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ง

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้นกับระบบสารบรรณกลางของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ โดยมี
คาถามการศึกษา คือ กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศจะพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหา
และอุปสรรคของงานสารบรรณกลางได้อย่างไร และสมมติฐานการศึกษา คือ งานฝ่ายสารบรรณกลาง
ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ หากมีการพัฒนาปรับปรุงด้าน
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงการต่างประเทศ โดยศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) บุคลากร (2) กฎ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็น คาบเกี่ยวระหว่างหน่ว ยงาน และจะนาข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจาก
การศึกษามาใช้ในการวางแผน และเพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทาแผนบริหารจัดการ
และแผน พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลางฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
กรอบแนวคิดการศึกษาโดยสรุป ปรากฏตามแผนภาพต่อไปนี้

จ
ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้
1. ประเด็นที่ความสาคัญลาดับต้นต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณกลาง
คือ ประเด็นด้านบุคลากร และประเด็นด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานสารบรรณกลาง
ตามล าดั บ ส่ ว นประเด็ น รองลงไป ได้ แ ก่ กฎระเบี ย บและประเด็ น คาบเกี่ ย วระหว่ า งหน่ ว ยงาน
โครงสร้างและกระบวนการ
2. การพัฒ นาปรั บ ปรุ งการบริห ารจัดการปัญหาและอุปสรรคของงานสารบรรณกลาง
สามารถดาเนินการได้ ดังนี้
2.1 การบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงใน 4 ประเด็นข้างต้น โดยเน้นประเด็นด้าน
บุคลากร และประเด็นด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 การนากลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข ที่ได้จากการศึกษามา ปรับใช้
เพื่อดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของงานสารบรรณกลาง ใน 4
ประเด็นหลักตามข้อ 1
3. ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษา: “งานฝ่ายสารบรรณกลางของกองกลาง
กระทรวงการต่างประเทศจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ หากมีการพัฒนาปรับปรุงด้าน ทรัพยากรบุคคล
กระทรวงการต่างประเทศ” โดยจะต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของงาน
สารบรรณกลาง ดังนี้
4.1 การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนการปรับทัศนคติ กรอบความคิดและจิตสานึก สร้าง
ความตระหนักรู้และวินัย
4.2 ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับบริบทและ
สภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงหรือแผนฉุกเฉินในกรณีที่ระบบ
ขัดข้อง
4.3 กาหนดท่าทีของกระทรวงการต่างประเทศสาหรับการประชุมปรับปรุงระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง
4.4 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ
4.5 ปรับโครงสร้างและกระบวนการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
4.6 กาหนดแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางการจัดการความรู้

ฉ

กิตติกรรมประกาศ
การหยิบยกประเด็นเรื่องการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณ กลาง
ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องจากผู้ศึกษาได้รับแรงจูงใจว่ามีความจาเป็นจะต้องมีการ
พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลาง ของกองกลาง ซึ่งเป็นระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน 3 ด้าน คือ (1) การปรับเปลี่ยน
ภาครัฐให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวิธีทางาน การให้บริการ และเทคโนโลยี ที่ทาให้
องค์การภาครัฐสามารถดาเนินภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่นมากขึ้น และสามารถเผยแพร่ข้อมูล
อย่ า งปลอดภั ย (2) การส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ดนวัต กรรม และการคิ ด สร้ า งสรรค์ ซึ่ ง การส่ ง เสริ ม ให้ เกิด
วัฒนธรรมองค์การที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์แนวคิดกระบวนการ วิธีทางาน รูปแบบการดาเนินงาน หรือ
บริ ก ารในรู ป แบบใหม่ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ และคุ ณ ภาพ
การบริการประชาชน (3) นโยบายไม่ใช้กระดาษ (paperless) ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและ
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และตามโครงการสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐตามมาตรฐาน TH e–GIF ของสานักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร.
ผู้ ศึกษาขอขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสามท่าน ประกอบด้ว ย เอกอัครราชทูต อุ้ม
เมาลานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ
ที่ได้ให้คาแนะนาและข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงรายงานฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาในสานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ
ที่ได้อนุญาตให้ผู้ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 11 ตลอดจนขอขอบคุณ
ข้าราชการและบุ คลากรฝ่ ายสารบรรณกลางที่ไ ด้ต อบข้ อสั มภาษณ์ข องผู้ ศึ ก ษาเพื่ อใช้ เป็น ข้ อ มู ล
ประกอบการศึกษาในการจัดทารายงานฉบับนี้ รวมทั้งขอขอบคุณวิทยากร เพื่อร่วมรุ่นหลักสูตรนัก
บริหารการทูต และเจ้าหน้าที่ทุกท่านจากสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ที่ทาให้ผู้ศึกษาได้
มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว
เอกอรรถ ทิตาราม
สิงหาคม 2562
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ตัวอย่างตาราง TOWS Matrix
รูปแบบ (Model) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามรายงาน
การศึกษาฉบับสมบูรณ์ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณกลาง
การวิเคราะห์ SWOT งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวง
การต่างประเทศ
TOWS Matrix งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวง
การต่างประเทศ
ตารางลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ปัญหาและอุปสรรคของงานสารบรรณกลาง
การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้วิธีอุปมาน (inductive method)
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25
33
35
37
40

บทที่ 1
บทนา
1.1 ภูมิหลังและความสาคัญของปัญหา
1.1.1 งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ มีความสาคัญใน
ฐานะที่เป็นด่านหน้าในการรับและจ่ายหนังสือราชการและเอกสารต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐของไทย
ตลอดจนหนังสือและเอกสารต่าง ๆ จากหน่วยงานภาคเอกชนของไทย รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ของต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ
ของกระทรวงการต่ า งประเทศเพื่ อ การปฏิบั ติ ง าน อย่ า งไรก็ ดี ที่ ผ่ า นมาการปฏิบั ติ ง านของฝ่ าย
สารบรรณกลางมีข้อจากัดและประสบปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ หลายประการ อาทิ บุคลากร โครงสร้าง
และกระบวนการ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ การประสานงานระหว่างกรม/กองต่าง ๆ ใน
ส่ ว นที่ เ กี่ ย วกั บ ประเด็ น คาบเกี่ ย วระหว่า งหน่ว ยงาน (cross cutting issues) ซึ่ ง มี ก ารแบ่ ง หน้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบไม่ ชั ด เจน การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(E–Submission) ตลอดจนการเตรี ย มพร้ อ มส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า ง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
1.1.2 งานหลั ก ของฝ่ า ยสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่ า งประเทศ
นอกเหนือจากตามข้อ 1.1.1 แล้ว ยัง มีงานด้าน อื่น ๆ ที่สาคัญ ได้แก่ การรักษาความลับของทาง
ราชการ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ เป็นต้น
1.1.3 ในภาพรวม งานสารบรรณกลาง กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ประสบ
ปัญหาสาคัญ 4 ประการ ได้แก่
1.1.3.1 บุคลากร
1.1.3.2 โครงสร้างและกระบวนการ
1.1.3.3 ข้อจากัดด้านกฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน (cross
cutting issues)
1.1.3.4 การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานของงานสารบรรณกลาง
1.1.4 ประเด็นปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหากไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในภาพรวมของงานกระทรวงการต่างประเทศ และกรม/กองต่างๆ โดยจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ หากมีข้อมูลข่าวสารที่ไม่ควรเปิดเผยรั่วไหลออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยัง
สื่อมวลชนและบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้

