คํานํา
ผูที่เปนเลขานุการตองมีความรอบรู รอบคอบ ไวเนื้อเชื่อใจได เปนผูที่มีความสามารถในทักษะทุกๆเรื่อง
ของสํานักงาน ผูที่เปนเลขานุการตองมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตรงตอผูบริหาร รับผิดชอบในงานที่ทําอยูโดยไม
ตองมีการควบคุมหรือสั่งการ เลขานุการเปนผูที่มีสวนชวยใหผูบริหารมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้นทั้งยัง
ใชความคิดพิจารณาในการตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
คูมือการปฏิบัติงานเลขานุการ “Secretary Works” นี้ จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมขอแนะนําตางๆในการ
เปนเลขานุการที่ดี วิธีปฏิบัติดานตางๆ รวมทั้งมารยาท ใหผูปฏิบัติงานเลขานุการใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ มีภาพลักษณที่ดี สรางความเชื่อถือใหผูบังคับบัญชา และ
เปนที่ประทับใจใหกับผูที่มาติดตอประสานงาน
นายอัสนัย กิ่งบุญตา
พนักงานราชการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
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คูมือการปฏิบัตงิ านเลขานุการ “Secretary Works”
1. ความหมายของเลขานุการ
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใหความหมายไววา เลขานุการ คือผูมีหนาที่
เกี่ยวของ กับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผูบังคับบัญชาสั่ง สวนในมาตรฐานอาชีพของกรมการจัดหางาน กระทรวง
แรงงาน ไดใหคํานิยามของอาชีพเลขานุการวา เปนผูทําหนาที่อํานวยความสะดวกใหแกผูบริหารขององคกร
ในการบริหารจัดการงานขององคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและเปาหมายขององคกร ตลอดจนชวย
แกไขปญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการใหเปนไปดวยความราบรื่นและรวดเร็ว
เลขานุการในภาษาอังกฤษ คือ Secretary เปนคําศัพทที่มาจากภาษาลาตินวา “Secretum” แปลวา
“Secret” ซึ่งแปลเปนภาษาไทย คือ “ความลับ” ผูที่ทํางานในตําแหนงเลขานุการ ก็คือผูที่รูความลับ และเปน
ผูที่ไดรับความไววางใจใหเก็บความลับของผูบังคับบัญชาหรือนายจาง งานเลขานุการเปนงานสําคัญ ผูเปน
เลขานุการตองรอบคอบเปนผูที่ไวเนื้อเชื่อใจไดและเหมะสมแกตําแหนง
มีตําราทางวิชาการไดใหความหมายของเลขานุการตามพยัญชนะในภาษาอังกฤษของคําวา
“Secretary” ไวดังนี้
S หมายถึง SENSE คือ ความมีสามัญสํานึกรูจักรับผิดชอบในการทํางานวาสิ่งใดจึงควรและไมควร
เปนผูไมทํางานโดยปราศจากความยั้งคิด รวมถึงการแตงกายใหถูกตองตามกาลเทศะ และมีการตัดสินใจอยาง
เด็ดขาดดวย
E หมายถึง Efficiency คือ ความมีสมรรถภาพในการทํางาน สมรรถภาพเปนเรื่องที่มีอยูในตัวบุคคล
บุคคลยอมมีสมรรถภาพมากนอยแตกตางกัน การปฏิบัติงานและผลงานจะแสดงถึงสมรรถภาพของการทํางาน
ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงได
C หมายถึง Courage ความมุมานะของบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับจิตใจที่จะทํางานใหสําเร็จตามความมุง
หมาย
R หมายถึง Responsibility ความรับผิดชอบ กลาวคือ ตองเปนผูลงมือทํางานดวยตนเอง และตอง
รับผิดชอบดวยไมใชคอยรับงานจากผูอื่นอยางเดียวเทานั้น
E หมายถึง Energy พลังในการทํางาน เลขานุการตองรูจักแบงเวลาการทํางานใหถูกตอง เพื่อรางกาย
ไดรับการพักผอนตามสมควรดวย อันจะสงผลตอการทํางานในระยะยาว
T หมายถึง Technique การรูจักดัดแปลงใหเหมาะสม เทคนิคนี้เปนเรื่องของแตละบุคคล แตอาจ
เลียนแบบจากผูอื่นเพื่อใหเทคนิคนั้นดีขึ้นได
A หมายถึง Active เลขานุการตองตื่นตัวอยูเสมอ แมจะมีงานมากก็ตองมีความกระตือรือรนอยูเสมอ
R หมายถึง Rich ความสมบูรณในดานจิตใจและศีลธรรม หากเลขานุการเปนผูที่ดอยศีลธรรมและ
วัฒนธรรม อาจทําใหการงานเกิดผลเสียได แตในทางกลับกันหากเลขานุการเปนผูมีคุณธรรมดีก็จะนํา
ความเจริญมาสูตนเองและองคกรที่ตนทํางานอยูได
Y หมายถึง Youth ตําแหนงเลขานุการเหมาะสําหรับคนอายุนอยๆ เพราะงานนี้เปนงานที่จะตอง
ติดตอกับคนทั่วไป
ในภาคราชการเราจะเห็นภาพของเลขานุการเปนบุคคลที่จะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของ
ผูบังคับบัญชา ทั้งงานประจําและงานพิเศษเปนครั้งคราว ในภาคเอกชนนั้นเลขานุการจะไดชื่อวาเปนผูชวยมือ
ขวาของนักบริหารเลยทีเดียวเพราะจะทําหนาที่เสมือนเปนผูชวยจัดการระบบการทํางานของนักบริหารใหมี
ประสิทธิภาพ
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2. ประเภทของเลขานุการ
การแบงประเภทเลขานุการมีหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบงเปนเพียง 2 ประเภท คือ
1. เลขานุการสวนตัว (สวนบุคคล) (Private or Personal Secretary)
- เลขานุการสวนตัว หรือเลขานุการสวนบุคคล เพียงชื่อก็สามารถจะเขาใจความหมายในตัวได
อยูแลววาเปนผูที่ทํางานใหนายจางหรือผูบังคับบัญชาเฉพาะคนคนเดียวเทานั้น
2. เลขานุการสํานักงาน (Office Secretary)
- เลขานุการสํานักงาน เปนเลขานุการที่ทํางานใหกับสวนรวม โดยมิไดเปนเลขานุการของใคร
คนใดคนหนึ่ง
3. บทบาทหนาที่ของงานเลขานุการ
3.1 งานเลขานุการผูบริหาร
- จัดเตรียมเอกสารและอื่นๆที่เกี่ยวกับการประชุมของผูบริหาร
- ประสานการนัดหมายตางๆ
- อํานวยความสะดวกใหกับผูบริหารในทุกดาน
- ดําเนินการจัดทําหนังสือขออนุญาตไปราชการของผูบริหาร
- ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ
- ดําเนินการเบิกจายคาใชจายในการไปราชการของผูบริหาร
- ดําเนินการติดตอประสานงานทางโทรศัพทภายในและภายนอก พรอมรับ-สงโทรสาร จดหมาย
อิเล็กทรอนิกสใหกับหนวยงานภายใน ภายนอก และบุคคลตางๆใหผูบริหาร
3.2 งานประชุม
- ดําเนินการจัดการประชุมตามที่ผูบริหารสั่งการ และไมอยูในหนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง
- บันทึกการประชุม
- จัดทํารายงาน และหรือสรุปสาระสําคัญของการประชุมใหผูบริหาร
- ติดตามผลการดําเนินงานตามที่หารือในที่ประชุม
- จัดเอกสารประชุมใหเปนระเบียบงายตอการสืบคนในการอางอิง
3.3 งานเอกสารและงานธุรการ
- จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของหนังสือราชการเพื่อดําเนินการเสนอกอนและหลัง
- พิจารณากลั่นกรองหนังสือโดยตรวจทานวาผานกระบวนการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ และผูบริหาร
ที่กํากับดูแลใหครบถวนกอนเสนอผูบริหารพิจารณา
- ดูแลตรวจสอบความถูกตองของอักษรและรูปแบบหนังสือราชการจากหนวยงานหรือกลุมงานตางๆ
กอนนําเสนอผูบริหารและลงนามในหนังสือ พรอมตรวจทานหนังสือจากผูบริหารพิจารณาสั่งการและลงนาม
ใหครบถวนกอนจัดสงคืนหนวยงานหรือกลุมงานตางๆ
