำสั่งไม่ชัดเจน และบันทึกรำยละเอียดของคำสั่งให้ครบถ้วน เมื่อผู้บังคับบัญชำสั่ง
ข้อควำมเสร็จแล้ว ให้ทวนคำสั่งนั้นโดยสรุปให้ผู้บังคับบัญชำทรำบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันควำมถูกต้อง
3. ปฏิบัติตำมคำสั่งนั้น และควรจัดทำสมุดบันทึกกำรรับคำสั่งทำงโทรศัพท์ โดยระบุ วันที่ เวลำ เรื่อง
และรำยละเอียด เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมเรื่องรำวในภำยหลัง

วิธีปฏิบัติในการติดต่อทางโทรศัพท์
กำรติดต่อทำงโทรศัพท์เป็นปัจจัยสำคัญในกำรทำงำนในปัจจุบัน ดังนั้น มำรยำทในกำรโทรศัพท์จึงเป็น
เรื่องที่จำเป็น และเป็นคุณสมบัติพื้นฐำนของผู้ใช้ทุกคน ไม่จำกัดเฉพำะผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรเท่ำนั้น
มารยาทในการใช้โทรศัพท์
1. เวลำต่อโทรศัพท์ ถ้ำหำกต่อผิด ควรกล่ำวคำขอโทษ ไม่ควรวำงโทรศัพท์เฉย ๆ
2. ควรเลือกเวลำติดต่อทำงโทรศัพท์ให้เหมำะสม ไม่เลือกโทรในยำมวิกำล หรือในช่วงเวลำรับประทำน
อำหำรกลำงวัน หรืออำหำรเย็น หรือในเวลำเลิกงำน
3. ไม่ควรต่อโทรศัพท์เล่น เพื่อกลั่นแกล้งผู้อยู่ปลำยสำย
4. ไม่ควรพูดโทรศัพท์นำนเกินไป เพรำะอำจมีผู้อื่นรอใช้สำยหรือมีสำยอื่นรอเรียกเข้ำอยู่
5. ไม่ควรรับโทรศัพท์แล้ววำงหูเฉย ๆ โดยไม่กล่ำวอะไรเลย
6. ไม่ควรหัวเรำะหรือพูดล้อเล่นกับคนใกล้เคียงขณะโทรศัพท์อยู่
7. ไม่ควรอม ขบเคี้ยวขนมหรืออำหำร หรือสูบบุหรี่ขณะโทรศัพท์
8. ไม่ควรใช้วำจำไม่สุภำพ หรือพูดไม่มีหำงเสียง
การต่อสายโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งการต่อออก รับสายเรียกเข้า และการโต้ตอบโทรศัพท์
มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
การรับโทรศัพท์
1. รับสำยทันที เมื่อมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้ำ อย่ำปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ดังอยู่เป็นเวลำนำน เพรำะจะทำ
ให้ผู้ติดต่อมำ เข้ำใจว่ำไม่มีผู้รับ ทำให้วำงสำยไปเสียก่อน และกรณีเป็นเรื่องสำคัญ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยได้
2. เมื่อรับสำยแล้ว ให้กล่ำวคำสวัสดี และบอกชื่อและสถำนที่อยู่ของผู้รับ (บำงครั้งอำจบอกเพียง
สถำนที่) เพื่อให้ผู้ติดต่อมำ มีควำมมั่นใจว่ำเป็นสถำนที่ที่ต้องกำรจะติดต่อด้วย
3. กำรใช้น้ำเสียง ต้องสุภำพ นุ่มนวล พูดให้ชัดเจน และใช้ถ้อยคำให้เหมำะสม
4. กรณีเป็นกำรรับสำยที่ต้องกำรติดต่อกับบุคคลอื่นในหน่วยงำนเดียวกัน ต้องรับแจ้งให้ผู้นั้นทรำบ
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โดยเร็วที่สุดเท่ำที่จะทำได้ เพื่อมิให้ผู้ติดต่อมำคอยนำน หำกผู้นั้นยังมิอำจมำรับสำยได้ทันที ควรแจ้งให้ผู้ติดต่อมำ
ทรำบว่ำผู้นั้นกำลังติดภำรกิจอะไรอยู่ เช่น กำลังรับโทรศัพท์อีกสำยหนึ่ง เป็นต้น เพื่อให้ผู้ติดต่อมำตัดสินใจว่ำจะรอ
สำยหรือจะติดต่อกลับมำในภำยหลัง
5. กรณีเป็นกำรรับสำยที่ต้องกำรติดต่อกับผู้บังคับบัญชำโดยตรง (กรณีที่ผู้บังคับบัญชำอยู่ และไม่มี
คำสั่งที่ประสงค์จะไม่รับโทรศัพท์) ควรกล่ำวคำขอโทษ เพื่อขอทรำบถึงชื่อและสถำนที่ ของผู้ติดต่อมำ เช่น ขอโทษ
นะคะ(ครับ) ไม่ทรำบว่ำใครจะเรียนสำยด้วย หรือไม่ทรำบว่ำจะให้เรียนท่ำนว่ำใครประสงค์จะเรียนสำยด้วย หรือ
อำจใช้วิธีแนะนำชื่อตนเองก่อน แล้วรบกวนขอทรำบนำมของผู้ติดต่อมำ เช่น ดิฉัน (ผม) ชื่อ ...... รบกวนขอทรำบ
นำมของท่ำนค่ะ (ครับ) แล้วจึงขอให้ผู้ติดต่อมำคอยสักครู่ ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องจดจำชื่อ และสถำนที่ของ
ผู้ติดต่อมำ แล้วรำยงำนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำตัดสินใจว่ำจะรับสำยนั้นหรือไม่ กรณี
ผู้บังคับบัญชำยินดีรับสำยนั้น ก็จะไม่มีปัญหำอย่ำงใด สำมำรถโอนสำยให้ได้เลย แต่เรำควรแจ้งให้ผู้ติดต่อทรำบว่ำ
กำลังจะโอนสำยนั้นให้ผู้บังคับบัญชำ ซึ่งต้องระวังกรณีกำรโอน แล้วสำยหลุดด้วย หำกสำยหลุดแล้วผู้ติดต่อนั้นได้
ติดต่อเข้ำมำใหม่ เรำต้องกล่ำวคำขอโทษสำหรับเหตุนั้นด้วย แต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำไม่ประสงค์จะรับสำยของ