2
1.2 คาถามการศึกษา
กองกลาง กระทรวงการต่า งประเทศจะพัฒ นาปรั บปรุง การบริ ห ารจั ด การปั ญหาและ
อุปสรรคของงานสารบรรณกลางได้อย่างไร
1.3 สมมติฐานการศึกษา
งานฝ่ายสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้
หากมีการพัฒนาปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคล
1.4 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4.1 เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบสารบรรณกลาง ของ
กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นต่าง ๆ
1.4.2 เพื่ อ น าข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ รั บ จากการศึ ก ษามาใช้ ใ นการวางแผน และเพื่ อ เป็ น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการจัดทาแผนบริหารจัดการ และแผนพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลาง
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
1.5 ขอบเขตการศึกษา วิธีการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.1 ขอบเขตการศึกษา
ศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคสาหรับงานสารบรรณกลาง
ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ อาทิ ด้าน บุคลากรและความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงาน
(human error) โครงสร้างและกระบวนการ กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและประเด็นคาบเกี่ยว
ระหว่างหน่วยงาน (cross cutting issues) การนาเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(E–Submission) โดยอยู่ ภ ายในขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ของกระทรวง
การต่างประเทศ
1.5.2 วิธีการดาเนินการศึกษา
1.5.2.1 ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ตลอดจนการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่กากับดูแลกองกลาง แล้วนาข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษามา
ทาการวิเคราะห์ และประมวลผลเพื่อหาข้อเสนอแนะแนวทางบริห ารจัดการและพัฒ นาปรับปรุง
ระบบงานสารบรรณกลางของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศต่อไป
1.5.2.2 แหล่งข้อมูล
1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ กฎระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
หนังสือและเอกสารของทางราชการ
2) ข้ อ มู ล ทุ ติ ย ภู มิ ได้ แ ก่ การสั ม ภาษณ์ ข้ า ราชการและเจ้า หน้ าที่ผู้ ที่
เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณกลาง รวมทั้งผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศที่กากับดูแลกองกลางเพื่อ
รับแนวนโยบายเกี่ยวกับด้านงานสารบรรณกลางในภาพรวม
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3) การประมวลผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีการวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดทาข้อเสนอแนวทางการบริหารจัดการและการพัฒ นาปรับ ปรุง
ระบบงานสารบรรณกลาง
1.5.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
1.5.3.1 ใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT (SWOT Analysis) เพื่ อ วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง
จุ ด เด่ น จุ ดด้อย โอกาส และความท้ าทาย ตลอดจนผลกระทบจากสภาพปั ญหาในปั จจุ บั นของงาน
สารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อแสวงหากลยุทธ์ด้านต่าง ๆ อันได้แก่
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์ เชิงป้องกัน ตามหลักของการวิเคราะห์
SWOT ซึ่ ง จะช่ ว ยก าหนดแนวทางและข้ อเสนอแนะในการบริ หารจั ดการ และการพั ฒนาปรั บปรุ ง
ระบบงานสารบรรณกลาง
1.5.3.2 ศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบและสนับสนุนการ
จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารจัดการ พัฒนาและปรับปรุงงานสารบรรณกลาง
1.6 ประโยชน์ของการศึกษา
1.6.1 ได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในภาพรวมที่เกิดขึ้นกับงานสารบรรณกลางของ
กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้แก่
1.6.1.1 บุคลากร
1.6.1.2 โครงสร้างและกระบวนการ
1.6.1.3 ข้ อ จ ากั ด ด้ า นกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งและประเด็ น คาบเกี่ ย วระหว่ า ง
หน่วยงาน (cross cutting issues)
1.6.1.4 การน าเทคโนโลยีส ารสนเทศมาช่ว ยในการบริห ารจัด การและพั ฒ นา
ปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลาง
1.6.2 ได้ รั บ ข้ อ เสนอแนวทางและข้ อ เสนอแนะในการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นา
ปรั บ ปรุ ง ระบบงานสารบรรณกลาง ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (E–Submission) ตลอดจน
ประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณกลาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ
การรักษาความลับของทางราชการ และการดาเนินงานตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6.3 เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลาง
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งจะช่วยส่งเสริมการปฏิบัติงานในประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
สารบรรณกลาง อาทิ การรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่ าวสารลับ การรักษาความลับของทางราชการ
ตามกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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1.7 นิยามศัพท์
งานสารบรรณ1 หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่ าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
อิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน และให้หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธี การทางแสง วิธีการทาง
แม่เหล็ก หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น
ข้อมูลข่า วสารลับ 2 หมายความว่า ข้อมูล ข่าวสารตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 ของ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ที่มีคาสั่ง
ไม่ให้เปิดเผยและอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรื อที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกาหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลับ
ชั้นลับมาก หรือชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้โดยคานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ และ
ประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน
การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ3 หมายความว่า มาตรการและการดาเนินการที่กาหนดขึ้น
เพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับ ของทางราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลการจารกรรม การก่อวินาศกรรม
การบ่อนทาลาย การก่อการร้าย การกระทาที่เป็นภัยต่อความมั่นคงและผลประโยชน์ แห่งรัฐ และการ
กระทาอื่นใดที่เป็นการเปิดเผยสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสาร บริภัณฑ์ ยุทธภัณฑ์ที่สงวน
การรหัส ประมวลลับ และสิ่งอื่นใดบรรดาที่ถือว่าเป็นความลับของทางราชการ
ข้อมูลข่าวสาร4 หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือสิ่งใดๆ
ไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะทาได้ โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้
จั ด ท าไว้ ใ นรู ป ของเอกสาร แฟ้ ม รายงาน หนั ง สื อ แผนผั ง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่ า ย ฟิ ล์ ม
การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้
ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือ
ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินงานของรัฐหรือข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน
1

ตามคานิยามที่บัญญัติโดยมาตรา ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 122 ตอนพิเศษ 99 ง (23 กันยายน 2548).
2
ตามคานิยามที่บัญญัติโดยมาตรา 5 ของระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544,
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 118 ตอนพิเศษ 18 ง (23 กุมภาพันธ์ 2544).
3
ตามคานิยามที่บัญญัติโดยมาตรา 4 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 126 ตอนพิเศษ 39 ง (13 มีนาคม 2552).
4 ตามคานิยามบัญญัติไว้โดยมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ, ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 114 ตอนพิเศษ 46 ก (10 กันยายน 2540).

5
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล
เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการทางาน บรรดาที่มี
ชื่อของผู้นั้น หรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทาให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ
แผ่นบันทึกลักษณะเสีย งของคนหรือรูปถ่าย และให้ หมายความรวมถึงข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกั บสิ่ ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย
ประเด็ น คาบเกี่ยวระหว่ า งหน่ ว ยงาน หมายความว่า ประเด็นที่อาจเกี่ยวข้องกั บ การ
ดาเนินงานของหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ลูกจ้างชั่วคราว5 หมายความว่า ลูกจ้างรายเดือน รายวันและรายชั่วโมง ที่จ้างไว้ปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะชั่วคราว และหรือมีกาหนดเวลาจ้าง แต่ทั้งนี้ระยะเวลาต้องไม่เกินปีงบประมาณ
ลู ก จ้ า งเหมาบริ ก าร หมายความว่ า ลู ก จ้ า งที่ จั ด จ้ า งในงานจ้ า งเหมาบริ ก ารตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. 2560 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประสิทธิผล6 หมายความว่า ผลสาเร็จ ผลที่เกิดขึ้น
ประสิทธิภาพ7 หมายความว่า การใช้ทรัพยากรและเวลาน้อย แต่งานบรรลุเป้าประสงค์และ
มีคุณภาพมาก

5

ตามคานิยามที่บัญญัติไว้โดยข้อ 5 ของระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ซึ่งรวบรวมโดยสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, แหล่งที่มา:
https://op.coj.go.th/th/file/get/file/ 20190228d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e141159.pdf [28
พฤษภาคม 2562].
6
ตามความหมายที่ให้ไว้โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542
7
สวัสดิ์ กาญจนสุวรรณ, หลักการบริหารการศึกษา โครงการตาราวิชาการสถาบันราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ, (สงขลา : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏ
สงขลา, 2542) หน้า 4, แหล่งที่มา: http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/8137/10/References.pdf
[28 พฤษภาคม 2562].

บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
2.1.1 การวิเคราะห์ SWOT
พิทยา เกตุศิริ8 ได้กล่าวถึงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้
2.1.1.1 คาอธิบาย
คือ การวิเคราะห์สภาพองค์กรหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง
จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินการสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต ทั้งนี้
SWOT เป็นตัวย่อที่มีความหมาย ดังนี้
S Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
W Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
O Opportunities – โอกาสที่จะดาเนินการได้
T Threats – อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานของ
องค์กร
หลั ก การส าคั ญ ของ SWOT คื อ การวิ เ คราะห์ โ ดยการส ารวจจาก
สภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้น การวิเคราะห์ SWOT จึง
อาจกล่ าวได้ว่า เป็ น การวิเคราะห์ ส ภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็ง
จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส–อุปสรรค
การวิเคราะห์ ปั จ จั ย ต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่ว ยให้ ผู้ บริห ารองค์กรทราบถึ ง
การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้ว และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กร และจุดแข็ง จุดอ่อน และ
ความสามารถด้านต่าง ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกาหนด
วิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินกลยุทธ์องค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป
2.1.1.2 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ SWOT
การวิ เ คราะห์ SWOT เป็ น การวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ ทั้ ง
ภายนอกและภายในองค์ ก ร ซึ่ ง ปั จ จั ย เหล่ า นี้ แ ต่ ล ะอย่ า งจะช่ ว ยให้ เ ข้ า ใจได้ ว่ า มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กร จะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อ
บรรลุ เ ป้ า หมาย ในขณะที่ จุ ด อ่ อ นขององค์ ก รจะเป็ น คุ ณ ลั ก ษณะภายในที่ อ าจจะท าลายผลการ
ดาเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อม จะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพื่อการบรรลุเป้าหมายในองค์กร
ในทางกลั บ กัน อุป สรรคทางสภาพแวดล้ อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขั ดขวางการบรรลุเป้าหมายของ
8

พิทยา เกตุศิริ, การวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:
https://www.academia.edu/8052868/การวิเคราะห์_SWOT [26 พฤษภาคม 2562].

7
องค์กร ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการกาหนดวิสัยทัศน์ การกาหนดกลยุทธ์
เพื่อให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางที่เหมาะสม
2.1.2 การประเมินสถานการณ์และจัดทากลยุทธ์จากการวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT จะมีการดาเนินการที่ต่อเนื่อง ได้แก่ การทาตาราง TOWS
9
Matrix ซึ่ ง คื อ การน า จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการวิ เ คราะห์
สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายในขององค์ กร (SWOT Analysis) มาทาการจับคู่ระหว่างปั จ จั ย
ภายนอก (External Factors) กับปัจจัยภายใน (Internal Factors) โดยการวิเคราะห์เพื่อแสวงหา
กลยุทธ์ในการรับมือกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถแบ่งรูปแบบ
การจับคู่กลยุทธ์ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST)
และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) )
กลยุทธ์เชิงรุก (SO – Strength กับ Opportunity) ใช้จุดแข็งเพื่อหาประโยชน์จาก
โอกาสที่มี
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO – Weakness กับ Opportunity) ใช้ประโยชน์จากโอกาส
เพื่อแก้ไขหรือลดจุดอ่อน
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST – Strength กับ Threat) ใช้จุดแข็งเพื่อเลี่ยงอุปสรรค
กลยุทธ์เชิงรับ (WT – Weakness กับ Threat) ลดจุดอ่อนและเลี่ยงอุปสรรค