- ใหขอมูลเบื้องตนเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริหาร กรณีหนวยงานภายใน หรือภายนอก
เชิญประชุม สัมมนา รวมเปนเกียรติเปนประธานในพิธีเปด-ปดงาน หากมีการกําหนดเวลาที่ซ้ําซอนกับภารกิจ
อื่นที่ไดมีการนัดหมายไวลวงหนาแลว
- พิมพหนังสือภายใน หนังสือภายนอก และเอกสารราชการตางๆ ใหผูบริหารตามที่ไดรับมอบหมาย
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4. คุณสมบัติของเลขานุการ
4.1 คุณสมบัติเลขานุการสวนตัว
4.1.1 มีความสุขุมรอบคอบและความจงรักภักดี คือละเวนการกระทําอันเปนปฏิปกษกับผูบังคับบัญชา
และตองรักษาความลับของผูบังคับบัญชา
4.1.2 มีเชาวนปญญาแนบเนียน ถูกตองกาลเทศะและมีความสุภาพออนโยน นุมนวล ในการติดตอกับ
บุคคลภายนอกทั้งแบบการเผชิญหนา และการสนทนาทางโทรศัพท
4.1.3 มีความเปนระเบียบเรียบรอย คือ จัดการงานที่ทําใหเปนระบบ ไมสับสน
4.1.4 ตรงตอเวลา คือ รูจักการแบงเวลาใหถูกตอง เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามเวลาที่กําหนด
4.1.5 มีสามัญสํานึก คือ งานบางอยางสามารถใชวิจารณญาณของตนเองอยางรอบคอบไดไมจําเปน
ที่จะตองปรึกษาหารือผูบังคับบัญชาทุกกรณีไป
4.1.6 มีความจําดี คือ ถึงแมวาจะมีบันทึกชวยความจําอยูแลว หากเปนผูมีความจําดีก็จะทําใหงาน
รวดเร็วยิ่งขึ้น
4.1.7 มีความรับผิดชอบสูง คือ บอยครั้งที่ผูบังคับบัญชามักจะมอบหมายงานใหเลขานุการทําแทน
หากเลขานุการมีความรับผิดชอบสูง ก็จะเปนการแบงเบาภาระของผูบังคับบัญชาที่ไมตองคอยติดตามการ
ทํางานทุกขั้นตอนของเลขานุการ
4.1.8 มีความกระตือรือรนในการทํางาน คือ รูจักปรับปรุงเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานใหไดผลดีและ
เร็วขึ้น
4.1.9 มีวุฒิภาวะทางอารมณ คือ รักษาอารมณใหสม่ําเสมออยูตลอดเวลาการแสดงออกทางสีหนา
วาเต็มใจ ทํางานไมวางานจะหนักหรือเบาไมแสดงความเบื่อหนายไมแสดงอารมณเสียเมื่อพบงานที่ยุงเหยิง
4.1.10 มีศักดิ์ศรีสูง คือ ตองสํานึกเสมอวาตนเองมีศักดิ์ศรีมีเกียรติมีคุณคา การทํางานแตละอยาง
จะตอง ทําดวยความมั่นใจและภาคภูมิ มีมาตรฐานในการทํางาน งานที่ผานเลขานุการไปแลวควรมั่นใจไดวา
เรียบรอยถูกตอง
4.2 คุณสมบัติเลขานุการสํานักงาน
นอกจากจะตองมีคุณสมบัติของเลขานุการสวนตัวแลว เลขานุการสํานักงานควรมีคุณสมบัติตางๆ
เพิ่มเติม ดังนี้
4.2.1. ลักษณะทาทางรูปราง หนาตา (Personal Appearance) หมายถึง
- การแตงกาย ตองเลือกใหเหมาะกับกาลเทศะ แตงกายดีสะอาด เรียบรอย
- ความสะอาดเรียบรอย หมายถึง เครื่องแตงกาย ทุกอยางรวมทั้งรางกาย ใบหนา มือ ทรงผม
- สุขภาพสมบูรณ แข็งแรง
- การวางตัวเหมาะกับภาวการณ
- ทวงทีกิริยา หมายถึง การแสดงออกทางรางกาย เชน การลุกนั่ง เดิน ยืน ควรมีทวงทาเรียบรอย
สงางาม
4.2.2. บุคลิกลักษณะ (Personality) เปนเรื่องลักษณะเฉพาะบุคคลแตสามารถที่จะฝกการมี
บุคลิกลักษณะที่ดีได
4.2.3. ความปราดเปรียวกระฉับกระเฉงทางแนวความคิดและความรูสึก (Mental Alertness) คือ
มีความพรอมทางดานจิตใจและสติปญญาที่จะทํางานไดอยางถูกตอง วองไว ไมผิดพลาด ไมทอดทิ้งงานที่ทํา

4
ผูบริหาร

4.2.4. ความเปนบุคคลที่ไวใจได (Dependability) เปนบุคคลที่ไวใจไดไมแพรงพรายความลับของ

4.2.5. ความสามารถในการปฏิบัติงาน (Production Ability) ตองเปนผูมีความรูความสามารถ
ในงานหลายดาน จึงจะสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. เลขานุการที่ดีในทัศนะของผูบริหาร
1. เชี่ยวชาญงานหลัก รูจักหนาที่ความรับผิดชอบ มีความสามารถงานพื้นฐานทั่วไปที่จําเปนสําหรับ
เลขานุการ เชน พิมพดีด การจดบันทึก การางเอกสาร เทคนิคการใชโทรศัพททักษะคอมพิวเตอรฯลฯ
2. รูจักกลั่นกรอง ตองสามารถกลั่นกรองผูมาติดตอเรื่องตางๆใหผูบริหารตัดสินใจได
3. ตอบสนองฉับไว เวลาสั่งงานใดๆ แลวเลขานุการสามารถดําเนินการไดทันที
4. รูใจผูบริหารเสมอ เปนเลขาฯตองรูใจผูบริหาร เพราะจะไดทํางานใหถูกใจ เชนผูบริหารที่เปนคน
เจาระเบียบ จูจี้ก็ตองทํางานใหเรียบรอย พิมพงานก็ตองใหเรียบรอย สะอาดและถูกตอง ฯลฯ
5. เสนองานเปนลําดับ เลขาฯที่ดีควรจะสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานใหผูบริหารไดเพื่อให
งานเสร็จทันกําหนด
6. มีความรับผิดชอบ เมื่อผูบริหารใหงานไปแลวไมวาจะเปนงานของตัวเองหรือไมตองมีความ
รับผิดชอบ ทํางานนั้นใหเรียบรอย หรือพยายามติดตามงานใหไดตามกําหนด
7. รอบคอบสอบทาน งานที่จะผานเขาไปยังโตะผูบริหาร หรือจะปลอยออกไปจะตองมีการพิจารณา
ตรวจสอบใหถูกตองกอนเสมอ
8. ปฏิภาณไหวพริบดี เลขาฯนั้นฉลาดอยางเดียวไมพอตองเฉลียวดวย คือสามารถแกไขปญหาเฉพาะ
หนาไดทันทวงที
9. มีความซื่อสัตย เปนที่ไววางใจไดในทุกเรื่องโดยเฉพาะดานการเงิน
10. การรักษาความลับ ตองไมนําเอาความลับไปเปดเผยไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว หรือเรื่องงานของ
องคกร
11. พัฒนาตนเอง ผูบริหารสวนใหญชอบเลขาฯที่มีการปรับปรุงงานใหดีขึ้นเสมอ ตลอดจนคอย
พัฒนาตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
12. ไมเกรงงานหนัก บางครั้งบางโอกาสอาจมีงานหนัก ซึ่งบางทีอาจจะลนมือทําแทบไมทันก็อาจจะ
ตองทํางานนอกเวลา เลขาฯที่ดีตองสูงาน ไมทอถอย มุงผลสําเร็จของงานมากกวาคาตอบแทนการทํางานนอก
เวลา
13. รักงานเลขาฯ คนเราทําอะไรไดดีก็ตอเมื่อเรามีความเต็มใจ ภูมิใจ และรักในสิ่งที่ตัวเองทําอยู
6. หลักมนุษยสัมพันธ
เดล คารเนกี้ไดวางหลักมนุษยสัมพันธไว 12 ประการ ดังนี้
1. อยาตําหนิประณาม หรือพูดบน
2. จงยกยองสรรเสริญอยางสุจริตใจ
3. จงเอาใจใสอยางแทจริงตอผูอื่น
4. ยิ้ม
5. จงจําชื่อผูอื่น และเรียกชื่อใหถูกตอง
6. จงเปนนักฟงที่ดี
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7. สนทนาในเรื่องที่อีกฝายหนึ่งสนใจ
8. หลีกเลี่ยงเพื่อระงับการโตเถียง
9. จงเคารพตอความคิดเห็นของอีกฝายหนึ่ง อยาบอกผูใดวาเขาเปนคนผิด
10. ถาทานผิด จงรับผิดอยาไดรอชา และรับดวยเสียงที่หนักแนน
11. จงพูดถึงความผิดของทานกอนแลวจึงตําหนิติเตียนผูอื่น
12. จงใชการสนับสนุนใหกําลังใจ จงทําใหความผิดนั้นเปนของงายที่แกไขได
7. การเตรียมพรอมตนเองสําหรับการเปนเลขานุการ
สําหรับบุคคลที่ทํางานอยูในกลุมงานเลขานุการ จะตองตรวจสอบตนเองและพัฒนาปรับปรุงตนเอง
โดยการฝกฝนอบรมในเรื่องตางๆเพื่อเปนการเพิ่มพูนศักยภาพในการทํางาน ดังนี้
1. ศึกษาหนาที่ของการเปนเลขานุการที่ดี เลขานุการที่ดีเปนอยางไรนั้น มีขอกําหนดมากมาย แตพอจะ
สรุปเปนหลักๆไดดังนี้
1.1 ใหความเคารพนับถือ เกรงใจ ซื่อสัตยสุจริต และไมทําการเปนปฏิปกษตอผูบังคับบัญชา