บุคคลที่ติดต่อเข้ำมำ เป็นหน้ำที่ของเลขำนุกำรที่จะต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อเข้ำมำทรำบ โดยวิธีกำรที่นุ่มนวลและไม่ให้
เสียควำมรู้สึก เช่น อำจจะแจ้งว่ำผู้บังคับบัญชำกำลังพูดโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งอำจจะใช้เวลำนำน หรือท่ำน
กำลังมีแขกสำคัญ จึงเรียนเพื่อขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไว้ หรือท่ำนกำลังรีบจะไปประชุม และให้เรียนขอเบอร์
ติดต่อกลับไว้ เป็นต้น
6. กรณีกำรรับโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำไม่อยู่ เรำต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อมำทรำบทันทีว่ำ
ผู้บังคับบัญชำไม่อยู่ และควรจะบอกถึงสถำนที่อยู่ของท่ำนในขณะนั้น (ถ้ำพิจำรณำแล้วไม่เป็นควำมลับ) เช่น ท่ำน
ไม่อยู่ค่ะ (ครับ) ไปประชุมที่... เป็นต้น รวมทั้งบอกกำหนดเวลำกลับเข้ำมำยังที่ทำงำนด้วย เช่น ท่ำนอำจจะกลับ
เข้ำมำเวลำประมำณ..... เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ติดต่อเข้ำมำพิจำรณำว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร เช่น อำจจะติดต่อเข้ำ
มำใหม่ในช่วงที่ท่ ำนกลับเข้ำมำ หรือจะฝำกข้อควำม หรือจะโทรศัพท์ ติดต่อทำงมือถือ เป็นต้น นอกจำกนี้ เรำ
จะต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อมำทรำบว่ำ เรำยินดีและเต็มใจที่จะรับใช้ผู้ติดต่อเข้ำมำ เช่น มีอะไรให้ดิฉัน(ผม) รับใช้หรือไม่
คะ (ครับ) ซึ่งอำจเป็นกำรบันทึกข้อควำม กำรปฏิบัติธุระแทน กำรตอบปัญหำบำงเรื่องหรืออื่น ๆ เท่ำที่สำมำรถจะ
ทำได้ เพื่อให้ผู้ที่ติดต่อเข้ำมำเกิดควำมรู้สึกที่ดี และรู้สึกว่ำไม่เสียเวลำเปล่ำ
7. กรณีที่ผู้ติดต่อมำ ต้องกำรให้ผู้บังคับบัญชำติดต่อกลับ เรำจะต้องจดชื่อ สถำนที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์
ตลอดจนเรื่องที่ติดต่อไว้ รวมทั้งกำหนดเวลำที่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ เพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลำดได้
8. กำรจบกำรสนทนำทำงโทรศัพท์ ควรจบด้วยคำพูดที่สุภำพ และควรรอให้ฝ่ำยที่ติดต่อเข้ำมำวำง
หูโทรศัพท์ก่อน แล้วเรำจึงวำยสำยตำม และจัดสำยโทรศัพท์ให้เข้ำที่เรียบร้อย
การต่อโทรศัพท์
1. มีสมำธิในกำรกดหมำยเลขโทรศัพท์ เมื่อมีผู้รับสำยแล้วให้กล่ำวคำสวัสดี พร้อมแนะนำชื่อและ
สถำนที่ของตนเอง เช่น สวัสดีค่ะ(ครับ) ดิฉัน(ผม) ระบุชื่อ.... จำก........ (ชื่อหน่ วยงำน) แล้วแจ้งควำมประสงค์ของ
เรำไป
2. กำรใช้น้ำเสียง ต้องสุภำพ นุ่มนวล พูดให้ชัดเจน และใช้ถ้อยคำให้เหมำะสม
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3. กรณีเป็นกำรต่อโทรศัพท์ให้ผู้บังคับบัญชำ หลังจำกแนะนะตนเอง และชื่อหน่วยงำนแล้ว ให้บอกชื่อ
และตำแหน่งของผู้บังคับบัญชำ ว่ำประสงค์จะติดต่อกับผู้ใด หำกบุคคลนั้นไม่อยู่ จะต้องสอบถำมนำมของผู้รับสำย
รวมทั้งขอข้อมูลวันเวลำ หรือสถำนที่ที่จะติดต่อบุคคลนั้น ๆ ได้ หรือขอข้อแนะนำในกำรติดต่อ แล้วจดบันทึกไว้
เพื่อนำเรียนผู้บังคับบัญชำให้ทรำบต่อไป หรืออำจฝำกหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ก็ได้
4. จบกำรสนทนำด้วยคำกล่ำวขอบคุณ หรือคำพูดที่สุภำพ แล้ววำงโทรศัพท์ด้วยกิริยำที่นุ่มนวล ไม่ทำให้
เกิดเสียงกระแทก อันจะทำให้ผู้รับสำยเกิดควำมรู้สึกที่ไม่ดี และเสียภำพพจน์ของหน่วยงำน
บันทึกข้อความที่ได้รับทางโทรศัพท์
กำรบันทึกข้อควำมที่ได้รับทำงโทรศัพท์ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้ คือ
1. สอบถำมและบันทึกรำยละเอียดกำรสนทนำให้ได้ใจควำมมำกที่สุด เพื่อให้ผู้รับบันทึกนั้นสำมำรถ
เข้ำใจควำมหมำยที่สื่อสำรได้
2. บันทึกหมำยเลขโทรศัพท์ ชื่อบุคคล สถำนที่ ของผู้ติดต่อมำ และของผู้ที่ต้องกำรให้ติดต่อกลับ
อย่ำงชัดเจนและถูกต้อง ควรมีกำรทบทวนระหว่ำงกำรสนทนำด้วย
3. กรณีที่ให้ติดต่อกลับ เมื่อจดรำยกำรอย่ำงละเอียดแล้ว ให้นำใบบันทึกนั้นไปวำงที่โต๊ะทำงำนผู้ที่