ภาพที่ 1 ตัวอย่างตาราง TOWS Matrix10
9

แหล่งที่มา: https://medium.com/@umapupphachai/swot-analysis-2c95084bb6a2 และ
https://greedisgoods.com/tows-matrix-คือ/
10
แหล่งที่มา: https://greedisgoods.com/tows-matrix-คือ/

8
2.2 รายงานการวิจัย รายงานและเอกสารเชิงวิชาการเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ
จากการค้นคว้าข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ผู้ศึกษาได้พบรายงานการวิจัย รายงานและเอกสาร
เชิงวิชาการเกี่ยวข้องกับงานสารบรรณจานวนหนึ่ง ซึ่งสามารถจัดกลุ่มได้ 4 กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 รายงานและเอกสารที่เน้นประเด็นด้านบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติงาน
2.2.1.1 เอกสารการศึกษา ภายใต้ห้วข้อ “การพัฒนาระบบงานธุรการด้านงาน
สารบรรณสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต 2 อาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีสะเกษ” จัดทาโดยพีรพล พันธเสน และประทวน บุญรักษา 11 ซึ่งพบว่าระบบงานธุรการด้านงาน
สารบรรณของสานักงานฯ ก่อนการดาเนินการพัฒนาระบบ ผู้รับผิดชอบงานธุรการยังขาดทักษะใน
การปฏิบั ติ งานธุร การด้านงานสารบรรณ และขาดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือ
การรับหนังสือ การส่งหนังสือ การจัดเก็บหนังสือและการทาลายหนังสือราชการ แต่ภายหลังจากที่ได้
ดาเนินการพัฒนาโดยใช้กลยุทธ์คือการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและการนิเทศกากับ
ติดตามในวงรอบที่ 1 พบว่าจากการวัดความพึงพอใจ การดาเนินงานธุรการด้านงานสารบรรณ
โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง จึงได้มีการพัฒนาในวงรอบที่ 2 ทาให้ผู้รับผิดชอบงาน
ธุรการด้านงานสารบรรณเกิดทักษะและมีความสามารถในการพัฒ นาระบบงานธุรการได้ถู ก ต้ อง
รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ได้ทันเวลาและจากการวัด
ความพึงพอใจการดาเนินงานธุรการด้านงานสารบรรณ
2.2.1.2 บทความการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการพัฒนางานสารบรรณของ
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี” โดย อัมพร พุ่มทอง12 ซึ่งมีสาระสาคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาปัญหาการปฏิบัติงานสารบรรณและเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
งานสารบรรณขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไร่ อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ซึ่งพบว่าปัญหาการ
ปฏิบัติงานเกิดจาก
1) ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณ การจัดลาดับความสาคัญเร่งด่วนของหนังสือ
ราชการ การส่งหนังสือราชการ ไม่ได้กาหนดความเร่งด่วนและไม่ได้ใช้เทคโนโลยีในการส่งหนังสื อ
ราชการ
2) การเก็บหนังสือราชการ ที่คับแคบ เครื่องมือไม่พอ ไม่ได้มีการจัดทา
บัญชีหนังสือราชการ เก็บแฟ้มไม่เป็นหมวดหมู่
3) การยืมหนังสือราชการ ยืมด้วยวาจา ไม่ทาหลักฐาน
4) การทาลายหนังสือราชการ ซึ่งไม่มีการสารวจหนังสือที่ครบอายุเพื่อ
ทาลาย
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการพัฒ นาระบบการ
จัดเก็บเอกสารโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการค้นหาหนังสือราชการ
และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บหนังสือราชการ
11
12

แหล่งที่มา: http://www.mskyt28.info/upload/d71c8235de7d4ee0873c2e213eabfc04.doc
แหล่งที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/NUR_YIU/article/download/29765/25630/
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2.2.1.3 เอกสารผลงานเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งนักจัดการงาน
ทั่ว ไปช านาญการ สั งกัดฝ่ ายบริ ห ารทั่ว ไป ส านักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน ภายใต้หั ว ข้อ
“ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” เรื่อง การเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการจั ด ท าหนั ง สื อ ราชการให้ ถู ก ต้ อ งตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยงาน
สารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 จัดทาโดยนางดวงใจ กมลอนุวงศ์ 13
ซึ่งศึกษาปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสานักชลประทานที่ 4 กรมชลประทาน และได้ข้อสรุป ดังนี้
1) ประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัญหาด้านผู้ปฏิบัติงาน ปัญหาด้าน
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจร่างหนังสือราชการ ปัญหาด้านหน่วยงาน
2) แนวทางแก้ไขและจัดทาข้อเสนอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่
(1) การจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นการให้ความรู้
และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณและผู้ที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงาน การซักซ้อม
ความเข้าใจในทางปฏิบัติเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานร่วมกันอย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
(2) การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
(3) การจัดทาแบบมาตรฐาน (template) ของหนังสือราชการที่มัก
ใช้เป็นประจา
2.2.2 รายงานและเอกสารที่เน้นประเด็นด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2.2.2.1 เอกสารข้ อ มู ล เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบงานสารบรรณ ของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 14 ซึ่งเป็นการกล่าวถึงระบบสารบรรณของกระทรวงมหาดไทยที่มีการนา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในลั กษณะ
ออนไลน์ได้ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดงานด้านการจัดทาเอกสารและการ
จัดเก็บเอกสาร ประหยัดกระดาษที่ใช้ในการทาสาเนา รวมทั้งสามารถสรุปรายการหนังสือที่ ครบ
กาหนดการทาลายและสรุปรายงานประจาปีโดยอัตโนมัติ
2.2.2.2 งานวิเคราะห์ ภายใต้หัวข้อ “ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน สารบรรณ
ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของงานบริหารเอกสาร กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล”
จัดทาโดยนายเอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา และนางสาวรจนา คงสุข 15 ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ออกมา
เป็นประเด็นที่สาคัญได้ ดังนี้
1) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สามารถช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น กล่าวคือ
(1) ช่วยให้มีความสะดวกและความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
13

แหล่งที่มา: http://irrigation.rid.go.th/rid4/km04/_data/57/book_pea3.pdf.
แหล่งที่มา: http://www.gad.moi.go.th/salabun-08-09-52/1-53.doc.
15
แหล่งที่มา: http://www.op.mahidol.ac.th/orga/th/unit-dm/download/งานวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์.pdf.
14
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(2) สามารถลดขั้นตอนในการปฏิบั ติงานสารบรรณในกรณี ข อง
เอกสารเพื่อการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์/แจ้งเพื่อทราบ
(3) ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถติดตามเอกสารต่างๆ ในระบบฯ
ได้เอง
(4) ช่วยลดการใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานสารบรรณ
2) ปัญหาอุปสรรค
(1) ปัญหาจากการปฏิ บัติ งานจากเจ้ าหน้ า ที่ผู้ รั บผิ ดชอบในงาน
สารบรรณ ทั้งเจ้าหน้าที่ในงานบริหารเอกสารและเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปฏิ บั ติ ง านผิ ด พลาด หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย ในเรื่ อ งแนวทางการใช้ ร ะบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
(2) ปัญหาจากขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานเก่าชารุดทางานช้า โดยเฉพาะในขั้นตอนการแสกนเอกสารแนบไฟล์
ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสาคัญและเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลาในการดาเนินงานมากที่สุด
(3) ปัญหาจากระบบสารบรรณอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ สามารถจ าแนก
ออกเป็น 3 ส่วน คือ
– ปัญหาที่เกิดจากระบบเครือข่าย (network)
– ปัญหาที่เกิดจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (server)
– ปัญหาจากโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
3) ข้อเสนอแนะ
(1) ควรมี ก ารจั ด ท าเครื อ ข่ า ยผู้ ป ฏิ บั ติ ง านสารบรรณของ
มหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี ก าหนดการประชุม อย่ า งต่ อ เนื่อ ง เพื่ อ แลกเปลี่ ยนเรียนรู้
แนวทางการปฏิบั ติงานของแต่ล ะส่ ว นงาน รวมทั้งให้ ทุกส่ ว นงานรับทราบ เห็ นความส าคัญและ
ประโยชน์ของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย
(2) จั ด ท าคู่ มื อ ระบบงานสารบรรณและคู่ มื อ การใช้ ง านระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมการปฏิบัติงานทั้งหมดของงานสารบรรณ รวมถึงเทคนิค
และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ พ บขณะปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น เอกสารอ้ า งอิ ง ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
ผู้ปฏิบัติงานให้เข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) ควรมีการเรียนรู้ สอนงาน หรือเวียนหน้าที่การปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในงานสารบรรณ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ในกรณีหากผู้ปฏิบัติงานขาดงาน
หรือลาออก ก็ยังมีผู้ที่สามารถปฏิบัติงานทดแทนกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานสารบรรณได้อย่าง
ต่อเนื่อง
(4) ควรศึกษาถึงปัจจัยที่ส่ งผลต่ อการปฏิบัติ งานสารบรรณด้ ว ย
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวทาง
แก้ไขและสามารถใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มประสิทธิภาพต่อไป
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(5) หั ว หน้ า งานควรก ากั บ การปฏิ บั ติ ง านของเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี
ความรอบคอบในการปฏิ บั ติ ง านมากขึ้ น โดยเฉพาะในขั้ น ตอนการป้ อ นข้ อ มู ล ของเอกสารและ
การแสกนแนบไฟล์เอกสาร เพื่อลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
(6) ควรจั ด หาอุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านสารบรรณให้
เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ เช่น เครื่องแสกนเนอร์
(7) ศึกษาความต้องการ ปัญหาการในการใช้ระบบของผู้ปฏิบัติงาน
สารบรรณ เพื่ อ น าไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ ห้ ส ามารถสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานสารบรรณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
(8) ผู้บริหารควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการผลักดันให้ทุกส่วนงานใช้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้เต็มประสิทธิภาพ
2.2.2.3 เอกสารผลงานประกอบการพิจารณาประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งสาหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตาแหน่งประเภททั่วไป) ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน 8 ว ภายใต้หัวข้อ “ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เรื่อง การนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลงานสารบรรณสานัก
การจราจรและขนส่ง” จัดทาโดยนางสาวปรีดา คูภิรมย์ หัวหน้าฝ่าย ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สานักงาน
เลขานุ การ ส านั กการจราจรและขนส่ ง 16 ซึ่งมีการจัด ทาข้ อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒ นางาน
สรุปสาระสาคัญได้ ดังนี้
1) ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งก าหนดนโยบายในการสนั บ สนุ น การน าระบบ
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานภายในสานักฯ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล
2) บุคลากรภายในองค์กรต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงานโดย
ต้องก้าวให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการนาเทคโนโลยีมาช่วยในการปฏิบัติงาน
3) ฝ่ ายบริห ารงานทั่ว ไปต้ องเร่ ง พัฒ นาระบบสารสนเทศที่ ใช้ใ นการ
จัดเก็บข้อมูลงานสารบรรณเพื่อนามาทดแทนระบบการทางานแบบเดิม
2.2.3 รายงานการวิจัยที่เน้นประเด็นด้านอื่น ๆ
รายงานการวิ จั ย ภายใต้ หั ว ข้ อ “กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การงานสารบรรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ” จัดทาโดย วาสนา จันทร์ดี ชลัยรัตน์ จิรชัยเชาวนนท์ และพสิษฐ์
โสภณพงศ์พัฒน์17 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานสารบรรณมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์ กลยุทธ์การบริหารจัดการงานสารบรรณ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับ
ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผลการวิจัยสรุปได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการบริห าร
จัดการงานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความสัมพันธ์กันทุกด้าน นอกจากนี้ ยังสรุปได้
ว่าการนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยงานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทาให้
งานสารบรรณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
16
17