การแอบอางดําเนินการสําคัญๆ โดยอาศัยตําแหนงของผูบังคับบัญชามาเปนอํานาจของตนเปนสิ่งตองหาม
1.2 แสดงตนวาเปนผูมีเกียรติ เพราะการเชื่อมั่นวาตนเปนผูมีเกียรติยอมทําใหตนไมกลาประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ไมสมควร เชน การประพฤติตนฉันทชูสาวกับผูบังคับบัญชา การแสวงหาผลโยชนจากตําแหนง
หนาที่ เปนตน
1.3 เปนผูรูจักควบคุมอารมณ คือ ไมแสดงอารมณฉุนเฉียว โกรธเคือง ไมกอความรําคาญใหบุคคล
อื่น ไมกลั่นแกลง หรือขัดขวางบุคคลอื่นที่ปฏิบัติการตามหนาที่อันถูกตอง
1.4 เก็บรักษาความลับของหนวยงาน ผูบังคับบัญชา และเพื่อนรวมงาน
1.5 ปฏิบัติงานในลักษณะการถอมตนอยางสุภาพและจริงใจ และยอมรับขอผิดพลาดที่เกิดจากตนเอง
1.6 ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ
2. ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับงานในสํานักงานและในสวนที่เกี่ยวของที่ตองประสานงาน
2.1 เขาใจในรายละเอียดของงานไดถูกตอง
2.2 ปฏิบัติตนตามนโยบายและแผนงานที่วางไว
2.3 สามารถวิเคราะหงานได
2.4 ตัดสินใจไดรวดเร็วถูกตอง
3. พัฒนาบุคลิกภาพ หมายถึง ทาทีการแสดงออก การวางตัว กิริยามารยาท น้ําเสียง การพูดจา ทัศนคติ
ทางสังคม การแสดงพฤติกรรมใหสอดคลองกับกาลเทศะ บุคลิกภาพที่ควรไดรับการพัฒนาและปรับปรุง คือ
บุคลิกภาพ ขั้นพื้นฐาน ไดแก
3.1 ความวองไว (Alertness) จะตองปรับตนใหเปนบุคคลที่ทันตอเหตุการณปจจุบันรอบดาน
รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและเสร็จทันเวลา เคลื่อนไหวรวดเร็ว เสร็จงานชิ้นแรกแลวรีบทําชิ้นตอไป
ทันที ระมัดระวังแกไขขอผิดพลาด ปฏิบัติภารกิจประจําวันใหทันตามคําสั่งหรือที่ไดรับมอบหมาย
3.2 ความเอาใจใส (Attention) ตั้งใจรับฟงคําอธิบายงานแตละชิ้น ตั้งใจและมีสมาธิในการทํางาน
ปฏิบัติการอยางมีเหตุผล ดําเนินการอยางถูกตองตามขั้นตอนและวิธีการกําหนดเปาหมายและติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน
3.3 ความไววางใจได (Dependability) เมื่อไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในเรื่องใดจะตอง
ดําเนินงานตามคําสั่ง คําแนะนํา คําชี้แจง ใหถูกตองตามขั้นตอนและใหผลงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
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3.4 ความสนใจ (Interest) นอกจากจะมีความชอบในงานที่ทําแลว ถาจะใหผลงานดีมีประสิทธิภาพ
ผูปฏิบัติงานจะตองใหความสนใจและกระทําอยางดีที่สุด ศึกษาวิธีการและมองเห็นผลงานที่จะทําลวงหนา
3.5 การตัดสินใจ (Judgment) กําหนดเวลาในการทํางานแตละอยางใหแนนอน ควรพิจารณาวาจะ
เลือกทํางานชิ้นใดกอนหลังและตองชี้ขาดใหรวดเร็ว กําหนดเวลาใหเพียงพอที่จะทํางานนั้นใหเสร็จ และทําให
ไดตามเวลาที่กําหนดนั้น
3.6 ความคิดริเริ่ม (Initiative) งานที่ไดรับมอบหมายโดยผูสั่งมิไดอธิบายรายละเอียดจะตองอาศัย
ความคิดริเริ่มของตนเอง หาวิธีการทํางานนั้นใหเสร็จดวยตนเอง เวนแตเปนเรื่องที่เกินความสามารถของตน
จริงๆ อาจใชการปรึกษาหารือกับคนอื่น หรือประมวลเอาวิธีการตางๆที่เคยปฏิบัติมาดัดแปลงแกไขใหเขากับ
งานที่ไดรับมอบหมายนั้น
3.7 ความอุตสาหพยายาม (Industry) งานบางอยางอาจจะตองใชเวลาปฏิบัติงานนานกวาปกติ
และอาจเปนงานที่เดิมๆนาเบื่อ จะตองมีความมุงมั่นทําใหสําเสร็จ พยายามหาวิธีที่งายและรวดเร็วมาใชเพื่อให
งานนั้นสัมฤทธิ์ผล
3.8 ความถูกตอง (Accuracy) งานดานการพิมพคํานวณ การเลือกคํา ตัวสะกด วรรคตอน
การคัดลอกขอความ ชื่อ ที่อยูผูที่ติดตอ จะตองถูกตองระมัดระวังอยาใหมีขอผิดพลาด
3.9 ความเร็ว (Speed) การลงมือทํางาน ตองทําอยางตั้งใจและรวดเร็ว การทําบางหยุดบางจะ
ทําใหเกิดผลเสียขึ้นได
3.10 ความเปนระเบียบ (Orderliness) เครื่องใชสํานักงาน อุปกรณตางๆ เอกสารในการปฏิบัติงาน
และสิ่งอื่นๆภายในที่ทํางาน จะตองเก็บใหเปนระบบ และมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกตอการที่จะนํามาใช
3.11 ความสะอาด (Neatness) จะตองมีความสะอาดทั้งรางกาย เครื่องแตงกาย รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานที่เปนเอกสารทุกประเภทจะตองสะอาดเรียบรอยดวย
3.12 ความฉับพลัน (Promptness) ลงมือทํางานทันทีที่มาถึงสํานักงาน และควรมากอนเวลา
เริ่มตนของเวลาเขาทํางาน หยุดพักรับประทานอาหารกลางวันตามเวลา และรีบกลับมาทํางานเมื่อรับประทาน
อาหารเสร็จ ถามีการนัดหมายก็ตองไปใหทันตามเวลา อยาใหอีกฝายหนึ่งตองคอย และงานทุกชิ้นตองเสร็จ
ตามเวลาที่กําหนด
3.13 ความจํา (Memory) เรื่องที่สําคัญๆที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานจะตองจําใหขึ้นใจ ชื่อผูบังคับบัญชา
หรือบุคลากรระดับบริหาร หมายเลขโทรศัพทของผูบังคับบัญชาโดยตรง รายละเอียดเกี่ยวกับแตละคนโดยยอ
ที่พอจะชี้แจงใหบุคคลทราบเมื่อจําเปน และการจดจํากระบวนการทํางานทั้งหลายที่เปนงานในหนาที่เพื่อเสริม
ประสิทธิภาพในการทํางาน
3.14 การปรับตัวเอง (Adaptability) จะตองพยายามปรับตัวใหเขากับสิ่งตางๆ หรือปรับตัว
ใหเขากับบุคคลอื่นในสํานักงาน
3.15 การใหความรวมมือ (Cooperativeness) ปฏิบัติตามคําแนะนําในทางที่ถูกตอง วิเคราะห
งาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานรวมกับบุคคลในระดับหัวหนาหรือผูบริหาร เพื่อแกไขขอบกพรองในการ
ทํางาน เต็มใจ ปฏิบัติงานพิเศษนอกเหนือจากงานในหนาที่เมื่อไดรับการรองขอจากคนอื่น หรือเปนคําสั่ง
เฉพาะกิจของผูบังคับบัญชา รวมทํางานหรือทํางานประสานกับบุคคลที่เกี่ยวของในวงงาน แบงเบาภาระของ
ผูอื่นเทาที่จะทําไดสรางบรรยากาศที่ดี กับเพื่อนรวมงาน
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3.16 ความสามารถตกลงใจ (Willingness) เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือมีงานที่
ยุงยากซับซอน จะตองพิจารณาหาทางตกลงใจที่จะกระทํา (ตกลงใจดวยตนเอง หรือปรึกษาคนอื่น) จะตองไม
กลัววา งานนั้นจะไมมีทางทําไดตองกลาลอง และตั้งใจทําอยางแทจริง วินิจฉัยถึงปญหาหรือสาเหตุที่ทําใหเกิด
ปญหา
3.17 ความจงรักภักดี (Royalty) จะตองอุทิศเวลาใหกับการทํางานจนเต็มที่ตั้งใจทํางานจนเต็ม
ความสามารถไมวางานนั้นจะยากเพียงใด แสดงทัศนคติที่ดีตอผูรวมงาน สงเสริมกิจกรรมทุกประเภทที่ตนเอง
เกี่ยวของ ซื่อสัตยตอผูบังคับบัญชา ไมเปดเผยความลับของหนวยงานออกไปสูภายนอก
3.18 ความรอบคอบ (Discretion) ตองพยายามใชวิจารณญาณในการทํางาน ตองไตรตรองหรือ
พินิจพิเคราะหงานแตละอยางใหถี่ถวน การใชดุลพินิจเพื่อวินิจฉัยสั่งการจะตองตั้งอยูบนรากฐานแหงเหตุผล
3.19 ความซื่อสัตยสุจริต (Honesty) ไมถือเอาประโยชนหรือสิ่งที่ไมใชสิทธิของตนมาครอบครอง