เกี่ยวข้อง หำกเป็นของผู้บังคับ บัญ ชำ ควรทำสำเนำไว้ด้วย เพื่อคอยเตือนผู้บังคับบัญ ชำ หรือเป็นข้อมูล กรณีที่
ผู้บังคับบัญชำให้ติดต่อกลับ
4. เพื่อป้องกันควำมผิดพลำดและเป็นประโยชน์ในกำรบันทึก ควรจัดทำแบบฟอร์มกำรบันทึกข้อควำม
ไว้ใช้ในหน่วยงำน โดยมี สำระสำคัญให้ท รำบว่ำ ต้องกำรติดต่อกับผู้ใด ใครเป็นผู้ติดต่อมำ เบอร์โทรศัพท์ของผู้
ติดต่อ สิ่งที่ต้องกำรให้ปฏิบัติ เช่น ติดต่อกลับ หรืออื่น ๆ วันเวลำ รั บโทรศัพท์ และชื่อผู้รับโทรศัพท์หรือผู้บันทึก
ซึ่งแต่ละแบบฟอร์มสำมำรถปรับเปลี่ยนได้ตำมควำมสะดวกในกำรใช้งำน
วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารต่าง ๆ
งำนเลขำนุก ำรเป็นงำนที่ ต้อ งตรวจสอบเอกสำรต่ำง ๆ ที่ มี ม ำหกถึง ผู้บังคับ บัญ ชำ ไม่ ว่ำทั้ งแฟ้ม งำน
จดหมำย หรือเอกสำรอื่น ๆ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อได้รับแฟ้มงำน จดหมำย หรือเอกสำรอื่นใด จะต้องจัดกำรด้ำนธุรกำรให้เรียบร้อยก่อน คือ
กำรลงทะเบียนรับเอกสำรนั้น
2. กำรตรวจสอบเอกสำรนั้น จะต้องอ่ำนรำยละเอียดให้ทรำบว่ำเป็นเรื่องอะไร จำกใคร และมีประเด็น
สำคัญอย่ำงไร หำกมีประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย ควรสอบถำมหรือจัดหำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำรเตรียมพร้อม เมื่อ
ผู้บังคับบัญชำสอบถำม จะได้ชี้แจงได้ถูกต้อง หรือมีข้อมูลประกอบเพื่อนำเสนอ
3. ในกรณีที่เอกสำรนั้น เป็นเรื่องเกี่ยวกับกำรนัดหมำย เช่น กำหนดนัดประชุม กำหนดงำนพิธี
งำนพระรำชพิธี หรือนัดหมำยอื่น ๆ ควรบันทึกข้อมูลนั้นในสมุดนัดหมำย เพื่อสะดวกในกำรให้ข้อมูล เมื่อมีผู้มำ
ติดต่อ หรือผู้บังคับบัญชำสอบถำม
4. กรณีเป็นจดหมำยถึงผู้บังคับบัญชำ ซึ่งจะมีทั้งจดหมำยส่วนตัว และจดหมำยรำชกำร ผู้ทำหน้ำที่
เลขำนุกำรจะเป็นผูเ้ ปิดซองจดหมำย ยกเว้นจดหมำยส่วนตัวของผู้บังคับบัญชำ แต่โดยปกติทั่วไป เรำไม่สำมำรถจะ
ทรำบได้เลยว่ำจดหมำยนั้นเป็นจดหมำยส่วนตัวหรือไม่ นอกจำกจะได้เห็นเนื้อควำมในจดหมำยนั้น ซึ่งสำหรับผู้ทำ
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หน้ำที่เลขำนุกำร เมื่อเปิดซองจดหมำยและเห็นว่ำเป็นจดหมำยส่วนตัว ควรแยกประเภทจดหมำยนั้นไว้คนละแฟ้ม
และจดจำชื่อผู้ส่ง เพื่อในโอกำสต่อไปเรำจะได้ไม่ต้องเปิดซองจดหมำยส่วนตัวนั้นอีก กำรเปิดซองจดหมำยต้อง
ระมัดระวังมิให้จดหมำยนั้นฉีกขำด ควรใช้กรรไกรตัดริมซองจดหมำย หรือใช้ที่เปิดจดหมำย จดหมำยส่วนตัวจะไม่
มีกำรบันทึกหรือดำเนินกำรทำงธุรกำร สำเหตุที่ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้ องตรวจสอบจดหมำยก่อน เนื่องจำกใน
บำงครั้งอำจจะมีจดหมำยประเภทใบปลิวโฆษณำ หรือแผ่นปลิวร้องเรียนที่ไม่มีผู้ลงนำม ซึ่งควรใช้ดุลพินิจในกำร
ตรวจสอบก่อนนำเสนอด้วย
5. กรณีเป็นเอกสำรลับ ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องดำเนินกำรด้วยควำมระมัดระวัง และเก็บรักษำ
ควำมลับ ตำมระเบีย บของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด มิ ควรแพร่งพรำยให้บุคคลอื่นทรำบ เลขำนุกำรกับกำรใช้
อีเมล (e-mail) งำนที่จะใกล้เคียงกับกำรใช้ e-mail คือ กำรโต้ตอบจดหมำย โดยที่แต่เดิมจะมีกำรับ-ส่ง โดยทำง
ไปรษณีย์หรือทำงโทรสำร ปัจจุบันเมื่อระบบอินเทอร์เน็ตเข้ำมำมีบทบำท งำนสำนักงำนต่ ำง ๆ ก็เปลี่ยนไป กำร
รับ-ส่งอีเมล จึงเข้ำมำแทนที่กำรรับ-ส่งจดหมำยตำมปกติ ในที่สุดงำนนี้ก็นเป็นอีกหนึ่งหน้ำที่ซึ่งเลขำนุกำรจะต้องมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะที่จะปฏิบัติงำน และเป็นงำนที่ถูกกำหนดเป็นสมรรถนะ (competency) อย่ำงหนึ่ง
เลขานุการกับการใช้อีเมล (e-mail)
ในที่นี้จะไม่กล่ำวถึงวิธีกำรใช้อีเมล ที่ผู้ใช้สำมำรถเลือกอีเมลชนิดต่ำง ๆ ได้ทั้งของฟรีและเสีย
ค่ำใช้จ่ำย ทั้ งคำสั่ง เป็นภำษำไทย และภำษำอัง กฤษ ซึ่ง คำสั่ งนั้น ไม่ ค่อยจะแตกต่ำงกั นมำกนัก ตัวอย่ำง เช่ น
HOTMAIL GMAIL ใช้คำว่ำ HOTMAIL ใช้คำว่ำ สำเนำถึง สำเนำกลับถึง GMAIL ใช้คำว่ำ เพิ่ม CC, เพิ่ม BCC หรือคำว่ำ