แหล่งที่มา: http://203.155.220.238/csc/attachments/article/172/2028.pdf
แหล่งที่มา: gs.nsru.ac.th/files/3/11วาสนา%20%20จันทร์ด%
ี 20สมบูรณ์.pdf
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2.2.4 รายงานและเอกสารที่เน้นแนวความคิดด้านการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนและ
ประกอบการจัดการข้อเสนอแนะ
2.2.4.1 วิ ท ยานิ พ นธ์ ก ารศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรมหาบั ณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร แนวทางพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย จารุเนตร เกื้อภักดิ์18
มีสาระสาคัญ ดังนี้
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการ
และแนวทาง ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ และผลการวิจัยพบว่า
1) แนวทางในการพั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ของ
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสิ นทร์ มีดังนี้ (1) ด้านการศึกษา ได้แก่ การสนับสนุน
ทุนการศึกษา และการเตรียม ความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน (2) ด้านการ
ฝึ กอบรม ได้แก่ การส ารวจ ความต้องการและจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง (3) ด้านการพัฒนา ได้แก่ การจัดทา
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน และใช้ ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งในการสอนงานหรื อ ช่ ว ยตั ด สิ น ใจแก้ ไ ขปั ญ หาในงานที่
รับผิดชอบ
2) จากผลการศึกษาสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ และ
กาหนดแนวทางต่างๆ ในการจัดทาแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
2.2.4.2 บทความทางวิ ช าการ ภายใต้ หั ว ข้ อ “การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลง:
บทบาทของภาวะผู้นาและการสื่อสารในองค์การ” โดย ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก 19
มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาทบทวนพื้ น ฐานความรู้เ กี่ ย วกั บแนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยและรูปแบบความสัมพันธ์ของการบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การ กับบทบาทของ
ภาวะผู้นาและการสื่อสารองค์การ และเพื่อเสนอกรอบแนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงองค์การกับบทบาทของภาวะผู้นาและการสื่อสารองค์การ
2) ผลการศึกษาสรุป ได้ว่า ภาวะผู้ นา การเปลี่ ยนแปลง การสื่ อสาร
องค์การ และบริหารการเปลี่ยน แปลงองค์การเป็นปัจจัยที่ส่งผลและมีความสัมพันธ์กัน ด้วยเหตุผล
และปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้องค์การต่างๆ ให้ความสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและเตรียมความพร้อม
องค์การให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่ต้องเผชิญ ทั้งนี้ มิติ หนึ่งที่องค์การต้องให้ความสาคัญ คือ
ภาวะผู้ น า ซึ่งต้องมีความสอดคล้ อ งกั บการเปลี่ ย นแปลงองค์ก าร ทั้งในด้านคน โครงสร้าง และ
18

แหล่งที่มา: http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/bitstream/123456789/941/1/57601304%20%20จารุ
เนตร%20%20เกื้อภักดิ์.pdf
19
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2559), แหล่งที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/
article/download/56868/47275/
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เทคโนโลยี รวมทั้ ง จะต้ อ งบู ร ณาการแนวความคิ ดด้ า นภาวะผู้ น ามาประยุ ก ต์ ใช้ ใ ห้ เ หมาะสมกับ
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
3) มิติของเรื่องการสื่อสารองค์การนับว่าเป็นปัจจัยสาคัญของการศึกษา
เพราะความหลากหลายของบุ คลากรมีมากขึ้น และเป็นสมรรถนะหลักที่สาคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารหรือผู้นาพึงมีและต้องให้ความสาคัญ โดยต้องมีความแน่ใจว่าบุคลากรในองค์การสามารถ
เลื อ กใช้ ก ารติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม รวมทั้ ง ต้ อ งเข้ า ใจในหน้ า ที่ ข องการสื่ อ สาร
องค์ประกอบของกระบวนการสื่อสาร ทิศทางของการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างบุคคล การสื่อสารใน
องค์การ ตลอดจนปัญหาหรืออุปสรรคของการสื่อสาร และแนวทางการป้องกันหรือการเพิ่มประสิทธิ
ภาพของการสื่ อ สารด้ ว ย เพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารสามารถให้ ก ารสื่ อ สารเป็ น เครื่อ งมื อ หรื อ สื่ อ ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิผล รวมทั้งสามารถนาไปพัฒนาบุคลากรขององค์การให้สามารถเลือกใช้การติดต่อสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดาเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ขององค์การที่ตั้งไว้
2.2.4.3 บทความวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการดาเนินงาน
ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับบุคลากรจากหน่วยงานราชการกระทรวง ศึกษาธิการ”
โดย ปิยะนุช แสงสาย และ อภิรดา สุทธิสานนท์20 มีสาระสาคัญ ดังนี้
1) เป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ ความเสี่ ยงที่ในการดาเนินงานในด้ าน
ต่ า งๆ ของระบบงานสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยศึ ก ษากลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากหน่ ว ยงานราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จานวน 6 หน่วยงาน ตามกรอบวิธีปฏิบัติ ดังนี้
COSO21 5 ประการ ได้ แ ก่ (1) การควบคุ ม สภาพแวดล้ อ ม
(2) การประเมิ น ความเสี่ ย ง (3) การควบคุ ม การด าเนิ น งาน (4) สารสนเทศและการสื่ อ สาร
(5) การติดตามผล
COBIT22 4 ประการ ได้แก่ (1) การวางแผนและการจัดการองค์กร
(2) การจัดหาและการนาระบบออกใช้งานจริง (3) การส่งมอบและการบารุงรักษา (4) การติดตาม
2) จากผลการศึกษา ส่งผลให้สามารถสรุปข้อเสนอแนะในการบริหาร
ความเสี่ยงได้ ดังนี้
(1) จ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารประเมิ น ผลการท างานของระบบงาน
สารบรรณอิเล็ กทรอนิ กส์ อย่ า งต่ อ เนื่ องและมีประสิ ทธิภ าพเพื่ อลดความเสี่ ยงที่จ ะเกิ ดขึ้ นในการ
ดาเนินงานด้านต่างๆของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
20

แหล่งที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/PRRJ_Scitech/article/download/62229/59241/
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) เป็นองค์กรที่
เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงานสาคัญด้านการบัญชีและการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ องค์กรทั่ว
โลกส่วนใหญ่ได้ใช้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางของ COSO หรือ COSO-ERM Framework, แหล่งที่มา:
http://www.trisacademy.com/articles-and-knowledge/coso-erm-coso-2017/
22
COBIT (Control OBjectives for Information and Related Technology) เป็นกรอบแนวคิดที่ช่วยเชื่อมโยง
การดาเนินงานกับการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกัน โดยเริม่ ต้นที่ตั้งวัตถุประสงค์ และ
มีแนวคิดในการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งานซึ่งจะต้องมีการกากับดูแลให้ชัดเจน และมีวัตถุประสงค์ในการ
กากับดูแลควบคุมไว้ด้วย, แหล่งที่มา: http://panidafai.blogspot.com/
21
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(2) ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งมี ก ารวางแผนและการจั ด การองค์ ก รที่ มี
ประสิทธิภาพ จึงจะเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของระบบงานสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
2.2.4.4 รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของ
ราชการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่ว ยงาน
ภาครัฐ” จัดทาวิจัยโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เสนอต่อสานักงานคณะกรรมการข้อ มูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.)23
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับการใช้แนวคิดการจัดการความรู้เพื่อการจัดระบบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมีประเด็นที่สาคัญที่ได้จากการศึกษา ดังนี้
1) ปัญหาและอุปสรรคของการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการของ
หน่วยงานต้นแบบ 12 หน่วยงาน มีดังนี้
(1) ปัญหาการขาดบุคลากรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของราชการ
(2) การเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารของราชการบ่อยครั้ง จึงเกิดปัญหาการขาดทักษะและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระเบี ยบว่า
ด้วยงานสารบรรณ
(3) บุคลากรมีภาระงานปริมาณเป็นจานวนมาก
(4) บุคลากรขาดการพัฒนาฝึกอบรมทักษะด้านการจัดระบบข้อมูล
ข่าวสารของราชการ
(5) การขาดการส่ ง เสริ มให้ เ กิดระบบมาตรฐานในการจั ด ระบบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการและหมวดหมู่เอกสารทางราชการ
(6) ปัญหาด้านงบประมาณและเทคโนโลยี
(7) ปัญหาด้านการนาข้อมูลข่าวสารไปเผยแพร่และประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาหน่วยงานและการบริการประชาชน
2) การพั ฒ นารู ป แบบ (Model) การจั ด ระบบข้ อ มู ล ข่ า วสารของ
หน่วยงานราชการ
จากการศึกษาพบว่ารูปแบบการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร หน่วยงาน
ควรดาเนิ น การในลั กษณะของ “การบูรณาการงานสารบรรณและการจัดการข้อมูล ข่าวสารของ
หน่วยงานราชการเข้าด้วยกัน ” โดยอาศัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 เป็นสาคัญ โดยมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรั บ –การส่ ง เอกสารหนั ง สื อ ราชการตามระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ 2548
23