กระทําการทั้งหลายดวยความสุจริตใจ ไมเบียดเบียนบุคคลอื่น ไมใชเวลาทํางานไปประกอบธุรกิจของตนเอง
ยอมรับ ความผิดในขอบกพรองทั้งหลายที่ตนเองกระทําขึ้นโดยไมผลักความรับผิดชอบนั้นไปใหบุคคลอื่น
เคารพสิทธิของเพื่อนรวมงาน
3.20 ความกลาหาญ (Courage) พรอมที่จะเผชิญความจริงในทุกกรณีกลาเสี่ยงกลาทํา และกลา
รับผิดเมื่อเกิดขอบกพรองขึ้น ไมทอถอยตองานที่เห็นวายุงยาก กลาที่จะสูกับการปฏิบัติงานในทุกดาน กลาที่
จะแสดง ความคิดเห็นในทางที่จะเปนประโยชนตอหนวยงานเปนสวนรวม กลาที่จะทวงติงขอผิดพลาดที่บุคคล
อื่นกระทํา ซึ่งหมายถึงเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชาดวย
3.21 ความอดทน (Patience) เมื่อเวลาพบปญหาที่กอใหเกิดความรําคาญใจ เชนพบบุคคลที่พูด
มาก บางคนไมเขาใจคําชี้แจงแนะนํา บางคนทํางานชาเกินไป หรือรีบเรงเกินไป จูจี้จุกจิก หรือพบการพิมพงาน
ที่ผิดพลาดมากๆ แกไขชาแลวชาอีกหรือกรณีอื่นๆ จะตองเปนผูรูจักอดทนอดกลั้นตอปญหาตางๆ อยาให
อารมณเสียตามเหตุการณนั้นๆ
3.22 ความองอาจผึ่งผาย (Dignity) วางตนใหภาคภูมิมีศักดิ์ศรีตองทําตนใหมีเกียรติภูมิเปนที่
ศรัทธาของบุคคลอื่น มั่นใจในการทํางาน ทําตนใหมีเสนหสงาชวนมอง ไมทําตนเปนคนอวดดีเยอหยิ่ง
3.23 ลักษณะทาทาง (Poise) ตองมีการควบคุมพฤติกรรมของตนเอง การแสดงออกของ
พฤติกรรมควรเปนไปดวยจิตใจที่บริสุทธิ์พยายามปดบังซอนเรนอารมณที่ไมพึงปรารถนาเอาไวอยาใหปรากฏ
ออกมาเปนที่ประจักษ
3.24 อารมณขัน (Sense of Humor) ควรสรางอารมณขันใหเกิดขึ้นอยางถูกตองกับเวลาและ
สถานที่ การคราเครียดเกินไปจะทําใหสขุ ภาพจิตเสื่อม ซึ่งจะทําใหสุขภาพกายพลอยเสื่อมตามไปดวย ควรหาทาง
สนุกสนานราเริงแจมใส ตองสรางบรรยากาศการทํางานใหเกิดความเปนกันเอง คุยกับเพื่อนรวมงานในเวลา
พักผอนถึงเรื่องชวนหัวบางเปนการผอนคลายอารมณ
3.25 ความสุภาพออนโยนเอื้อเฟอเผื่อแผ (Courtesy) การแสดงออกตองมีความนุมนวล สุภาพ
และ ใหความเอื้อเอ็นดูกับผูใตบังคับบัญชา ชวยเหลือเกื้อกูลบุคคลอื่นตามควรแกกรณีแสดงความยินดีกับคน
อื่นอยางจริงใจใหความเห็นใจผูที่ประสบเคราะหกรรมเทาที่สามารถจะทําได
3.26 สุขภาพ (Health) จัดสรรเวลาทํางานและการพักผอนใหสมดุลกัน พยายามรักษาสุขภาพ
รางกายใหเปนปกติรับประทานอาหารที่มีคุณคา ออกกําลังกาย และพบแพทยเพื่อตรวจสุขภาพบาง อยาให
รางกาย ตรากตรํากับงานมากเกินไป
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3.27 ประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency) ผลการทํางานที่ไดจะตองคุมคากับปจจัยที่ไดใชใน
การทํางาน คือ มี Output มากกวา Input
3.28 ความทะเยอทะยาน (Ambition) เปนแรงผลักดันใหตนเองใชพลังสมรรถนะในการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพื่อความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่ แตตองมิใชการประจบสอพลอเพื่อใหไดตําแหนง
โดยไมมีผลงาน
การฝกฝนตนเองตามแนวทางดังกลาวทั้ง 3 ขอขางตนจะทําใหบุคคลนั้นพัฒนาเปนเลขานุการที่เปยมไป
ดวยคุณภาพและสามารถเจริญกาวหนาในตําแหนงทีส่ ูงยิ่งๆขึ้นไดตอไป
8. ขอควรปฏิบัติในการทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาใหม
การทํางานรวมกับผูบังคับบัญชาใหมในระยะแรก ตองอาศัยอะไรบาง คําตอบก็คือทุกๆอยางในขั้นตอน
การเตรียมตัวขางตนนี้แลวแตของเวลาและโอกาส เราตองมีศักยภาพพอที่จะนําสิ่งที่เราฝกฝนไวแลวออกมาใช
ใหไดถูกจังหวะและโอกาส ในระยะแรกผูบัญชาจะสังเกตการณทํางานของเรา เชน การมอบหมายใหเราทํางาน
หนึ่งชิ้น ทานจะไดขอสรุปไวในใจดังนี้
1. การรับคําสั่งของเรา มีความเขาใจคําสั่งมากนอยแคไหน เราเปนคนแบบไหน สั่งเพียงหลักการ
รายละเอียด ไมตองสั่งซ้ําหรือตองสั่งอยางละเอียดถึงจะเขาใจ (ดูพฤติกรรม ภูมิปญญาและไหวพริบ)
2. ผลของงานเปนอยางไร รวดเร็วหรือชา ดีหรือบกพรอง (ดูความเอาใจใสทักษะ และประสิทธิภาพใน
การ ทํางาน) ในขณะเดียวกันเราไดขอสรุปเกี่ยวกับผูบังคับบัญชาเชนเดียวกัน ดังนี้
2.1 การสั่งการเปนอยางไร สั่งแบบคลุมเครือหรือชัดเจน พูดมากหรือนอย ถาเปนการสั่งแบบชัดเจน
ก็สามารถนําไปปฏิบัติไดเลย หากคลุมเครือเราตองกลาที่จะซักถามเพื่อใหไดความชัดเจน
2.2 ชอบวิธีการทํางานอยางไร ซึ่งดูความพอใจของผูบังคับบัญชาตองานที่เราสงมอบ โดยพิจารณา
จาก ทาทางที่แสดงออก หรือจากทางวาจา เชน ไดรับคําขอบใจ คําชม หรือคําตําหนิหากเปนกรณีท่ี
ผูบังคับบัญชาพอใจยอมแสดงวาวิธีการทํางานอยางนั้นหรือลักษณะนั้น สามารถใชเปนมาตรฐานขั้นตนในการ
ทํางานได แตหากงานนั้นไมถูกใจหรือตองกลับมาแกไขใหมเราจะตองศึกษาขอบกพรองนั้น และเรียนรูที่จะ
ทํางานนั้นใหมใหไดตามความประสงคของผูบังคับบัญชา เรียกวาเปนการศึกษาซึ่งกันและกัน จากงานชิ้นที่หนึ่ง
ชิ้นที่สอง สาม และตอๆ รวมกับระยะเวลา การทํางานที่ผานไป ไดเรียนรูจากประสบการณการทํางานระหวางกัน
ในกรณีสําหรับผูที่มีผลงานดีมีประสิทธิภาพ ผูบังคับบัญชาจะเริ่มพิจารณาและใหความไววางใจเพิ่มขึ้นเปนลําดับ
แลวจะตองใชระยะเวลาเทาใดคงไมแนชัดเพราะ มีองคประกอบที่เกี่ยวเนื่องหลายอยาง ที่สําคัญคืออุปนิสัย
สวนตัวของผูบังคับบัญชา บางทานใหความสนิทสนมและเปนกันเอง บางทานเปนเจานายที่สุขมุ และบางทานถือ
ยศศักดิ์ระยะเวลาในการไววางใจคนอื่นจึงมีแตกตางกัน ปกติธรรมดากวาผูบังคับบัญชาจะเรียกใชเลขานุการได
อยางสนิทสนมหรือเริ่มไววางใจ จะใชระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือน และกวาจะเปนผูรูใจหรือเปนเลขานุการ
อยางเต็มตัว จะใชระยะเวลาประมาณ 10-12 เดือน
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9. ปฏิบัติในการรับคําสั่งโดยตรงจากผูบังคับบัญชา
เมื่อผูบังคับบัญชาเรียกไปสั่งงานเลขานุการจะตองเตรียมตัวใหพรอม ดังนี้
1. เตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณอื่นใดที่สามารถบันทึกสาระสําคัญของคําสั่งได (ผูทํา
หนาที่เลขานุการจะตองมีอุปกรณประเภทนี้ติดตัวเปนประจํา)
2. ยืนรอรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาดวยทาทีสุภาพ หรือนั่งตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา และเตรียมพรอม
ที่จะบันทึกคําสั่ง
3. บันทึกรายละเอียดของคําสั่งใหครบถวน และไมควรขัดจังหวะของผูบังคับบัญชาขณะสั่งขอความ
เพราะจะทําใหลืมขอความบางประการได แตเมื่อผูบังคับบัญชาสั่งขอความเสร็จแลว หากไมเขาใจตรงไหนตองรีบ
ถามทันที และกรณีที่สามารถทําได ควรทบทวนคําสั่งนั้นโดยยอใหผูบังคับบัญชาทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อความ