เรื่อง หัวเรื่อง ตำมล ำดับ รำยละเอี ยดกำรใช้ ทั้ งกำรรับ -ส่ง-ตอบ ก็ สำมำรถสมัครและทดลองใช้ได้ตำมควำม
เหมำะสมและควำมพึงพอใจของผู้ใช้ สำหรับเรื่องที่จะกล่ำวถึงต่อไปนี้ คงจะเกี่ยวข้องกับกำรนำเอำอีเมลมำใช้ใน
งำนเลขำนุกำร ที่จะทำอย่ำงไรให้เกิดประโยชน์กับงำน นำยจ้ำงและหน่วยงำนมำกที่สุด โดยมีข้อแนะนำดังนี้
- ควรจัดเก็บอีเมลแอดเดรส ไว้ในรำยชื่อผู้ติดต่อ และบันทึกไว้เสมอเมื่อมีกำรติดต่อกับบุคคล
นั้น ๆ ในครั้ง แรก แ ละอีเมลของบำงชนิ ดจะสำมำรถจัด กลุ่ม ผู้ ติ ดต่ อได้ ควรจั ดไว้เป็ น
หมวดหมู่
- กำรสอบถำมอีเมลแดเดรส กรณีติดต่อกันทำงโทรศัพท์ ควรนำ AIRLINE CODES หรือ ICAO
PHONETIC ALPHABET มำใช้ เพื่อป้องกันกำรสะกดอักษรผิด
- กำรจัดเก็บอีเมลแอดเดรส นั้นให้จัดเก็บตำมหน่วยดัชนี (ภำษำอังกฤษ-ชื่อนำมสกุล หน่วยที่
1 ชื่อตัวหน่วยที่ 2 ชื่อรองหน่วยที่ 3)
- เมื่อได้รับอีเมล จะต้องตอบรับทุกครั้ง โดยใช้คำสั่ง ตอบกลับ (REPLY)
- กรณีที่ จะต้องติดต่อ กับบุคคลเดิม ในเรื่องใหม่ ไม่ ควรใช้ ตอบกลับ (REPLY) ฉบับ เดิม ควร
กำหนดจดหมำยใหม่ หรือ COMPOSE ใหม่
- ต้องเช็คอีเมลทุกวัน โดยกำหนดเวลำเช็คอีเมล เช่น เช้ำ กลำงวัน เย็น
- กำรแนบไฟล์ (ATTACH FILE) ไฟลฺที่จะแนบนั้นควรระบุชื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหำในไฟล์ และ
กำรแนบไฟล์ที่มีหน่วยควำมจำมำก ๆ อำจจะแยกอีเมลเป็นหลำยฉบับ (ปัจจุบัน FREE E-MAIL
มีหน่วยควำมจำมำกขึ้น)
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- ข้อควำมที่จะเขียนในอีเมลควรสั้น กระชับและเข้ำใจง่ำย ส่วนรำยละเอียดต่ำง ๆ ควรจะเป็น
ไฟล์แนบ (ATTACH FILE)
- ควรมีอีเมลสำรองไว้มำกกว่ำหนึ่ง เช่น อำจมีทั้งของ HOTMAIL GMAIL หรือ YAHOO
- อีเมล สำหรับงำนควรแยกต่ำงหำกจำกอีเมลส่วนตัว
- กำรเข้ำไปอ่ำนจดหมำย FORWARD ทั้งหลำย (ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงำน) และ FORWARD ต่อ ขณะ
ทำงำนเป็นเรื่องที่ไม่พึงปฏิบัติ
- กรณีที่ FREE E-MAIL (HOTMAIL , GMAIL) มักจะมีโปรแกรมแชทต่ำง ๆ เช่น MAN (HOTMAIL) ไม่
ควรใช้ขณะทำงำนเพรำะจะทำให้เสียสมำธิ
- จัดกำรลบอีเมลขยะต่ำง ๆ และหลีกเลี่ยงจำกอีเมลขยะ โดยกำรไม่โพสต์หรือลงทะเบียน
อีเมลตำมเว็บบอร์ดต่ำง ๆ , ไม่ตอบกลับอีเมลขยะ
เมื่อเลขำนุกำรได้รับผิดชอบอีเมลของผู้บังคับบัญชำ
นอกจำกเลขำนุกำรจะเป็นผู้รับส่งอีเมลในงำนสำนักงำนที่เกี่ยวข้องแล้ว บำงครั้ง อำจจะได้รับ
มอบหมำยให้ ดู แลอี เมลของนำยจ้ำง ดั ง นั้น ข้อ ที่ พึ่ง ปฏิ บัติ ต่ำง ๆ ดัง ต่ อไปนี้ ก็ คงจะเป็ นอี ก หน้ ำที่ ห นึ่ ง ของ
เลขำนุกำรยุคปัจจุบัน
- เปิดเช็คอีเมลของผู้บังคับบัญชำทุกวัน
- แจ้งหรือติดต่อผู้บังคับบัญชำด้วยวำจำ หำกเป็นเรื่องที่รีบด่วน
- สรุปเรื่องนำเสนอผู้บังคับบัญชำให้ทรำบถึงเนื้อหำของอีเมล กรณีเอกสำรแนบก็ให้แนบไป
พร้อมกัน
- กรณีที่เป็นเอกสำรแนบและเกี่ยวข้องกับงำน ก็ดำเนินกำรลงทะเบียนรับ (ถ้ำมี) แล้วนำเสนอ
นำย
- บอกอีเมลแอดเดรสของนำยให้บุคคลอื่น เมื่อได้รับอนุญำตเท่ำนั้น
- จัดเจ็ดเอกสำรทีแ่ นบมำพร้อมกับอีเมล เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออีเมลชนิดนั้น ๆ และ
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ของเรื่องตำมระบบจัดเก็บเอกสำรของสำนักงำน
- จัดเก็บอีเมลแอดเดรสของผู้ติดต่องำนกับนำยให้เป็นหมวดหมู่ และอำจจะเพิ่มรำยละเอียด
หมำยเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อื่น ๆ
- จัดเก็บอีเมลที่อ่ำนแล้วไว้เป็นหมวดหมู่หรือบลทิ้งกรณีไม่ได้ใช้
- จัดกำรอีเมลขยะต่ำง ๆ และหลีกเลี่ยงจำกอีเมลขยะ
ดังที่กล่ำวไปแล้ว ว่ำ มีเมลกำลังเข้ำไปอยู่ในแทบทุกสำขำอำชีพ ไม่ว่ำจะเป็นที่ธุรกิจและ
บริกำรต่ำง ๆ ดังนั้น เลขำนุกำรวันนี้ ก็คงจะต้องยอมรับว่ำ ควำมรู้ในกำรใช้อีเมล เริ่มตั้งแต่กำรสมัครอีเมล ของ
บริกำรฟรีอีเมล หรือขององค์กร (ถ้ำมี) รวมถึงงำนส่ง -รับ-ตอบ-ลบ-จัดกำรอีเมล เมื่อมีวำนใช้อีเมลเกิ ดขึ้น ก็คง