แหล่งที่มา:
http://www.oic.go.th/web2017/iwebform_viewer.asp?i=21111%2E21227605112112151111211 และ
http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/GENERAL/DATA0000/00000092.PDF
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(2) การจั ด ระบบและการบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ข่ า วสารเอกสาร
หนังสือราชการตามอานาจหน้าที่ โครงสร้าง และความเหมาะสมของหน่วยงานราชการ
(3) การเก็บรักษา การนากลับมาใช้ และการทาลาย ข้อมูลข่าวสาร
ตามระเบี ย บส านั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับแก้ไข พ.ศ. 2548
ดังรายละเอียดปรากฏตามภาพที่ 2 รูปแบบ (Model) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ภาพที่ 2 รูปแบบ (Model) การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ตามรายงานการศึกษาฉบับ
สมบูรณ์ซึ่งจัดทาโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช24
3) ข้อเสนอแนะสาหรับหน่วยงานภาครัฐ
(1) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ควรพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ด้ า นการจั ด ระบบ
ข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นลักษณะองค์ความรู้พื้นฐานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น ระเบียบ
ส านั กนายกรั ฐ มนตรี ว่าด้ว ยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่าด้ว ยงาน
สารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เป็นต้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถบูรณาการความรู้พื้นฐานด้านข้อมูลข่าวสารของราชการในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง

24

แหล่งที่มา: http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABIWEBSITE/DRAWER01/
GENERAL/DATA0000/00000092.PDF
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(2) หน่วยงานภาครัฐ ควรจัดการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับระดับ
ศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐในการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความพร้อม
และรู ป แบบการบริ ห ารจั ดการข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานตนเองว่ามีศักยภาพ ด้านเทคโนโลยี
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ฯลฯ อยู่ในระดับใด รวมทั้งยังสามารถสะท้อนข้อดี ข้อด้อย ในการ
บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของตนเองได้อีกด้วย
(3) หน่ว ยงานภาครัฐ ควรส่ งเสริมและผลั กดันให้ห น่ว ยงานของ
ตนเองมีความพร้อมด้านการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านระบบการสาเนาเอกสารหนั งสือ
ราชการ (hard copy) ให้มีความสมบูรณ์แบบอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ในอนาคตหน่วยงานภาครัฐ
ต่างๆ จะได้มีความพร้อมรองรับระบบการจัดข้อมูลข่าวสารของราชการที่เป็นมาตรฐานกลางผ่าน
ฐานข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ (electronic data server)
(4) หน่วยงานภาครัฐควรพัฒนาประสิทธิภาพด้านข้อมูลข่าวสาร
และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารที่ดีจากหน่วยงาน
ภาครัฐ อันเป็นการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ
(5) หน่วยงานภาครัฐ ควรมีการสร้างเครือข่ายด้านข้อ มูลข่าวสาร
ของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้
และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการมากขึ้น
2.3 กฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณกลาง ของกองกลาง
กระทรวงการต่างประเทศ
2.3.1 ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่า ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แ ก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
เป็ น กรอบในการปฏิบัติ งานของงานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งได้ให้นิยาม “งานสารบรรณ” ว่าหมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่งการเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย รวมทั้งได้บัญญัติข้อกาหนด
และแสดงตั ว อย่ า งแบบมาตรฐานต่ า ง ๆ ในการพิ ม พ์ ห นั ง สื อ ราชการ ทั้ ง ภาษา ไทยและ
ภาษาต่างประเทศ
2.3.2 ระเบียบว่าด้ วยการรั กษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไ ข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
กาหนดกรอบในการดาเนินการด้านหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ โดยจะต้องมี
การกาหนดชั้นความลับ การแต่งตั้งผู้มีอานาจในการกาหนดชั้นความลับ การจัดทาทะเบียนข่าวสารลับ
การแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ช่วยนายทะเบียนข่ าวสารลับ การยกเลิกชั้นความลับ เป็นต้น รวมทั้งให้
ความสาคัญกับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารลับ เนื่องจากหากมีการรั่วไหลแล้ว จะส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของส่วนราชการได้
2.3.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
กาหนดกรอบในการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ใน 3 ประเด็นหลัก คือ บุคคล
ข่าวสาร และสถานที่ ซึ่งฝ่ายสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศจาเป็นต้อง
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ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และที่
แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบั บ ในการรั กษาความปลอดภัยข้อมูล ข่าวสาร ทั้งที่มีชั้นความลั บและไม่มีชั้น
ความลับแต่ไม่ควรเปิดเผยสู่ภายนอกหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ
2.3.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
มีสาระสาคัญเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล การ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานสารบรรณว่าหนังสือราชการประเภทใดที่เข้าเกณฑ์หรืออยู่ภายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้
2.4 แนวคิดด้านการบริหารจัดการที่ใช้ประกอบสนับสนุนการจัดทาข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหา
2.4.1 การพัฒนาบุคลากร
นพพงษ์ บุ ญ จิ ต ราดุ ล ย์ (2525) 25 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการพั ฒ นาบุ คลากรว่า
เป็ น กระบวนการเพิ่มพูน ความรู้ ความช านาญ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยมความสามารถของบุ ค คล
ตลอดจนการให้แนวความคิดใหม่ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพที่ดีขึ้น
2.4.2 การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)
2.4.2.1 อรวรรณ น้อยวัฒน์ (2556)26 ได้ให้นิยามการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ว่าหมายถึง การวางแผนการดาเนินการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง และ
สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การปรั บ ตั ว และการยอมรั บ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งศั ก ยภาพใหม่ ๆ เพื่ อ รองรั บ ให้ ก าร
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างเป็นผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในองค์กรนั้นเกิด
จากปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน
2.4.2.2 ชาติชาย คงเพ็ชรดิษฐ์ และธีระวัฒน์ จันทึก (2559: 900) 27 ได้อ้างถึง
แนวคิดด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงของปรมาจารย์คนสาคัญ ดังนี้
1) เคิร์ต เลวิน (Kurt Lewin) กล่าวถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
(1) การละลายพฤติ กรร มเดิ ม (Unfreezing) เป็ น ขั้ น ต อ น
การเตรียมการไปสู่การเปลี่ยนแปลง โดยการเพิ่มแรงขับเคลื่อน การสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมใหม่ที่ฝ่ายบริหารต้องการ เป็นความพยายามลดแรงต้านของพนักงานที่จะ
ทางานตามแบบเดิมไม่ยอมเปลี่ยนแปลง โดยการให้ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงปัญหาที่องค์การเผชิญอยู่
เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความจาเป็นขององค์การที่ต้องเปลี่ยนแปลง
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นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : อนงค์ศิลป์การพิมพ์, 2525).
อรวรรณ น้อยวัฒน์, “กระบวนการบริหารจัดการการเปลีย่ นแปลงกับการจัดการความรู้,” จุลสารสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพออนไลน์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ฉบับที่ 4 (2556),
แหล่งที่มา: https://www.stou.ac.th/Schools/Shs/ booklet/book56_4/km.html
27
Veridian E-Journal, Silpakorn University ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และศิลปะ, ปีที่ 9
ฉบับที่ 1 (มกราคม–เมษายน 2559), แหล่งที่มา: https://www.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-EJournal/article/download/ 56868/47275/
26
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(2) การเปลี่ ย นแปลง (Changing) ไปสู่ ดุ ล ยภาพใหม่ เป็ น การ
ดาเนินการปรับปรุงระบบ ขั้นตอนสินค้า บริการ หรือผลลัพธ์อื่นๆ ที่ฝ่ายบริหารกาหนด เพราะการ
เปลี่ยนแปลงหมายถึงการที่พนักงานต้องเรียนรู้และต้องทาในสิ่งที่ต่างไปจากเดิม ในขั้นตอนนี้องค์การ
ต้องให้ข้อมูลใหม่ รูปแบบพฤติกรรมใหม่ กระบวนการใหม่หรือวิธีการทางานแบบใหม่แก่พนักงาน
(3) การรั ก ษาการเปลี่ ย นแปลงให้ มี ค วามยั่ ง ยื น หรื อ ท าให้ แ ข็ ง
(Refreezing) องค์การต้องสร้างกลไกในการรักษาให้การเปลี่ยนแปลงคงอยู่ เพื่ อช่วยให้พนักงานเกิด
ทัศนคติหรือพฤติกรรมการทางานใหม่ และกลายเป็นสิ่งที่ทาเคยชิน องค์การต้องมีการให้แรงเสริมบวก
หรือสร้างแรงจูงใจ ในรูปของรางวัลหรือเงินแก่พนักงานที่มีพฤติกรรมการทางานใหม่นี้ด้วย ในขั้นตอนนี้
องค์การสามารถใช้การสอนงานหรือการทาตัวเป็นแบบอย่างที่ดีของหัวหน้างานและฝ่ายบริหาร
2) จอห์น ค็อตตเตอร์ (John Kotter) กล่าวว่า การจัดการการเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วย
(1) การสร้างส านึกแห่ งความเร่ งด่วน (Create sense of urgency)
ของการเปลี่ยนแปลง ทาให้คนในองค์กรตระหนักว่าตอนนี้มีปัญหาอะไร ทาไมต้องมีการเปลี่ยนแปลง
มีเหตุผลหรือความจาเป็นเร่งด่วนอย่างไร ขั้นตอนการอธิ บายให้พนักงานในองค์กรเข้าใจนี้สาคัญมาก
มิฉะนั้นจะเกิดแรงต้านได้ง่าย
(2) การริเริ่มแนวทางร่วมกัน (Build guiding coalition) หรือสร้าง
แกนนาพันธมิตร เช่น การสร้างพนักงานแกนนา (Change agents) จากผู้บริหารระดับสูงระดับกลาง
และระดับล่าง ซึ่งคนกลุ่มนี้ต้องเป็นพนักงานที่มีความสามารถ เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ขององค์กร และมี
ทักษะในการสื่อสาร มีอิทธิพลต่อผู้อื่น
(3) สร้างวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และริเริ่มสร้างสรรค์ (Form strategic
vision and initiatives) คื อ ควรวางเป้าหมายและทิ ศ ทางการดาเนิ นงานขององค์ การให้ ชั ด เจน
เพื่อนาไปสู่สิ่งที่คาดหวังและสื่อออกไปให้ทุกคนในองค์การทราบถึงอนาคตที่ต้องการจะเป็น
(4) การสื่อสารให้ผู้อื่นทราบ (Communicating the change vision)
หมายถึง การหาโอกาสและใช้ช่ องทางในการสื่ อสารให้ บุ คคลในองค์ ก ารทราบถึ งวิสั ย ทัศ น์ แ ละ
พฤติกรรมใหม่ๆที่ต้องการ
(5) การมอบอานาจ (Empower Action) หมายถึง การมอบหมาย
อานาจให้บุคคลมีอานาจในการทางานได้ เช่น ให้ข้อมูลที่สาคัญเพื่อตัดสินใจ
(6) สร้ า งความส าเร็ จ ระยะสั้ น (Establish Short–term wins)
การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่จนประสบความสาเร็จต้องใช้เวลา ซึ่งทาให้คนในองค์การที่มองไม่เห็ น
ภาพรวม และรู้สึกท้อแท้กับการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้นจึงควรตั้งเป้าหมายระยะสั้น เพื่อให้ทุกคน ใน
องค์การเห็นความสาเร็จในแต่ละระยะของการเปลี่ยนแปลง
(7) สร้ า งการเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Creating a
constantly change) หมายถึ ง การส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ พ ร้ อ มกั บ การเปลี่ ย นแปลง
ตลอดเวลา
(8) ให้ความสาคัญกับผลงานที่ดีและวัฒนธรรมการทางานใหม่ ๆ
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2.4.3 การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
วิ จ ารณ์ พานิ ช (2548) 28 ได้ ใ ห้ ค านิ ย ามการจั ด การความรู้ โ ดยสั ง เขปว่ า คื อ
การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก
ข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และปัญญา รวมทั้งประโยชน์ในการนาไปใช้และเกิดการเรียนรู้
ภายในองค์กร
2.4.4 การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
อุทัยวรรณ จรุงวิภู (2559)29 ได้ให้คาอธิบายการบริหารความเสี่ยงว่า ความน่าจะเป็นที่
จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทาให้การดาเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือ
เบี่ยงเบนจากที่กาหนดไว้ ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ จึงมีการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์เชิงบวกให้มากที่สุด และควบคุมความเสียหายที่
อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์เชิงลบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
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วิจารณ์ พานิช, การจัดการความรู้, [ออนไลน์], 2548, แหล่งที่มา: https://qa.siam.edu/images/KM_Article4.pdf.
อุทัยวรรณ จรุงวิภ,ู การบริหารความเสี่ยงสาหรับบุคคล, [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา:
http://www.oic.or.th/sites/default/files/ content/ 85938/bth6.pdf.
29
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2.5 สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา

ภาพที่ 3 สรุปกรอบแนวคิดรายงานการศึกษา
2.5.1 รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้กรอบแนวคิดการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis)
เป็นกรอบแนวคิดการศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของฝ่าย สารบรรณกลาง ของ
กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ใน 4 ประเด็น ได้แก่ (1) บุคลากร (2) โครงสร้างและระบบ
(3) ข้อจากัดด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน (4) การนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่ว ยในการปฏิบั ติงาน โดยจะมีการแยกแยะปัจจั ยภายนอกและประเด็นภายในที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สภาพปั ญ หาและอุ ป สรรคของงานสารบรรณกลาง ซึ่ ง ได้ แ ก่ จุ ด แข็ ง (S–Strength)
จุ ดอ่อน (W–Weakness) โอกาส (O–Opportunity) และความท้ า ทาย (T–Threat) รวมทั้ง มี ก าร
ประเมินสถานการณ์และจัดทากลยุทธ์จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในด้วยการ
จัดทาตาราง TOWS Matrix ซึ่งก็คือการนาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคที่ได้จากกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT มาทาการจับคู่เข้าด้วยกัน เพื่อกาหนดกลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO)
กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และกลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT)
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2.5.2 รายงานการศึกษาฉบับนี้จะใช้ข้อมูลจากการศึกษากฎหมายและกฎระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ เป็นข้อมูลประกอบและสนับสนุนการจัดทาข้อเสนอและแนว
ทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุงงานสารบรรณกลางฯ ให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น ซึ่งได้แก่
1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
2) ระเบียบว่าด้ วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติมทุกฉบับ
3) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.
2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
2.5.3 รายงานการศึกษาฉบับนี้จะนาแนวคิดด้านการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ
การพัฒนาบุคลากร การบริหารความเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ ยง
มาใช้ประกอบและสนับสนุนการจัดทาข้อเสนอและแนวทางแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการและ
พัฒนาปรับปรุงงานสารบรรณกลางฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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ความเสี่ยง ดังนั้น จึงควรมีการจัดทาแบบสารวจเพื่อให้กรมต่าง ๆ และหน่วยงานอื่นในสานักงาน
ปลัดกระทรวง ทาการประเมินด้วย
2) จะต้องมีการวางแผนและการจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ จึงจะ
เป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานด้านต่างๆ ของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้
กล่าวคือ จาเป็นจะต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการส่งไฟล์หนังือราชการและเอกสารภายใต้ระบบฯ
3) การนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ช่วยให้งานสารบรรณมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กล่าวคือ ช่วยให้การสืบค้นเป็นไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถติดตามได้ว่าหนังสือ
ราชการไปอยู่ที่ไหน สามารถช่ วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน โดยผู้ปฏิบัติงานสามารถเปิดอ่านไฟล์
หนังสือที่ได้รับการสแกนและลงทะเบียนและเริ่มปฏิบัติงานชั่วคราวได้ ในระหว่างที่รอข้อสั่งการของ ผู้
บัญชาระดับกรมและระดับกอง
3.2 การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ทและสภาพแวดล้ อ ม โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ เ คราะห์ SWOT และการจัดทา
TOWS Matrix
3.2.1 การวิเคราะห์ SWOT
เป็นการนาปัจจัยภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยภายนอก (โอกาสและ
อุปสรรค) มาใส่ลงในตารางเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับใช้ทาการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ SWOT งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
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ภาพที่ 5 การวิเคราะห์ SWOT งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ (ต่อ)
3.2.2 การจัดทา TOWS Matrix
เป็ น การการน า จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส และอุ ป สรรค ที่ ไ ด้ จ ากกระบวนการ
วิเคราะห์ SWOT ของงานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศมาทาการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายนอก (external factors) กับปัจจัยภายใน (internal factors) เพื่อแสวงหากลยุทธ์
ในการรับมือกับสถานการณ์ สภาพปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สามารถแบ่งรูปแบบการจับคู่
กลยุทธ์ของ TOWS ออกเป็น กลยุทธ์เชิงรุก (SO) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) กลยุทธ์เชิงรับ (ST) และ
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 TOWS Matrix งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ
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ภาพที่ 6 TOWS Matrix งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ (ต่อ)
3.3 การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหา
3.3.1 ใช้ วิ ธี ก ารจั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาโดยใช้ ต ารางล าดั บ ความส าคั ญ ของ
ประเด็นปัญหา (Issue Priortiy Matrix)35 โดยนาประเด็นปัญหาสาคัญ 4 ประการของงานสารบรรณกลาง
ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1.3 ของบทที่ 1 มาจัดลาดับความสาคัญโดยใช้เกณฑ์ดังนี้ (1) ประเด็นใดที่
หากไม่พิจารณาพัฒนาปรับปรุงจะเกิดผลกระทบด้านประสิทธิภาพ (2) ความเป็นไปได้ที่ประเด็นใด
จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็วซึ่ ง
สามารถน ามาจั ดล าดับ ความส าคัญของประเด็นปัญหาทั้ง 4 ประเด็นส าคัญ 4 ประการของงาน
สารบรรณกลาง ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1.1.3 ของบทที่ 1 ได้ดังภาพที่ 7
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เป็นการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา โดยเปรียบเทียบผลกระทบต่อองค์กรที่เป็นไปได้ (Probable impact
on corporation) ซึ่งมีระดับสูง ปาน กลาง และต่า กับ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น (Probablility of occurence)
ซึ่งมีระดับสูง ปาน กลาง และต่า ตามรูปแบบตารางที่กาหนดโดย Wheelen and Hunger (2011: 109),
แหล่งที่มา: https://proeunthat.files.wordpress.com/ 2013/11/concepts-in-strategic-managementbusiness-policy.pdf.