ถูกตองของการปฏิบัติงาน
4. กรณีเปนงานโดยสภาพที่ตองใชเวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผูบังคับบัญชาถึงกําหนดเวลาของ
งานดวย เชน อยางชาที่สุดภายในวันเวลาใด เปนตน
5. กรณีมีอุปสรรคหรือเหตุการณเปลี่ยนแปลง อันมีผลกระทบถึงคําสั่งของผูบังคับบัญชา ควรรีบ
ปรึกษาหารือผูบังคับบัญชา เพื่อขอรับทราบคําสั่งใหมหรือการเปลี่ยนแปลงคําสั่งบางสวน กรณีไมอาจจะปรึกษาได
ทันทวงทีและเปนกรณีรีบดวนไมอาจรอคําสั่งใหมได เชน ผูบังคับบัญชากําลังประชุมเรื่องสําคัญ เปนตน เปนหนาที่
ของเลขานุการที่จะตัดสินใจดําเนินการในทางที่สมประโยชนและตรงตามวัตถุประสงคของผูบังคับบัญชาใหมากที่สุด
แลวรีบรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบในโอกาสแรกที่จะกระทําได
10. วิธีปฏิบัติในการรับคําสั่งจากบันทึกสั่งงานของผูบังคับบัญชา
โดยปกติแลวผูทําหนาที่เลขานุการมักจะไดรับคําสั่งโดยตรง คือ ทางวาจาจากผูบังคับบัญชามากกวาจะ
ไดรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษร การรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษรจะปรากฏในสวนงานที่เปนหนังสือราชการ
หรือจากทางโทรสาร แตในทางปฏิบัติแลวผูบังคับบัญชาสวนใหญจะสั่งการเปนลายลักษณอักษรเฉพาะขอความ
สั้นๆ สวนรายละเอียดของคําสั่งจะเปนเรื่องสั่งทางวาจา แตเมื่อไดรับคําสั่งเปนลายลักษณอักษรแลว มีขอควร
ปฏิบัติดังนี้
1. อานและทําความเขาใจในคําสั่งนั้น หากคําสั่งนั้นไมชัดเจนเปนหนาที่ของผูทําหนาที่เลขานุการที่
จะตองสอบถามเพื่อใหเกิดความชัดเจน เพื่อจะไดปฏิบัติใหถูกตองเหมาะสมตอไป
2. ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองกลาถามในสิ่งที่สมควรจะถาม ไมใชถามพร่ําเพรื่อ บางเรื่องเปนเรื่องที่
ตองใชสามัญสํานึกในการคิดและตัดสินใจไดเอง ไมตองสอบถามผูบังคับบัญชาใหทานเกิดความรําคาญ
3. ปฏิบัติตามคําสั่งนั้นอยางเครงครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใดๆ อันทําใหไมสามารถปฏิบัติตาม
คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรนั้นไดตองนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อแกไขคําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรนั้น
หรือออกคําสั่งเปนลายลักษณอักษรใหม
11. วิธีปฏิบัติในการรับคําสั่งทางโทรศัพทจากผูบังคับบัญชา
ในปจจุบันเทคโนโลยีไดมีการพัฒนาสูงขึ้น ทําใหการสั่งงานของผูบังคับบัญชาไมไดถูกจํากัดอยูเฉพาะการ
เรียกตัวผูใตบังคับบัญชาไปสั่งงานโดยตรงแตเพียงอยางเดียว การสั่งงานทางโทรศัพททั้งโทรศัพทแบบธรรมดา
(ทางใกลทางไกลในประเทศและตางประเทศ) และโทรศัพทมือถือก็เปนอีกชองทางหนึ่งในการสั่งงานของ
ผูบังคับบัญชา ดังนั้นเลขานุการจะตองเตรียมพรอมที่จะรับคําสั่งทางโทรศัพทจากผูบังคับบัญชาตลอดเวลา
มีขอควรปฏิบัติ ดังนี้
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1. จัดเตรียมกระดาษดินสอหรือปากกาวางไวใกลโทรศัพทเสมอ ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองพกอุปกรณ
คือ กระดาษหรือสมุดโนตเล็ก และปากกาหรือดินสอติดตัวเปนประจําเพราะหากไมมีอุปกรณดังกลาว ในกรณีที่
เปนขอความการจดจําสาระสําคัญของคําสั่งคงเปนเรื่องไมยากนัก แตกรณีของคําสั่งใหเราดําเนินการติดตอไปยัง
หมายเลขโทรศัพท ชื่อบุคคล วันที่เวลา หรือกรณีอื่นใดที่มีรายละเอียดมากๆ หากไมมีอุปกรณดังกลาวเราอาจจะ
สับสนหรืออาจจะจําไมไดทั้งหมดก็ทําใหการปฏิบัติตามคําสั่งไมอาจบรรลุผลได
2. ตั้งใจฟงรายละเอียดของคําสั่งใหดี เนื่องจากการสื่อสารทางโทรศัพทบางครั้งอาจเปนเรื่องของสัญญาณ
ที่ ขาดหายไป ทําใหฟงคําสั่งไมชัดเจน และบันทึกรายละเอียดของคําสั่งใหครบถวน เมื่อผูบังคับบัญชาสั่ง
ขอความเสร็จ แลว ใหทวนคําสั่งนั้นโดยสรุปใหผูบังคับบัญชาทราบอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันความถูกตอง
3. ปฏิบัติตามคําสั่งนั้น และควรจัดทําสมุดบันทึกการรับคําสงทางโทรศัพทโดยระบุวันที่เวลา เรื่อง และ
รายละเอียด เพื่อประโยชนในการติดตามเรื่องราวในภายหลัง
12. วิธีปฏิบัติในการติดตอทางโทรศัพท
การติดตอทางโทรศัพทเปนปจจัยสําคัญในการทํางานในปจจุบัน ดังนั้น มารยาทในการโทรศัพทจึงเปนเรื่อง
ที่จําเปน และเปนคุณสมบัติพื้นฐานของผูใชทุกคน ไมจํากัดเฉพาะผูทําหนาที่เลขานุการเทานั้น
13. มารยาทในการใชโทรศัพท
1. เวลาตอโทรศัพทถาหากตอผิด ควรกลาวคําขอโทษ ไมควรวางโทรศัพทเฉยๆ
2. ควรเลือกเวลาติดตอทางโทรศัพทใหเหมาะสม ไมเลือกโทรในยามวิกาล หรือในชวงเวลารับประทาน
อาหารกลางวันหรืออาหารเย็น หรือในเวลาเลิกงาน
3. ไมควรตอโทรศัพทเลน เพื่อกลั่นแกลงผูอยูปลายสาย
4. ไมควรพูดโทรศัพทนานเกินไป เพราะอาจมีผูอื่นรอใชสายหรือมีสายอื่นรอเรียกเขาอยู
5. ไมควรรับโทรศัพทแลววางหูเฉยๆ โดยไมกลาวอะไรเลย
6. ไมควรหัวเราะหรือพูดลอเลนกับคนใกลเคียงขณะโทรศัพทอยู
7. ไมควรอม ขบเคี้ยวขนมหรืออาหาร หรือสูบบุหรี่ขณะโทรศัพท
8. ไมควรใชวาจาไมสุภาพ หรือพูดไมมีหางเสียง
14. ตอสายโทรศัพทใหผูบังคับบัญชาทั้งการตอออก รับสายเรียกเขา และการโตตอบโทรศัพท มีขอควร
ปฏิบัติ ดังนี้
14.1 การรับโทรศัพท
1. รับสายทันที เมื่อมีเสียงโทรศัพทเรียกเขา อยาปลอยใหเสียงโทรศัพทดังอยูเปนเวลานาน เพราะจะ
ทําใหผูติดตอมาเขาใจวาไมมีผูรับ ทําใหวางสายไปเสียกอนและกรณีเปนเรื่องสําคัญจะทําใหเกิดความเสียหายได
2. เมื่อรับสาย ใหกลาวคําทักทายสวัสดีและบอกชื่อ ตําแหนง และสถานที่อยูของผูรับ (บางครั้งอาจ
บอกเพียงสถานที่) เพื่อใหผูติดตอมามีความมั่นใจวาเปนสถานที่ที่ตองการจะติดตอดวย
3. การใชน้ําเสียง ตองสุภาพ นุมนวล พูดใหชัดเจน และใชถอยคําใหเหมาะสม
4. กรณีเปนการรับสายที่ตองการติดตอกับบุคคลอื่นในหนวยงานเดียวกัน ตองรีบแจงใหผูนั้นทราบ
โดยเร็ว ที่สุดเทาที่จะเร็วไดเพื่อมิใหผูติดตอมาคอยนาน หากผูนั้นยังมิอาจมารับสายไดทันทีควรแจงใหผูติดตอมา
ทราบวาผูนั้นกําลังติดภารกิจอะไรอยู เชน กําลังรับโทรศัพทอีกสายหนึ่ง เปนตน เพื่อใหผูติดตอมาตัดสินใจวาจะ
รอสายหรือจะติดตอกลับมาในภายหลัง
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5. กรณีเปนการรับสายที่ตองการติดตอกับผูบังคับบัญชาโดยตรง (กรณีที่ผูบังคับบัญชาอยูและไมมี
คําสั่งที่ ประสงคจะไมรับโทรศัพท) ควรกลาวคําขอโทษเพื่อขอทราบถึงชื่อและสถานที่ของผูติดตอมา เชน ขอ
ประทานโทษนะครับ ไมทราบวาใครจะเรียนสายดวยครับ หรือไมทราบวาจะใหเรียนทานวาใครประสงคจะเรียน
สายดวยครับ หรืออาจใชวิธีแนะนําชื่อตนเองกอน แลวรบกวนขอทราบนามของผูติดตอมา เชนผมชื่อ........