จะต้องมีข้อที่ควรปฏิบัติ นั่นคือจะทำอย่ำงไร ให้กำรปฏิบัติในเรื่องนี้เป็นมำรยำทสำหรับงำนสำนักงำนต่อไป เมื่อ
เรำนำมำใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ว กำรรู้เท่ำทันอีเมลก็เป็นเรื่องที่ต้องรู้เช่นกัน
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมสุนทรพจน์หรือคากล่าวต่าง ๆ
เนื่องจำกผู้บังคับบัญชำมีภำระหน้ำที่ม ำก ไม่ มีเวลำที่ จะจัดเตรียมสุนทรพจน์ห รือคำกล่ำวต่ำง ๆ ด้วย
ตนเอง ดัง นั้น จึง เป็ นงำนของเลขำนุก ำร ที่ จ ะต้องจัด เตรียมสุน ทรพจน์ ห รือ คำกล่ำวในโอกำสต่ำง ๆ ให้แ ก่
ผู้บังคับบัญ ชำ บำงครั้งก็เป็นเพียงกำรเรียบเรียงเรื่องรำว หรือจัดเตรียมบำงสิ่งบำงอย่ำงที่ใช้เป็นแนวทำงให้แก่
ผู้บังคับบัญชำในกำรกล่ำวเท่ำนั้น ซึ่งมีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ศึกษำหำข้อมูลประกอบกำรจัดเตรียมสุนทรพจน์หรือคำกล่ำวนั้น ๆ ทั้งในเรื่องของรูปแบบและเนื้อหำ
เช่น คำขึ้นต้นของกำรกล่ำว จะต้องกล่ำวอย่ำงไร โดยรูปแบบของคำขึ้นต้น ต้องอำศัยข้อมูลประกอบ
คือ เรำจะต้องทรำบถึงองค์ประกอบของงำนที่จัดขึ้นว่ำมีผู้ใดร่วมงำนบ้ำง ใครเป็นประธำนในพิธี มี
ตำแหน่ง ยศศักดิ์ไล่เลียงกันอย่ำงไร เป็นต้น ในส่วนของเนื้อหำ ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้
บำงครั้งต้องค้นคว้ำข้อมูลบำงประกำร เช่น ประวัติควำมเป็นมำ สถิติ เป็นต้น เพื่อเพิ่มควำมน่ำสนใจ
แก่ผู้รับฟัง และแสดงถึงควำมสนในและควำมรอบรู้ (SMART) ของผู้กล่ำว
2. คัดเลือกตัวอย่ำงสุนทรพจน์ห รือคำกล่ำวขอบบุคคลอื่น ๆ ในเรื่องประเภทเดียวกันเป็นแนวทำง
สำหรับผู้บังคับบัญชำ เพื่อใช้เปรียบเทียบและแก้ไขสุนทรพจน์ หรือคำกล่ำวที่ได้จัดเตรียมไว้
การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ
ก่อนจะถึงวิธีปฏิบัติในกำรต้อนรับ เรำควรทรำบถึงหลักของกำรต้อนรับก่อนในเบื้องต้น เพื่อเป็นแนวทำง
ของกำรปฏิบัติ ต่อไป
หลักการต้อนรับ
สิ่งที่ผู้ทำหน้ำที่ต้อนรับจะต้องมี หรือแสดงออก คือ
1. แสดงอัธยำศัยอันดี คือ ผู้ต้อนรับต้องแสดงต่อผู้มำติดต่อด้วยควำมรู้สึกจำกใจจริง มิใช่แสร้งทำ ต้อง
กระทำด้วยกิริยำธรรมดำ แม้บุคคลนั้นจะมีฐำนะต่ำกว่ำตนก็ตำม อย่ำแสร้งทำ ซึ่งจะทำให้ผู้มำติดต่อไม่พอใจ อัน
จะทำให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสำนักงำน
2. แสดงควำมเอำใจใส่ คือ ผู้ต้อนรับจะต้องเข้ำใจธรรมชำติของมนุษย์ในข้อหนึ่งที่ว่ำ “มนุษย์เรำชอบให้
ใครต่อใครสนใจตน” ผู้ต้อนรับจะต้องไม่แสดงกิริยำมึนตึง หรือไม่เต็มใจต้อนรับผู้มำติดต่อ
3. สอบถำมกิจธุระ คือ ผู้ต้อนรับควรทักทำยปรำศรัยก่อนทันที เมื่อมีผู้มำติดต่อ ไม่ว่ำผู้มำติดต่อจะมำหำ
ผู้ใดก็ตำม อย่ำปล่อยให้ผู้มำติดต่อยืนรีรอหรือเก้อเขินอยู่ เพรำะบำงครั้งผู้มำติดต่อบำงคนไม่ท รำบว่ำจะติดต่อ
สอบถำมได้จำกที่ใด ดังนั้น ผู้ต้อนรับควรจะเชื้อเชิญก่อนด้วยกำรแสดงควำมเอำใจใส่ และทักทำยด้วยคำพูดสุภำพ
เช่น “สวัสดีค่ะ (ครับ) ดิฉัน (ผม) จะช่วยอะไรคุณได้บ้ำง” หรือ “คุณต้องกำรพบกับใครคะ (ครับ)” หรือ “คุณจะ
ติดต่อเรื่องอะไรคะ (ครับ)” เป็นต้น ซึ่งกำรทั กทำยดังกล่ำวจะช่วยให้ผู้ม ำติดต่อรู้สึกสบำยใจขึ้นบ้ำง และทำให้
ทรำบถึงเรื่องของเขำด้วย เมื่อทรำบแล้วก็จะสำมำรถให้คำแนะนำ หรือดำเนินกำรตำมควำมประสงค์ของเขำได้
ต่อไป
วิธีปฏิบัติในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ
ในกำรต้อ นรับ ผู้ที่ ม ำติดต่อ ผู้ ท ำหน้ำที่ เลขำนุ ก ำรจะต้องตระหนั ก อยู่เสมอว่ำ ตนเองเป็นผู้แทนของ
สำนักงำน ควรต้องพูดให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสำนักงำน ดังนั้น ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องเป็นผู้ที่มีลักษณะดี มี
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วำทศิลป์ มีควำมอดทน รอบคอบ เข้ำใจสภำวะและจิตใจของผู้มำติดต่อซึ่งมีหลำกหลำยประเภท และต้องสำมำรถ
หำวิธีส อบถำม เพื่ อ ให้ท รำบควำมต้อ งกำรของผู้มำติดต่อ จะได้อำนวยควำมสะดวกได้อย่ำงถูก ต้อง และเป็น
ประโยชน์แก่สำนักงำน มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อมีผู้มำติดต่อ ต้องแสดงท่ำทีที่เป็นมิตร ให้เขำเกิดควำมรู้สึกว่ำเรำยินดีที่จะต้อนรับ มีสิหน้ำที่
ยิ้มแย้มแจ่มใส ในกรณีที่ผู้มำติดต่อเป็นผู้ทมี่ ีอำวุโส ควรให้เกียรติด้วยกำรยืนต้อนรับ ในบำงครั้งสำหรับผู้อำวุโส ที่มี
ควำมสำคัญเป็นกรณีพิเศษ กำรลุกขึ้นและเดินไปให้กำรต้อนรับก็เป็นสิ่งที่สมควรจะกระทำ
2. ต้องมีกิริยำมำรยำทที่เรียบร้อย ไม่แสดงควำมรังเกียจหรือแสดงกิริยำเบื่อหน่ำย รำคำญให้ปรำกฏ
3. กำรพูดหรือถำมต้องเป็นไปในลักษณะที่แสดงควำมสุภำพอ่อนน้อม หำกขณะที่มีผู้มำติดต่อนั้นยังไม่
อำจจะให้กำรต้อนรับหรือซักถำมได้ เนื่องจำกติดธุระสำคัญ ควรเชื้อเชิญให้นั่งรอก่อน และรีบเร่งทำธุระให้เสร็จ
หำกไม่ใช่ธุระสำคัญ จะต้องผละจำกธุระนั้นก่อน เพื่อจะให้กำรต้อนรับและซักถำม
4. กรณีที่มีผู้มำติดต่อในโอกำสเดียวกันหลำยคน ควรให้ควำมสนใจและให้กำรต้อนรับอย่ำงทัดเทียมกัน
5. ใช้ควำมสำมำรถที่จะสรุปรวบรัดควำมประสงค์ของผูม้ ำติดต่อ เพื่อมิให้เสียเวลำมำกนัก แต่ต้องระวังมิ
ให้เป็นกำรเร่งรัดจนเกินไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เสียมำรยำทและไมตรีอันดี
6. จะต้องมีควำมฉลำดและมีไหวพริบในกำรตัดสินใจว่ำจะให้บุคคลที่มำติดต่อเข้ำพบผู้บังคับบั ญชำ
หรือไม่ หรืออำจเรียนถำมผู้บังคับบัญชำเป็นแนวทำงในเบื้องต้นไว้ก่อนว่ำ บุคคลประเภทใดที่ท่ำนไม่ประสงค์จะให้
เข้ำพบบ้ำง เรำจะได้หำวิธีกำรแจ้งให้เขำทรำบโดยไม่ให้เขำเสียควำมรู้สึกว่ำเขำไม่ได้รับกำรต้อนรับ หรืออำจเรียน
ถำมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งกำรเรียนถำมในกรณีหลังนี้ ต้องอำศัยควำมแนบเนียนกว่ำในกรณีแรก เพรำะเป็นกรณีที่เขำ
ทรำบว่ำผู้บังคับบัญชำอยู่ แต่ไม่ทรำบสำเหตุว่ำทำไมเขำจึงเข้ำพบไม่ได้ เรำจะต้องหำสำเหตุที่เหมำะสม และไม่ทำ
ให้เขำเกิดควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อผู้บังคับบัญชำ
7. กรณีบุคคลนั้นเป็นบุคคลที่ผู้บังคับบัญชำให้เข้ำพบได้ หำกผู้บังคับบัญชำยังมีแขกอื่นอยู่ หรือติด
ภำรกิจบำงประกำรที่ทำให้ต้องรอเวลำอยู่ก่อน ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องต้อนรับด้วยกำรเชื้อเชิญให้นั่งคอยในที่
ที่เหมำะสม เช่น ที่รับรองผู้มำติดต่อ และจัดหำหนังสือมำให้อ่ำน รวมทั้งจัดหำเครื่องดื่มมำรับรองระหว่ำงที่รอพบ
ผู้บังคับ บัญ ชำนั้นด้วย และหำกเลขำนุกำรมี เวลำว่ำงพอ ก็อำจจะพูดคุยในเรื่องธรรมดำทั่ วไป แต่หำกไม่ว่ำง ก็
สำมำรถพูดจำขอตัวไปทำงำนที่ค้ำงไว้ โดยบอกกล่ำวกับผู้รอว่ำ เมื่อผู้บังคับบัญชำพร้อมให้เข้ำพบแล้วจะรีบ มำ
เรียนเชิญทันที
วิธีปฏิบัติในการนัดหมาย
ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องรับผิดชอบในกำรจัดกำรนัดหมำย ตลอดจนกำรบันทึกนัดหมำยนั้นไว้ จะต้อง
มีกำรวำงหลักเกณฑ์กำรเข้ำพบไว้ด้วย มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรจดบันทึกกำรนัดหมำยไว้ทุกครั้ง เพรำะเป็นสิ่งที่จำเป็น และจะต้องกระทำอย่ำงรอบคอบด้วย
ไม่ควรใช้วิธีจดจำ เพรำะอำจเกิดข้อผิดพลำดได้
2. กำรรับนัดหมำยจำกบุคคลภำยนอก ต้องขอทรำบรำยละเอียด ทั้ง ชื่อ ชื่อสกุล เรื่องที่นัดหมำย วัน
เวลำที่นัดหมำย รวมถึงสถำนที่ติดต่อกลับและหมำยเลขโทรศัพท์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อสอบถำมและจัดนัดหมำยให้ตรงกับ
วันเวลำและควำมประสงค์ของผู้บังคับบัญชำในกำรรับนัดด้วย
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3. กำรขอนัดหมำยให้ผู้บังคับบัญชำพบบุคคลภำยนอก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในระดับที่สูงกว่ำ
ผู้บัง คับ บัญ ชำ ดัง นั้นผู้ท ำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องขอคำปรึกษำจำกผู้บังคับ บัญ ชำและจัดทำก ำหนดวัน เวลำที่
สะดวกขึ้น เช่น “วันจันทร์ที่ 10 เวลำ 11.00 น. หรือ วันอังคำรที่ 11 เวลำ 11.00 น.” หรือ “วันจันทร์ที่ 10 ช่วงเช้ำ