รบกวนขอทราบนามของทานครับ แลวจึงบอกใหผูติดตอมารอสักครู ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองจดจําชื่อและ
สถานที่ของผูติดตอมา แลวรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาตัดสินใจวาจะรับสายนั้น
หรือไม กรณีผูบังคับบัญชายินดีรับสายนั้น ก็จะไมมีปญหาอยางใด สามารถโอนสายใหไดเลย แตเราควรแจงใหผู
ติดตอทราบวากําลังจะโอนสายนั้นใหผูบังคับบัญชา ซึ่งตองระวังกรณีการโอนแลวสายหลุดดวย หากสายหลุดแลว
ผูติดตอนั้น ไดติดตอเขามาใหมเราตองกลาวคําขอโทษสําหรับเหตุนั้นดวย แตในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมประสงค
จะรับสายของบุคคลที่ติดตอเขามาเปนหนาที่ของเลขานุการที่จะตองแจงใหผูติดตอเขามาทราบโดยวิธีการที่
นุมนวลและไมใหเสียความรูสึก
6. กรณีการรับโทรศัพทในกรณีที่ผูบังคับบัญชาไมอยู เราตองแจงใหผูติดตอมาทราบทันทีวา
ผูบังคับบัญชาไมอยู และควรจะบอกถึงสถานที่อยูของทานในขณะนั้น (ถาพิจารณาแลวไมเปนความลับ) เชน
ทานไมอยูครับไปประชุมที่.......เปนตน รวมทั้งบอกกําหนดเวลากลับเขามายังที่ทํางานดวย เชน ทานจะกลับเขา
มาเวลาประมาณ..... เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูติดตอเขามาพิจารณาวาจะดําเนินการอยางไร เชน อาจจะติดตอเขามา
ใหมในชวงที่ทานกลับเขามา หรือจะฝากขอความ หรือจะโทรศัพทติดตอทางมือถือ เปนตน นอกจากนี้เราจะตอง
แจงใหผูติดตอมาทราบวาเรายินดี และเต็มใจที่จะรับใชผูติดตอเขามา เชน มีอะไรใหผมรับใชหรือไมครับ ซึ่งอาจ
เปนการบันทึกขอความการปฏิบัติธุระแทน การตอบปญหาบางเรื่องหรืออื่นๆเทาที่สามารถจะทําไดเพื่อใหผูที่
ติดตอเขามาเกิดความรูสึกที่ดีและรูสึกวาไมเสียเวลาเปลา
7. กรณีที่ผูติดตอมาตองการใหผูบังคับบัญชาติดตอกลับ เราจะตองจดชื่อ สถานที่ติดตอ เบอร
โทรศัพท ตลอดจนเรื่องที่ติดตอไว รวมทั้งกําหนดเวลาที่ประสงคจะใหติดตอกลับ เพื่อมิใหเกิดขอผิดพลาดได
8. การจบการสนทนาทางโทรศัพท ควรจบดวยคําพูดที่สุภาพและควรรอใหฝายที่ติดตอเขามาวาง
หูโทรศัพทกอนแลวเราจึงวางสายตามและจัดสายโทรศัพทใหเขาที่เรียบรอย
14.2 การตอโทรศัพท
1. มีสมาธิในการกดหมายเลขโทรศัพท เมื่อมีผูรับสายแลวใหกลาวคํา สวัสดีพรอมแนะนําชื่อ และ
สถานที่ ของตนเอง เชน สวัสดีครับ ผมระบุชื่อ........ จาก......... ( ชื่อหนวยงาน) แลวแจงความประสงคของเราไป
2. การใชน้ําเสียง ตองสุภาพ นุมนวล พูดใหชัดเจน และใชถอยคําใหเหมาะสม
3. กรณีเปนการตอโทรศัพทใหผูบังคับบัญชา หลังจากแนะนําตนเอง และชื่อหนวยงานแลว ใหบอกชื่อ
และตําแหนงของผูบังคับบัญชาวาประสงคจะติดตอกับผูใดหากบุคคลผูนั้นไมอยูจะตองสอบถามนามของผูรับสาย
รวมทั้ง ขอขอมูลวันเวลาหรือสถานที่ที่จะติดตอบุคคลนั้นๆไดหรือขอขอแนะนําในการติดตอแลวจดบันทึกไวเพื่อ
นําเรียนผูบังคับบัญชาใหทราบตอไป หรืออาจฝากหมายเลขโทรศัพทไวก็ได
4. จบการสนทนาดวยคํากลาวขอบคุณ หรือคําพูดที่สุภาพแลววางโทรศัพทดวยกิริยาที่นุมนวล ไมทํา
ใหเกิดเสียงกระแทกอันจะทําใหผูรับสายเกิดความรูสึกที่ไมดีและเสียภาพพจนของหนวยงาน
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15. บันทึกขอความที่ไดรับทางโทรศัพท
การบันทึกขอความที่ไดรับทางโทรศัพทมีขอควรปฏิบัติดังนี้คือ
1. สอบถามและบันทึกรายละเอียดการสนทนาใหไดใจความมากที่สุด เพื่อใหผูรับบันทึกนั้นสามารถเขาใจ
ความหมายที่สื่อสารได
2. บันทึกหมายเลขโทรศัพทชื่อบุคคล สถานที่ของผูติดตอมา และของผูที่ตองการใหติดตอกลับ อยาง
ชัดเจนและถูกตอง ควรมีการทบทวนระหวางการสนทนาดวย
3. กรณีที่ใหติดตอกลับ เมื่อจดรายการอยางละเอียดแลว ใหนําใบบันทึกนั้นไปวางที่โตะทํางานผูที่เกี่ยวของ
หากเปนของผูบังคับบัญชา ควรทําสําเนาไวดวย เพื่อคอยเตือนผูบังคับบัญชา หรือเปนขอมูลกรณีที่ผูบังคับบัญชา
ใหติดตอกลับ
4. เพื่อปองกันความผิดพลาดและเปนประโยชนในการบันทึก ควรจัดทําแบบฟอรมการบันทึกขอความ
ไวใชในหนวยงานโดยมีสาระสําคัญใหทราบวาตองการติดตอกับผูใด ใครเปนผูติดตอมา เบอรโทรศัพทของผู
ติดตอ สิ่งที่ตองการใหปฏิบัติ (เชน ติดตอกลับ หรืออื่น ๆ) วันเวลา รับโทรศัพทและชื่อผูรับโทรศัพทหรือผูบันทึก
ซึ่งแตละแบบฟอรมสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความสะดวกในการใชงาน
16. วิธีปฏิบัติในการตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารตางๆ
งานเลขานุการเปนงานที่ตองตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่มีมาถึงผูบังคับบัญชา ไมวาทั้งแฟมงาน จดหมาย
หรือเอกสารอื่นๆ มีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อไดรับแฟมงาน จดหมาย หรือเอกสารอื่นใด จะตองจัดการดานธุรการใหเรียบรอยกอน คือการ
ลงทะเบียนรับเอกสารนั้นๆ
2. การตรวจสอบเอกสารนั้น จะตองอานรายละเอียดใหทราบวาเปนเรื่องอะไร จากใคร และมีประเด็น
สําคัญ อยางไร หากมีประเด็นที่ยังมีขอสงสัย ควรสอบถามหรือจัดหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อเปนการเตรียมพรอม เมื่อ
ผูบังคับบัญชาสอบถาม จะไดชี้แจงไดถูกตอง หรือมีขอมูลประกอบเพื่อนําเสนอ
3. ในกรณีที่เอกสารนั้นเปนเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมาย เชน กําหนดนัดประชุม กําหนดงานพิธีงานพระราช
พิธีหรือนัดหมายอื่นๆ ควรบันทึกขอมูลนั้นในสมุดนัดหมาย เพื่อสะดวกในการใหขอมูล เมื่อมีผูติดตอหรือ
ผูบังคับบัญชาสอบถาม
4. กรณีเปนจดหมายถึงผูบังคับบัญชา ซึ่งจะมีทั้งจดหมายสวนตัวและจดหมายราชการผูทําหนาที่
เลขานุการจะเปนผูเปดซองจดหมาย ยกเวนจดหมายสวนตัวของผูบังคับบัญชา แตโดยปกติทั่วไปเราไมสามารถ
จะทราบไดเลยวาจดหมายนั้นเปนจดหมายสวนตัวหรือไมนอกจากจะไดเห็นเนื้อความในจดหมายนั้น ซึ่งสําหรับ
ผูทําหนาที่เลขานุการ เมื่อเปดซองจดหมายและเห็นวาเปนจดหมายสวนตัว ควรแยกประเภทจดหมายนั้นไว
คนละแฟม และจดจําชื่อผูสงเพื่อในโอกาสตอไปเราจะไดไมตองเปดซองจดหมายสวนตัวนั้นอีก การเปดซอง
จดหมายตองระมัดระวังมิใหจดหมาย นั้นฉีกขาด ควรใชกรรไกรตัดริมซองจดหมาย หรือใชที่เปดซองจดหมาย
จดหมายสวนตัวจะไมมีการบันทึก หรือดําเนินการทางธุรการ สาเหตุที่ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองตรวจสอบ
จดหมายกอน เนื่องจากในบางครั้งอาจจะมี จดหมายประเภทใบปลิวโฆษณา หรือแผนปลิวรองเรียนที่ไมมีผูลง
นามซึ่งควรใชดุลพินิจในการตรวจสอบกอนนําเสนอ
5. กรณีเปนเอกสารลับ ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง และเก็บรักษา
ความลับ ตามระเบียบของทางราชการอยางเครงครัด มิควรแพรงพรายใหบุคคลอื่นทราบ
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17. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมสุนทรพจนหรือคํากลาวตางๆ
เนื่องจากผูบังคับบัญชามีภาระหนาที่มาก ไมมีเวลาที่จะจัดเตรียมสุนทรพจนหรือคํากลาวตางๆ ดวยตนเอง
ดังนั้น จึงเปนงานของเลขานุการ ที่จะตองจัดเตรียมสุนทรพจนหรือคํากลาวในโอกาสตางๆ ใหแกผูบังคับบัญชา
บางครั้งก็เปนเพียงการเรียบเรียงเรื่องราว หรือจัดเตรียมบางสิ่งบางอยางที่ใชเปนแนวทางใหแกผูบังคับบัญชาใน
การกลาวเทานั้น ซึ่งมีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. ศึกษาหาขอมูลประกอบการจัดเตรียมสุนทรพจนหรือคํากลาวนั้นๆ ทั้งในเรื่องของรูปแบบ และเนื้อหา
เชน คําขึ้นตนของการกลาว จะตองกลาวอยางไร โดยรูปแบบของคําขึ้นตน ตองอาศัยขอมูลประกอบ คือ เรา
จะตอง ทราบถึงองคประกอบของงานที่จัดขึ้นวามีผูใดรวมงานบาง ใครเปนประธานในพิธีมีตําแหนง ยศศักดิ์ไล