หรือบ่ำยก็ได้” เป็นต้น
4. กรณีที่มีบุคคลมำติดต่อโดยมิได้นัดหมำย ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องสอบถำมก่อนว่ำ ได้มีกำร
นัดหมำยไว้ล่วงหน้ำหรือไม่
4.1 กรณีที่ไม่ได้มีกำรนัดหมำยไว้ และผู้บังคับบัญชำอยู่ในสำนักงำน ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำร
จะต้องเป็นผู้ตัดสินใจในเบือ้ งต้นอย่ำงรวดเร็วว่ำสมควรจะให้พบผู้บงั คับบัญชำหรือไม่ แต่กำรตัดสินนั้นไม่ควรดูจำก
กำรแต่งกำยของบุคคล เพรำะบำงคนแต่งกำยดีมำก แต่อำจมำขำยประกัน หรือบำงคนอำจแต่งกำยธรรมดำ แต่
เป็นบุคคลสำคัญ ได้ ถ้ำพิ จำรณำแล้วเห็นว่ำ บุคคลนั้นไม่ สมควรให้ เข้ำพบผู้บังคับ บัญ ชำ ผู้ท ำหน้ำที่เลขำนุกำร
จะต้องใช้วำทศิลป์ในกำรพูดให้บุคคลนั้นเข้ำใจว่ำ ผู้บังคับบัญชำติดภำรกิจสำคัญอยู่ไม่อำจให้เข้ำพบได้ ดังนั้น
อำจขอให้ฝำกข้อควำมเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำและกำหนดวันนัดหมำยในภำยหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทรำบทำง
โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่ง เป็นต้น ส่วนในกรณีที่พิจำรณำแล้ว่ำสมควรจะนำเรียนผู้บังคับบัญชำเพื่อพิจำรณำอนุญำตให้
เข้ำพบหรือไม่ ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรควรจะขอทรำบชื่อหรือขอนำมบัตรของผู้นั้น รวมทั้งเรื่องที่ขอพบด้วย เพื่อนำ
เรียนผู้บังคับบัญชำพิจำรณำ
4.2 กรณีที่ไม่ได้มีกำรนัดหมำยไว้ และผู้บังคับบัญชำไม่อยู่ในสำนักงำน ควรขอทรำบชื่อ
นำมสกุล และธุระของผู้มำติดต่อ และบันทึกนำเรียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบในภำยหลัง
5. กรณีที่ได้มีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องนำเข้ำพบตำมเวลำ หรือก่อนเวลำ
หำกผู้บังคับบัญชำสะดวกและไม่มีภำรกิจอื่ น และผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรควรทักทำย โดยกำรเอ่ยนำมของผู้ที่มำ
ติดต่อ จะท ำให้เขำรู้สึกว่ำ ได้รับควำมสนใจและเอำใจใส่ ท ำให้เกิดควำมประทั บในต่อกำรต้อนรับของเรำ เช่น
สวัสดีค่ะ(ครับ) คุณ... ที่นัดไว้ใช่ไหมค่ะ(ครับ) เชิญนั่งรอสักครู่นะคะ(ครับ) ดิฉัน(ผม) จะนำเรียนให้ท่ำนทรำบว่ำคุณ
... มำถึงแล้ว เป็นต้น
6. กำรเรียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบถึงกำหนดนัดหมำย หำกผู้บังคับบัญชำอยู่เพียงลำพัง อำจเรียน
โดยตรงด้วยวำจำ แต่หำกท่ำนกำลังมีแขกหรือกำลังประชุม ให้ใช้วิธีกำรเขียนโน้ตสั้น ๆ นำเรียน หรืออำจแนบ
นำมบัตรของผู้ขอเข้ำพบไปด้วยก็ได้
7. กรณีที่ผู้นัดหมำยไว้หรือผูท้ ี่ได้รับอนุญำตให้เข้ำพบ ใช้เวลำเกินที่นัดหมำยหรือเวลำที่สมควรมำก และ
ผู้บังคับบัญชำมีภำรกิจที่จะต้องทำอย่ำงอื่นต่อ เช่น มีแขกคนต่อไป หรือมีประชุม ควรโทรศัพท์หรือเขียนบันทึกสั้น
เรียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ
8. ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องสำมำรถจดจำชื่อ และจำบุคคลได้อย่ำงแม่นยำ อันจะเป็นประโยชน์
สำหรับกำรต้อนรับที่เหมำะสมและดียิ่งขึ้นในโอกำสต่อไป
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วิธีปฏิบัติในการให้ข้อมูลต่าง ๆ
ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรจะต้องเป็นผู้ที่ควรจดจำหรือรอบรู้เรื่องรำวต่ำง ๆ ได้หมดทุกอย่ำง ซึ่งเป็นกำรรอบรู้
ในลักษณะกว้ำง ๆ ไม่ได้เจำะลึก แต่ถ้ำสำมำรถรู้ในเชิงลึกได้ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำน ดังนั้น เพื่อให้กำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็ว และถูกต้อง มีข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. จะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และขวนขวำยหำอุปกรณ์ หรือหนังสืออ้ำงอิงต่ำง ๆ มำประกอบในกำรทำงำน
อยู่เสมอ หนังสือที่ควรมีอยู่ประจำ เช่น พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พจนำนุกรมอังกฤษไทย สมุดรำยนำม
ผู้ใช้โทรศัพท์ นำมสงเครำะห์ส่วนรำชกำรไทย ระเบียบงำนสำรบรรณ แผนที่ประเทศไทยแผนที่โลก เป็นต้น ส่วน
หนังสืออื่น ๆ ที่จะเป็นเกี่ยวกับกำรทำงำน เช่น กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ กำรใช้คำรำชำศัพท์ หนังสือพิมพ์
รำยวัน รำยสัปดำห์ เป็นต้น
2. กำรให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชำ ควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแน่นอน ในกรณีที่ไม่สำมำรถให้
คำตอบได้ในทันที เนื่องจำกไม่มีรำยละเอียดหรือไม่แน่ใจว่ำจะถูกต้อง ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุกำรไม่ควรจะให้คำตอบ
ควรเรียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบตำมควำมจริงว่ำ ไม่ทรำบเรื่องนี้หรือยังไม่แน่ใจในเรื่องนี้ แต่จะรีบหำข้อมูลมำนำ
เรียนให้ทรำบโดยเร็ว ต้องจำไว้ว่ำ กำรให้ข้อมูลผิด ๆ แก่ผู้บังคับบัญชำ เพื่อรักษำหน้ำตนเองว่ำเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนั้น
จะทำให้ผู้บังคับบัญชำเสียหน้ำ เมื่อท่ำนนำข้อมูลที่ได้จำกเรำไปบอกกล่ำวกับคนอื่นหรือใช้ในกำรตัดสินใจ ผลที่จะ
เกิดตำมมำภำยหลังจะเป็นเรื่องที่เสียหำยยิ่งต่อกำรทำหน้ำที่ของเลขำนุกำร
3. กำรจัดเก็บเอกสำรที่เป็นระบบ จะทำให้กำรให้ข้อมูล หรือกำรค้นหำเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วและทัน
ต่อควำมต้องกำรของผู้บังคับบัญชำ
วิธีปฏิบัติในการร่างหนังสือ
กำรร่ำงหนังสือเป็นงำนในหน้ำที่ของเลขำนุกำรที่จะต้องทำอยู่เสมอ มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. จะต้องศึกษำควำมเป็นมำและวัตถุประสงค์ของเรื่องนั้น ๆ เสียก่อน โดยมีหลักที่ควรรู้ก่อนกำรร่ำง
หนังสือ คือ
- จำกใครถึงใคร (WHO)
- ด้วยเรื่องอะไร (WATH)
- ทำไมต้องแจ้งเรื่องนี้ (WHY)
- ที่ไหน (WHERE)
- อย่ำงไร (HOW)
2. ร่ำงหนังสือให้ถูกต้องตำมรูปแบบของหนังสือ ตำมระเบียบงำนสำรบรรณ เช่น หนังสือรำชกำร
ภำยนอก บันทึกข้อควำม จดหมำย เป็นต้น
3. กรณีที่มีกำรติดต่อกันมำก่อน จะต้องมีกำรกล่ำวถึงเรื่องเดิมเสียก่อน เพื่อเป็นกำรอ้ำงอิงเรื่องนั้น ให้ผู้
รับทรำบ ซึ่งจะทำให้กำรพิจำรณำในเรื่องนั้น ๆ เข้ำใจง่ำยยิ่งขึ้น ส่วนกรณีที่เป็นเรื่องใหม่ ยังไม่ได้เคยติดต่อกันมำ
ก่ อน จะต้ องเกริ่น นำถึง ควำมเป็ นมำของเรื่องนั้ น ๆ เป็ นกำรปู พื้ นฐำนควำมเข้ำใจ ในเรื่องที่ มี ห นั ง สือนั้ น ๆ
ต่อจำกนั้นต้องแจ้งวัตถุประสงค์ของหนังสือ และควำมมุ่งหมำยที่เรำประสงค์จำกผู้รับหนังสือนั้นๆ สรุปก็คือ กำร
ร่ำงหนังสือ โดยปกติต้องมีประมำณ 3 ย่อหน้ำ (บำงเรื่องอำจมีเพียง 2 ย่อหน้ำก็ได้) คือ
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3.1 ย่อหน้ำแรก เป็นกำรกล่ำวถึงเรื่องเดิม หรือเกริ่นนำควำมเป็นมำของเรื่อง
3.2 ย่อหน้ำที่สอง เป็นวัตถุประสงค์ของกำรเขียนหนังสือ
3.3 ย่อหน้ำสุดท้ำยเป็นควำมมุ่งหมำยให้ผู้รับหนังสือดำเนินกำร
4. กำรร่ำงหนังสือจะต้องไม่ใช้ภำษำพูด คำฟุ่มเฟือย และหลีกเลี่ยงกำรใช้คำซ้ำ ๆ กัน กำรใช้สรรพนำม
กำรสะกดคำ กำรันต์เครื่องหมำยวรรคตอนจะต้องถูกต้อง
5. จะต้องจดจำแบบและวิธีกำรเขียนหนังสือ ตลอดจนถ้อยคำหรือสำนวนของผู้บังคับบัญชำที่ชอบใช้
อยู่เสมอ เพื่อให้กำรร่ำงหนังสือเป็นที่พอใจและมีกำรแก้ไขน้อยที่สุด
กล่าวโดยสรุป
ผู้ทำหน้ำที่เลขำนุก ำร มีห น้ำที่ รับ ผิดชอบในกำรอำนวยควำมสะดวกแก่ ผู้บังคับ บัญ ชำทั้ง ทำงด้ำนกำร
บริหำรองค์กร งำนธุรกำร งำนติดต่อประสำนงำน และงำนบริกำร จึงนับว่ำมีส่วนสำคัญในกำรสนับสนุนให้กำรทำ
หน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำดำเนินไปได้อย่ำงรำบรื่นและมีประสิทธิภำพ ซึ่งมีเคล็ดลับที่สำคัญคือ กำรสนองได้ตำม
ควำมประสงค์ โ ดยไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมำย ศี ล ธรรม ประเพณี อั น ดี ต้ อ งรั ก ษำควำมลั บ ซื่ อ สั ต ย์ มี จิ ต บริ ก ำร
(SERVICE MIND) สูง มีมนุษย์สัมพันธ์ในกำรประสำนงำนกับคนอื่น สร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชำ
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