เลียงกัน อยางไร เปนตน ในสวนของเนื้อหา ก็ตองเปนขอมูลที่ถูกตอง เชื่อถือไดบางครั้งตองคนควาขอมูลบาง
ประการ เชน ประวัติความเปนมา สถิติเปนตน เพื่อเพิ่มความนาสนใจแกผูรับฟง และแสดงถึงความสนใจและ
ความรอบรูของผูกลาว
2. คัดเลือกตัวอยางสุนทรพจนหรือคํากลาวของบุคคลอื่นๆ ในเรื่องประเภทเดียวกันเปนแนวทางสําหรับ
ผูบังคับบัญชา เพื่อใชเปรียบเทียบและแกไขสุนทรพจนหรือคํากลาวที่ไดจัดเตรียมไว
18. การตอนรับผูที่มาติดตอ
กอนจะถึงวิธีปฏิบัติในการตอนรับ เราควรทราบถึงหลักของการตอนรับกอนในเบื้องตน เพื่อเปนแนวทาง
ของการปฏิบัติตอไปหลักการตอนรับ สิ่งที่ผูทําหนาที่ตอนรับจะตองมีหรือแสดงออก คือ
1. แสดงอัธยาศัยอันดี คือ ผูตอนรับตองแสดงตอผูมาติดตอดวยความรูสึกจากใจจริง มิใชแสรงทํา ตอง
กระทําดวยกิริยาธรรมดา แมบุคคลนั้นจะมีฐานะต่ํากวาตนก็ตามอยาแสรงทํา ซึ่งจะทําใหผูมาติดตอไมพอใจอัน
จะทํา ใหเกิดทัศนคติที่ไมดีตอสํานักงาน
2. แสดงความเอาใจใส คือ ผูตอนรับจะตองเขาใจธรรมชาติของมนุษยในขอหนึ่งที่วา “มนุษยเราชอบให
ใครตอใครสนใจตน” ผูตอนรับจะตองไมแสดงกิริยามึนตึง หรือไมเต็มใจตอนรับผูมาติดตอ
3. สอบถามธุรกิจ คือ ผูตอนรับควรทักทายปราศรัยกอนทันทีเมื่อมีผูมาติดตอ ไมวาผูมาติดตอจะมาหาผูใด
ก็ตาม อยาปลอยใหผูมาติดตอยืนรีรอหรือเกอเขินอยูเพราะบางครั้งผูมาติดตอบางคนไมทราบวาจะติดตอ
สอบถามได จากที่ใด ดังนั้น ผูตอนรับควรจะเชื้อเชิญกอนดวยการแสดงความเอาใจใสและทักทายดวยคําพูด
สุภาพ เชน “สวัสดีครับผมพอจะชวยอะไรคุณไดบางครับ” หรือ “คุณตองการพบกับใครครับ” หรือ “คุณจะ
ติดตอเรื่องอะไรครับ” เปนตน ซึ่งการทักทายดังกลาวจะชวยใหผูมาติดตอรูสึกสบายใจขึ้นบาง และทําใหทราบถึง
เรื่องของเขาดวย เมื่อทราบแลวก็จะสามารถใหคําแนะนําหรือดําเนินการตามความประสงคของเขาไดตอไป
19. วิธีปฏิบัติในการตอนรับผูที่มาติดตอ
ในการตอนรับผูที่มาติดตอ ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองตระหนักอยูเสมอวา ตนเองเปนผูแทนของสํานักงาน
ควรตองพูดใหเกิดทัศนคติที่ดีตอสํานักงาน ดังนั้น ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองเปนผูที่มีลักษณะดีมีวาทศิลปมี
ความอดทน รอบคอบ เขาใจสภาวะและจิตใจของผูมาติดตอซึ่งมีหลากหลายประเภท และตองสามารถหาวิธี
สอบถาม เพื่อใหทราบความตองการของผูมาติดตอ จะไดอํานวยความสะดวกไดอยางถูกตองและเปนประโยชน
แกสํานักงานมีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อมีผูมาติดตอ ตองแสดงทาทีที่เปนมิตรใหเขาเกิดความรูสึกวาเรายินดีที่จะตอนรับ มีสีหนาที่ยิ้มแยม
แจมใส ในกรณีที่ผูมาติดตอเปนผูที่มีอาวุโส ควรใหเกียรติดวยการยืนตอนรับ ในบางครั้งสําหรับผูอาวุโสที่มี
ความสําคัญเปนกรณีพิเศษ การลุกขึ้นและเดินไปใหการตอนรับก็เปนสิ่งที่สมควรจะกระทํา
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2. ตองมีกิริยามารยาทที่เรียบรอย ไมแสดงความรังเกียจหรือแสดงกิริยาเบื่อหนาย รําคาญใหปรากฏ
3. การพูดหรือถาม ตองเปนไปในลักษณะที่แสดงความสุภาพออนนอม หากขณะที่มีผูมาติดตอนั้นยังไม
อาจจะใหการตอนรับหรือซักถามไดเนื่องจากติดธุระสําคัญ ควรเชื้อเชิญใหนั่งรอกอน และรีบเรงทําธุระใหเสร็จ
หาก ไมใชธุระสําคัญจะตองผละจากธุระนั้นกอน เพื่อจะใหการตอนรับและซักถาม
4. กรณีที่มีผูมาติดตอในโอกาสเดียวกันหลายคน ควรใหความสนใจและใหการตอนรับอยางทัดเทียมกัน
5. ใชความสามารถที่จะสรุปรวบรัดความประสงคของผูมาติดตอ เพื่อมิใหเสียเวลามากนัก แตตองระวังมิ
ใหเปนการเรงรัดจนเกินไป ซึ่งจะเปนเรื่องที่เสียมารยาทและไมตรีอันดี
6. จะตองมีความฉลาดและไหวพริบ ในการตัดสินใจใหบุคคลที่มาติดตอเขาพบผูบังคับบัญชาหรือไม หรือ
อาจเรียนถามผูบังคับบัญชาเปนแนวทางในเบื้องตนไวกอนวา บุคคลประเภทใดที่ทานไมประสงคจะใหเขาพบบาง
เราจะไดหาวิธีการแจงใหเขาทราบโดยไมใหเขาเสียความรูสึกวาเขาไมไดรับการตอนรับ หรืออาจเรียนถามเปน
กรณีๆไป ซึ่งการเรียนถามในกรณีหลังนี้ตองอาศัยความแนบเนียนกวาในกรณีแรก เพราะเปนกรณีที่เขาทราบวา
ผูบังคับบัญชา อยูแตไมทราบสาเหตุวาทําไมเขาจึงเขาพบไมไดเราจะตองหาสาเหตุที่เหมาะสม และไมทําใหเขา
เกิดความรูสึกที่ไมดี ตอผูบังคับบัญชา
7. กรณีบุคคลนั้นเปนบุคคลที่ผูบังคับบัญชาใหเขาพบ หากผูบังคับบัญชายังมีแขกอื่นอยูหรือติดภารกิจ
บางประการที่ทําใหตองรอเวลาอยูกอน ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองตอนรับดวยการเชื้อเชิญใหนั่งคอยในที่ที่
เหมาะสม เชน ที่รับรองผูมาติดตอ และจัดหาหนังสือมาใหอาน รวมทั้งจัดหาเครื่องดื่มมารับรองระหวางที่รอพบ
ผูบังคับบัญชาดวย และหากเลขานุการ มีเวลาวางพอ ก็อาจจะพูดคุยในเรื่องธรรมดาทั่วไป แตหากไมวาง
ก็สามารถพูดจาขอตัวไปทํางานที่คางไวโดยบอกกลาวกับผูรอวา เมื่อผูบังคับบัญชาพรอมใหเขาพบแลวจะรีบมา
เรียนเชิญทันที
20. วิธีปฏิบัติในการนัดหมาย
ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองรับผิดชอบในการจัดการนัดหมาย ตลอดจนการบันทึกนัดหมายนั้นไวจะตองมี
การวางหลักเกณฑการเขาพบไวดวย มีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. ควรจดบันทึกการนัดหมายไวทุกครั้ง เพราะเปนสิ่งที่จําเปน และจะตองกระทําอยางรอบคอบดวย
ไมควรใชวิธีจดจําเพราะอาจเกิดขอผิดพลาดได
2. การรับนัดหมายจากบุคคลภายนอก ตองขอทราบรายละเอียดทั้ง ชื่อ ชื่อสกุล เรื่องที่นัดหมาย วันเวลา
ที่ ขอนัดหมาย รวมถึงสถานที่ติดตอกลับและหมายเลขโทรศัพทดวยทั้งนี้ เพื่อสอบถามและจัดนัดหมายใหตรงกับ
วัน เวลาและความประสงคของผูบังคับบัญชาในการรับนัดดวย
3. การขอนัดหมายใหผูบังคับบัญชาพบบุคคลภายนอก ซึ่งสวนใหญจะเปนบุคคลในระดับที่สูงกวา
ผูบังคับบัญชา ดังนั้นผูทําหนาที่เลขานุการจะตองขอคําปรึกษาจากผูบังคับบัญชาและจัดกําหนดวันเวลาที่สะดวก
ในการขอนัดหมายอยางนอย 2 เวลา ซึ่งอาจจะระบุเวลาแนนอน หรือชวงเวลาเพื่อใหเขาเลือกไดสะดวกขึ้น เชน
“วัน จันทรที่ 10 เวลา 11.00 น. หรือ วันอังคารที่ 11 เวลา 11.00 น.” หรือ “วันจันทรที่ 10 ชวงเชาหรือ
บายก็ได” เปนตน
4. กรณีที่มีบุคคลมาติดตอโดยมิไดนัดหมาย ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองสอบถามกอนวา ไดมีการนัด
หมายไวลวงหนาหรือไม
4.1 กรณีที่ไมไดมีการนัดหมายไวและผูบังคับบัญชาอยูในสํานักงาน ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองเปน
ผูตัดสินในเบื้องตนอยางรวดเร็ววาสมควรจะใหพบผูบังคับบัญชาหรือไมแตการตัดสินนั้นไมควรดูจากการแตงกาย
ของบุคคล เพราะบางคนแตงกายดีมาก แตอาจมาขายประกัน หรือบางคนอาจแตงกายธรรมดา แตเปนบุคคล
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สําคัญก็ไดถา พิจารณาแลวเห็นวาบุคคลนั้นไมสมควรใหเขาพบผูบังคับบัญชา ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองใช
วาทศิลปในการพูดใหบุคคลนั้นเขาใจวาผูบังคับบัญชาติดภารกิจสําคัญอยูไมอาจใหเขาพบไดดังนั้น อาจขอใหฝาก
ขอความเพื่อใหผูบังคับบัญชาพิจารณาและกําหนดวันนัดหมายในวันหลัง ซึ่งจะแจงใหทราบทางโทรศัพทอีกครั้ง
หนึ่ง เปนตน สวนในกรณีที่พิจารณาแลววาสมควรจะนําเรียนผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาตใหเขาพบหรือไม
ผูทําหนาที่เลขานุการ ควรจะขอทราบชื่อหรือขอนามบัตรของผูนั้น รวมทั้งเรื่องที่ขอเขาพบดวย เพื่อนําเรียน
ผูบังคับบัญชาพิจารณา
4.2. กรณีที่ไมไดมีการนัดหมายไวและผูบังคับบัญชาไมอยูในสํานักงาน ควรขอทราบชื่อ นามสกุล
และธุระของผูมาติดตอ แลวบันทึกนําเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบในภายหลัง
5. กรณีที่ไดมีการนัดหมายไวลวงหนา ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองนําเขาพบตามเวลา หรือกอนเวลาหาก
ผูบังคับบัญชาสะดวกและไมมีภารกิจอื่น และผูทําหนาที่เลขานุการควรทักทาย โดยการเอยนามของผูที่มาติดตอ
จะทําใหเขารูสึกวาไดรับความสนใจและเอาใจใสทําใหเกิดความประทับใจตอการตอนรับของเรา เชน สวัสดีครับ
คุณ.... ที่นัดไวใชไหมครับ เชิญนั่งรอสักครูนะครับ ผมจะนําเรียนใหทานทราบวาคุณ... มาถึงแลว เปนตน
6. การเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบถึงกําหนดนัด หากผูบังคับบัญชาอยูเพียงลําพัง อาจเรียนโดยตรงดวย
วาจา แตหากทานกําลังมีแขกหรือกําลังประชุม ใหใชวิธีการเขียนโนตสั้นๆ นําเรียนหรืออาจแนบนามบัตรของผู
ขอเขาพบไปดวยก็ได
7. กรณีที่ผูนัดหมายไวหรือผูที่ไดรับอนุญาตใหเขาพบ ใชเวลาเกินที่นัดหมายหรือเวลาที่สมควรมาก และ
ผูบังคับบัญชามีภารกิจที่จะตองทําอยางอื่นตอ เชน มีแขกคนตอไป หรือมีประชุม ควรโทรศัพทหรือเขียนบันทึก
สั้นๆเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบ
8. ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองสามารถจดจําชื่อและจําบุคคลไดอยางแมนยํา อันจะเปนประโยชน
สําหรับการตอนรับที่เหมาะสมและดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป
21. วิธีปฏิบัติในการใหขอมูลตางๆ
ผูทําหนาที่เลขานุการจะตองเปนผูที่ควรจดจําหรือรอบรูเรื่องราวตางๆ ไดหมดทุกอยาง ซึ่งเปนการรอบรูใน
ลักษณะกวางๆ ไมไดเจาะลึก แตถาสามารถรูในเชิงลึกไดยิ่งจะเปนประโยชนตอการทํางาน ดังนั้น เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกตอง มีขอปฏิบัติดังนี้
1. จะตองเปนผูที่ใฝรูและขวนขวาย หาอุปกรณหรือหนังสืออางอิงตางๆมาประกอบในการทํางานอยูเสมอ
หนังสือที่ควรมีอยูประจํา เชน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พจนานุกรมอังกฤษไทย สมุดรายนามผูใช
โทรศัพท นามสงเคราะหสวนราชการไทย ระเบียบงานสารบรรณ แผนที่ประเทศไทย แผนที่โลก เปนตน สวน
หนังสืออื่นๆ ที่จําเปนเกี่ยวกับการทํางาน เชน การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ การใชคําราชาศัพท
หนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห
2. การใหขอมูลแกผูบังคับบัญชา ควรเปนขอมูลที่ถูกตองและชัดเจนแนนอน ในกรณีที่ไมสามารถให
คําตอบไดในทันทีเนื่องจากไมมีรายละเอียดหรือไมแนใจวาจะถูกตอง ผูทําหนาที่เลขานุการไมควรจะใหคําตอบ
ควรเรียนใหผูบังคับบัญชาทราบตามความจริงวาไมทราบเรื่องนี้หรือยังไมแนใจในเรื่องนี้แตจะรีบหาขอมูลมานํา
เรียนใหทราบโดยเร็ว ตองจําไววาการใหขอมูลผิดๆแกผูบังคับบัญชาเพื่อรักษาหนาตนเองวาเปนผูรูทุกเรื่องนั้น
จะทําให ผูบังคับบัญชาเสียหนา เมื่อทานนําขอมูลที่ไดจากเราไปบอกกลาวกับคนอื่นหรือใชในการตัดสินใจ ผลที่
จะเกิดตาม ภายหลังจะเปนเรื่องที่เสียหายยิ่งตอการทําหนาที่ของเลขานุการ
3. การจัดเก็บเอกสารที่เปนระบบ จะทําใหการใหขอมูล หรือการคนหาเปนไปดวยความรวดเร็ว และทัน
ตอความตองการของผูบังคับบัญชา
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22. วิธีปฏิบัติในการรางหนังสือ
การรางหนังสือเปนงานในหนาที่ของเลขานุการที่จะตองทําอยูเสมอ มีขอควรปฏิบัติดังนี้
1. ตองศึกษาความเปนมาและวัตถุประสงคของเรื่องนั้นๆ โดยมีหลักที่ควรรูกอนการรางหนังสือ คือ
- จากใครถึงใคร (Who)
- ดวยเรื่องอะไร (What)
- ทําไมตองแจงเรื่องนี้(Why)
- ที่ไหน (Where)
- อยางไร (How)
2. รางหนังสือใหถูกตองตามรูปแบบของหนังสือ ตามระเบียบงานสารบรรณ เชน หนังสือราชการ
ภายนอก บันทึกขอความ จดหมาย เปนตน
3. กรณีที่มีการติดตอกันมากอน ตองมีการเทาความเดิมเสียกอน เพื่อเปนการอางอิงเรื่องนั้นใหผูรับทราบ
ซึ่งจะทําใหการพิจารณาในเรื่องนั้นๆ ปะติปะตอกันยิ่งขึ้น สวนกรณีที่เปนเรื่องใหมยังไมไดเคยติดตอกันมากอน
จะตองเทาความหรือเกริ่นนําถึงความเปนมาของเรื่องนั้นๆ เปนการปูพื้นฐานความเขาใจในเรื่องที่มีหนังสือนั้นๆ
ตอจากนั้นจะตองแจงวัตถุประสงคของหนังสือและความมุงหมายที่เราประสงคจากผูรับหนังสือนั้นๆ สรุปก็คือ
การรางหนังสือ โดยปกติตองมีประมาณ 3 ยอหนา (บางเรื่องอาจมีเพียง 2 ยอหนาก็ได) คือ
3.1 ยอหนาแรก เปนการเทาความเดิม หรือเกริ่นนําความเปนมาของเรื่อง
3.2 ยอหนาที่สอง เปนวัตถุประสงคของเขียนหนังสือนี้
3.3 ยอหนาสุดทาย เปนความมุงหมายใหผรู ับหนังสือดําเนินการู
4. การรางหนังสือ ตองไมใชภาษาพูด คําฟุมเฟอย และหลีกเลี่ยงการใชคําซ้ําๆกัน การใชสรรพนาม
การสะกดคํา การันต เครื่องหมายวรรคตอนจะตองถูกตอง
5. ตองจดจําแบบและวิธีการเขียนหนังสือ ตลอดจนถอยคําหรือสํานวนของผูบังคับบัญชาที่ชอบใชอยู
เสมอ เพื่อใหการรางหนังสือเปนที่พอใจและมีการแกไขนอยที่สุด
23. วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร
การจัดเก็บเอกสารเปนหนาที่ที่สําคัญประการหนึ่งของผูทําหนาที่เลขานุการ เพราะเปนผูที่ผูบังคับบัญชา
ไววางใจในการเก็บเอกสารตางๆ ทั้งที่สําคัญและไมสําคัญ ดังนั้นเลขานุการควรมีระบบการจัดเก็บเอกสารที่ดี
เพื่อสะดวกในการคนหา และงายตอการจัดเก็บ ดังนั้น ควรมีวิธีแยกประเภทของเอกสารและจัดเก็บเปนประเภท
ของเอกสาร ดังนี้
1. เอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน
2. เอกสารที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว สามารถแยกไดดังนี้
2.1 เอกสารที่ไมจําเปน หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาในระยะเวลาสั้นๆ เชน รางเอกสารที่เขียนดวย
ปากกาหรือดินสอ ประกาศตางๆ จดหมายเชิญประชุม เปนตน จัดเปนเอกสารประเภทไมควรเก็บไว
2.1 เอกสารที่มีประโยชน หมายถึง เอกสารที่มีประโยชนเพื่อใชในการปฏิบัติงานภายในระยะเวลา
4-5 สัปดาหหลังจากพนระยะเวลานั้นพอสมควรแลว จัดเปนเอกสารที่ไมควรเก็บไว
2.3 เอกสารสําคัญ หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาเปนระยะเวลานาน ตั้งแต5-6 ปขึ้นไป จัดเปนเอกสารที่
ควรเก็บไวตามเวลา เพื่อใชอางอิง
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2.4 เอกสารที่มีคุณคาสูง หมายถึง เอกสารที่มีคุณคาหรือความสําคัญตอองคกรหรือผูบังคับบัญชา
หากสูญหายจะเปนผลเสียรายแรงตอองคกรหรือผูบังคับบัญชา เชน เอกสารทางดานกฎหมาย หนังสือสัญญา
ตางๆ จัดเปนเอกสารที่ควรเก็บไวตลอดไป
3. เอกสารที่ควรทําลาย หมายถึง เอกสารที่ไมมีความจําเปนตองใชและไมมีกฎหมายบังคับใหตองเก็บไว
สรุป
ผูทําหนาที่เลขานุการ มีหนาที่รับผิดชอบในการอํานวยความสะดวกแกผูบังคับบัญชาทั้งทางดานการบริหาร
องคกร งานธุรการ งานติดตอประสานงาน และงานบริการ จึงนับวามีสวนสําคัญในการสนับสนุนใหการทําหนาที่
ของ ผูบังคับบัญชาดําเนินไปไดอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีเคล็ดลับที่สําคัญคือ การสนองไดตามความ
ประสงค โดยไมขัดตอกฎหมาย ศีลธรรม ประเพณีอันดีตองรักษาความลับ ซื่อสัตยมีจิตบริการ (Service Mind)
สูง มีมนุษย สัมพันธในการประสานงานกับคนอื่น สรางภาพลักษณที่ดีแกผูบังคับบัญชา หากบุคคลใดสามารถ
ปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวไดแลว บุคคลนั้นยอมเปนบุคคลที่สมควรไดชื่อวา “เลขานุการ”อยางแทจริง
************************