ความเป็นไปได้ที่จะเกิดผลกระทบด้านประสิทธิภาพของงาน
สารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็ว
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ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อองค์กรที่เป็นไปได้
สูง
ปานกลาง

ตา่

สูง
บุคลากร

ปานกลาง

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

กฎระเบียบและ
ประเด็นคาบ
เกี่ยวระหว่าง
หน่วยงาน

ตา่

การปรับ
โครงสร้างและ
กระบวนการ
= ลาดับความสาคัญสูง
= ลาดับความสาคัญปานกลาง
= ลาดับความสาคัญต่า

ภาพที่ 7 ตารางลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหาและ
อุปสรรคของงานสารบรรณกลาง
3.3.2 เหตุผลและคาอธิบายต่อผลการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหาต่าง ๆ
4 ประเด็น โดยใช้ตารางลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหา
3.3.2.1 ประเด็นด้านบุคลากร
1) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อองค์กรที่เป็นไปได้
มีผลกระทบสูง เนื่องจากทรัพยากรบุคคลเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญที่
จะนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและความสาเร็จ 36 หากไม่ทรัพยากรบุคคลมีปัญหาหรือไม่ได้รับการพัฒนา
แล้วก็ยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลางได้
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ชมนาค พงศ์พนรัตน์, บทบรรณาธิการ, วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559),
บทบรรณาธิการ. [ออนไลน์]. 2559, แหล่งที่มา: https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/ document/
y51b01.pdf.
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2) ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
สารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็ว
มีความเป็นไปได้สูง เนื่องจากหากบุคลากรยังไม่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง
ตามขั้นตอนหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทาง
ราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและกระทบต่อ
ประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลางได้ จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรในด้านความรู้เกี่ยวกับ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.3.2.2 ประเด็นด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการปฏิบัติงานของ
งานสารบรรณกลาง
1) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อองค์กรที่เป็นไปได้
มีผ ลกระทบสู ง เนื่องจากหากระบบช้า ขัดข้อง หรือล่ มแล้ ว ก็จะ
ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของงานสารบรรณกลาง และของทุกหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ
แต่ ห ากได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านด้ า น
สารบรรณให้ ม ากขึ้ น ตลอดจนมี เ สถี ย รภาพและความคล่ อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง าน ก็ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
2) ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
สารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็ว
มีความเป็นไปได้ปานกลาง เนื่องจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีระบบสารองข้อมูลและป้องกันความเสี่ยงจากการถูกโจมตีภายนอกค่อนข้างดี หากจะมี
ปัญหาบ้าง ก็คือความช้าของระบบอันเกิดจากมีผู้เข้าใช้งานระบบเป็นจานวนมากเกินขีดจากัด
3.3.2.3 ประเด็นด้านข้อจากัดด้านกฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่ า ง
หน่วยงาน (cross cutting issues)
1) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อองค์กรที่เป็นไปได้
มี ผ ลกระทบปานกลาง เนื่ อ งจากต้ อ งรอให้ มี ก ารประกาศใช้
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะดาเนินการได้ และเมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการ
ปรับเปลี่ยนอีกพอสมควร
2) ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
สารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็ว
มี ค วามเป็ น ไปได้ ป านกลาง เนื่ อ งจากต้ อ งใช้ เ วลาในเวลาในการ
ปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ เพราะเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ
ต่าง ๆ ซึ่งสานัก งานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพ และหน่วยราชการของกระทรวงอื่น ๆ
นอกจากนี้ ในส่วนของประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานเป็นเรื่องที่ต้องมีการหารือและตกลงกัน
ระหว่างกรมต่าง ๆ และหน่ ว ยงานในส านักงานปลั ด กระทรวง ซึ่งต้องใช้เวลาในการดาเนิ น การ
ตลอดจนมีประเด็นใหม่ๆ เพิ่มขึ้นทุกไตรมาส
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3.3.2.4 ประเด็นด้านโครงสร้างและกระบวนการ
1) ผลกระทบด้านประสิทธิภาพต่อองค์กรที่เป็นไปได้
มีผลกระทบปานกลาง เนื่องจากโดยทั่วไปเรื่องที่มีความเร่งด่วนจะใช้
วิธีประสานงานเป็นภายในระหว่างหน่วยงานก่อน แล้วจึงส่งหนังสือตามมา อย่างไรก็ตาม ในกรณี ของ
หนังสือราชการที่มีชั้นความเร่งด่วน “ด่วนที่สุด” ย่อมจะส่งผลกระทบบ้าง แต่ก็ยังอยู่ในวิสัยที่จะ
บริหารจัดการได้
2) ความเป็ น ไปได้ ที่ จ ะเกิ ด ผลกระทบต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพของงาน
สารบรรณกลางหากไม่ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงโดยเร็ว
มี ค วามเป็ น ไปได้ ต่ า เนื่ อ งจากหากยั ง ไม่ ป รั บ ปรุ ง โครงสร้ า งและ
กระบวนการโดยเร็ ว การปฏิบั ติงานก็ยังคงดาเนินไปได้ แต่มีข้อจากัด คือ ไม่ช่ว ยลดเวลาในการ
ปฏิบัติงาน
3.3.3 ผลการจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหา 4 ประเด็นตามที่ระบุไว้ในข้อ
3.1 โดยใช้ตารางลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหา (Issue Priortiy Matrix)
สรุปได้ว่า ประเด็นด้านบุคลากรมีความสาคัญที่สุดในการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
ฝ่ายสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ โดยจะต้องเน้นเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การจัดการฝึกอบรม การสัมมนา การสร้างความตระหนักรู้ การปรับกรอบความคิด
และทั ศ นคติ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานสารบรรณ กลางของกองกลาง กระทรวง
การต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาที่ว่างานฝ่ายสารบรรณกลางของกองกลาง
กระทรวงการต่าง ประเทศจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ หากมีการพัฒนาปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคล

40
3.4 การวิเคราะห์ผลการศึกษา

ภาพที่ 8 การวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้วิธีอุปมาน (inductive method)
การวิเคราะห์ผลการศึกษา ดาเนินการด้วยวิธีการอุปมาน (inductive method) จากข้อมูล
ตามข้อ 3.1 ถึง 3.3 ซึ่งปรากฏผลการวิเคราะห์ ดังนี้
3.4.1 การศึกษาจาก (1) บริบทและสภาพปัญหางานสารบรรณกลาง ของกองกลาง
กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งจากประสบการณ์ในการกากับดูแลงานสารบรรณกลางของผู้ เ ขียน
การสัมภาษณ์ข้าราชการและลูกจ้าง การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ
และการรั บ นโยบายของผู้ บ ริ ห ารที่ ได้ เ ขีย นไว้ใ นบั น ทึ ก เรี ยนเสนอการดาเนิ น การและความเห็ น
ตลอดจนการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (2) การวิเคราะห์ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ SWOT และการ
จัดทา TOWS Matrix และ (3) การจัดลาดับความสาคัญของประเด็นปัญหา มีความสอดคล้องและ
เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น ในหลายด้ า น รวมทั้ ง ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า ประเด็ น ที่ มี ค วามส าคั ญ ล าดั บ ต้ น
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ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบงานสารบรรณกลางตามลาดับ คือ ประเด็นด้านบุคลากร และ
ประเด็นด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยงานสารบรรณกลาง ตามลาดับ ส่วนประเด็นที่มี
ความสาคัญรองลงไปตามลาดับ ได้แก่ กฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่ว ยงาน การปรับ
โครงสร้างและกระบวนการ เป็นต้น
3.4.2 สาเหตุของประเด็นปัญหาทั้ง 4 ด้านโดยสรุป ได้แก่
3.4.2.1 บุคลากร
1) ขาดความรู้และการพัฒ นาทักษะในส่ ว นที่เกี่ยวกับงานสารบรรณ
ทั้งในส่วนของฝ่ายสารบรรณกลาง หน่วยงานต่าง ๆ ในสานักงานปลัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ
2) การขาดความรู้รอบในภาพรวมเกี่ยวกับงานของกรมต่าง ๆ
3) กรอบความคิด โลกทัศน์ และทัศนคติที่ยังไม่กว้างเพียงพอ
3.4.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2548 เทคโนโลยี
ไม่สอดคล้องกับบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป อาทิ ไม่ได้ถูกออกแบบไว้รองรับผู้ใช้งาน
จานวนมาก หลายส่วนไม่สอดคล้องหรือไม่สะดวกต่อการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
3.4.2.3 กฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
1) การไม่มีการปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาเป็นเวลานาน ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องจึงไม่สอดคล้องกับบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
2) ประเด็นคาบเกี่ยวใหม่ๆ ที่เพิ่มขึ้น ตลอดจนการที่กองกลางไม่ได้รับแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือประเด็นที่มีการตกลงกันเองระหว่าง
หน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงและกรมต่าง ๆ
3.4.2.4 โครงสร้างและกระบวนการ
1) ความเคยชินของผู้ปฏิบัติงานกับวิธีการปฏิบัติงานแบบเดิมๆ
2) การประสบกับแรงต่อต้านการเปลี่ยนแปลงในการปรับโครงสร้างและ
กระบวนการ
3.4.3 ผลกระทบที่คาดว่าจะตามมาหากไม่ดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคของฝ่าย
สารบรรณกลาง
3.4.3.1 การปฏิบัติงานขาดประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนของงานสารบรรณกลางของ
กลาง และหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศในภาพภาพรวม
3.4.3.2 ประสบความเสี่ยงในการปฏิบัติงานที่ล่าช้ าหรือข้อมูลสูญหาย ในกรณีที่
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องหรือความเร็วลดลง
3.4.3.3 ประเด็ นคาบเกี่ ยวระหว่ า งหน่ ว ยงานที่ ยั งตกลงกั น ไม่ ได้ ส่ งผลให้ เ กิ ด
ความล่าช้าในการจ่ายงานและการปฏิบัติงาน
3.4.4 การแก้ไขปัญหาอุปสรรคและเพิ่มประสิทธิภาพ
3.4.4.1 ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นบุ ค ลากรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นลาดับต้น
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3.4.4.2 น ากลยุ ทธ์ เชิ งรุ ก เชิ งรั บ เชิ งป้ องกั น ที่ ได้ จากการจั ดท าตาราง TOWS
Matrix มาใช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของงานสารบรรณ กลาง อาทิ
การพัฒนาบุคลากร การทาแผนป้องกันความเสี่ยง การผลักดันให้มีการปรับปรุงระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ การปรับปรุงระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน เป็นต้น รวมทั้งใช้
ประกอบการจัดทาข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและการดาเนินการ
3.4.4.3 น าเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้ง ในเชิ ง
นโยบายและการดาเนินการต่อผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นและมีข้อสั่งการต่อไป
3.4.4.4 มอบหมายข้าราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของกองกลางนาความเห็น
และข้อสั่งการของผู้บริหารไปปฏิบัติ หากยังมีผู้ดื้อดึงไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืน จาเป็นต้องใช้มาตรการ
บังคับและ/หรือลงโทษต่อไป
3.4.5 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ผลการศึกษามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า น Synergy (มี พ ลั ง ) ข้ อ 1. ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล เนื่องจากจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลาง
ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561–2580 ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นที่ 4.4.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบ
วิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
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บทที่ 4
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
รายงานบทนี้เป็นนาผลการศึกษาจากบทที่ 3 มาสังเคราะห์เพื่อตอบคาถามการศึกษาที่ว่า
“กองกลาง กระทรวงการต่างประเทศจะพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของ
งานสารบรรณกลางได้อย่ างไร” รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสมมติฐานการศึกษาที่ว่า “งานฝ่ าย
สารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้ หากมีการ
พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล” เพื่ อ สรุ ป ผลส าหรั บ ใช้ ป ระกอบและสนั บ สนุ น การจั ด ท า
ข้อเสนอแนะทั้งในเชิงนโยบายและในการดาเนินการ
4.1 สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษาในบทที่ 3 ทาให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
งานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นหลั ก 4 ประเด็นซึ่งเรียงตาม
ลาดับความสาคัญ คือ (1) บุคลากร (2) การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการและ
พัฒนาปรับปรุงระบบงานสารบรรณกลาง (3) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่าง
หน่วยงาน และ (4) โครงสร้างและกระบวนการ สรุปได้ดังนี้
4.1.1 การดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของงาน
สารบรรณกลางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มีดังนี้
4.1.1.1 บริหารจัดการและพัฒนาปรับปรุง 4 ประเด็นข้างต้นตามที่ได้กล่าวถึงใน
ข้อ 3.1 ของบทที่ 3 โดยเน้นประเด็นด้านบุคลากร และประเด็นด้านการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ช่วยงานสารบรรณกลาง ซึ่งมีความสาคัญลาดับต้น
4.1.1.2 นากลยุทธ์เชิงรุก เชิงรับ เชิงป้องกัน และเชิงแก้ไข ที่ได้จากตาราง TOWS
Matrix มาปรับใช้เพื่อดาเนินการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการปัญหาและอุปสรรคของงานสาร
บรรณกลางใน 4 ประเด็นข้างต้น
4.1.1.3 นาแนวทางการบริหารจัดการตามบทที่ 2 ซึ่งได้แก่ การพัฒนาบุคลากร
การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การจัดการความรู้ มาใช้ประกอบและสนับสนุน
การกาหนดนโยบายและการดาเนินการ
4.1.2 งานสารบรรณกลางจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ด้ว ยการพั ฒ นาปรั บ ปรุ งด้า น
ทรัพยากรบุคคล ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้
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4.1.2.1 ทรัพยากรบุคคลเป็นพลังขับเคลื่อนสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
หากทรั พ ยากรบุ ค คลมี ปั ญ หาหรื อ ไม่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาแล้ ว ก็ ย ากที่ จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลางได้
4.1.2.2 การพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลจะเป็ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
(value–added) ให้ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวผู้ปฏิบัติงานด้านสารบรรณกลาง ของกองกลาง
รวมทั้งจะช่วยลดความผิดพลาดจากผู้ปฏิบัติงานด้วยการสร้างความตระหนักรู้ การปรับทัศนคติ
จิตสานึก กรอบความคิด ในอีกทางหนึ่งด้วย
4.1.2.3 การพัฒนาปรับปรุงด้านทรัพยากรบุคคลจะเป็นการสร้างทุนทางสังคม
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(social capital) และการสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถกระทาได้ด้วยการสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานทั้งจากข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงาน
ตลอดจนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มพูนทักษะ
และความส าเร็ จ 37

4.2 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษางานสารบรรณกลาง ของกองกลาง กระทรวงการต่างประเทศในบทที่ 3
และสรุปผลการศึกษาตามข้อ 4.1 ของบทที่ 4 ผู้ศึกษาพบปัญหาอุปสรรคและบกพร่องหลายจุด จึงได้
จัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะในการดาเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยแยกตาม
ประเด็นหลัก 4 ประเด็นตามข้อ 3.1 ของบทที่ 3 โดยจัดเรียงตามลาดับความสาคัญ รวมถึงประเด็น
ด้ า นการบริ ห ารความเปลี่ ย นแปลงและการจั ด การองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของงานสารบรรณกลาง ดังนี้
4.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
4.2.1.1 บุคลากร
1) พัฒนาบุคลากร
2) ปรับทัศนคติ กรอบความคิด และจิตสานึก
3) สร้างความตระหนักรู้ (awareness) และวินัย
4.2.1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความทันสมัยสอดคล้อง
กับบริบทและสภาพการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป
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ชมนาค พงศ์พนรัตน์, “บทบรรณาธิการ,” วารสารข้าราชการ, ปีที่ 51 ฉบับที่ 1 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2559),
บทบรรณาธิการ, [ออนไลน์], 2559, แหล่งที่มา: https://www.ocsc.go.th/sites/default/files/ document/
y51b01.pdf.
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หมายถึง รูปแบบของการจัดองค์การที่ประกอบไปด้วยความเชื่อใจ (trust) บรรทัดฐาน (norm) และเครือข่าย
(network) ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสังคมในการทากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน โดยทุนทางสังคมจะเพิม่ โอกาสในการ
บรรลุเป้าหมายของสังคมโดยอาศัยความเชื่อใจ ไม่ใช่แค่ระดับบุคคลต่อบุคคล แต่เป็นระดับในองค์รวมของสังคม
ตามคาอธิบายของ Putnam, Robert D. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern
Italy. Princeton: Princeton University Press แหล่งที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/ทุนทางสังคม
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2) จั ด ท าแผนป้ อ งกั น ความเสี่ ย งหรื อ แผนฉุ ก เฉิ น ในกรณี ที่ ร ะบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ขัดข้อง
3) นานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพงาน
สารบรรณกลางในด้านอื่น ๆ
4.2.1.3 กฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
1) ก าหนดท่ า ที ข องกระทรวงการต่ า งประเทศส าหรั บ การประชุ ม
ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2) ก าหนดแนวทางเกี่ ย วกั บ มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล
ข่าวสารลับของกระทรวงการต่างประเทศ
4.2.1.4 โครงสร้ า งและกระบวนการปรั บ โครงสร้ า งและกระบวนการให้ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และสอดคล้องกั บยุทธศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศ ในประเด็นยุทธศาสตร์
ด้ า น Synergy (มี พ ลั ง ) ข้ อ 1. ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารจั ด การและด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
บูรณาการ และมีธรรมาภิบาล
4.2.1.5 ประเด็นอื่น ๆ
1) กาหนดแนวทางการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น
2) กาหนดแนวทางการจัดการความรู้
4.2.2 ข้อเสนอแนะในการดาเนินการ
4.2.2.1 บุคลากร
1) จั ดทาแผนพัฒ นาบุคลากรในภาพรวม โดยเน้นการการสร้างและ
พั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญในด้ า นงานสารบรรณ กลางและระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (E–Submission)
2) จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุ คคล ตามผลการประเมินสมรรถนะ
ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
3) พัฒ นาทักษะที่มีอยู่ (reskilling) และเสริมทักษะใหม่ (upskilling)
ของบุคลากร ด้วยการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตรที่มีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายสารบรรณกลาง อาทิ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจัดหาหลักสูตรที่ทันสมัยในการจัดฝึกอบรมที่
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเพิ่มทักษะความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจั ดการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ การทางานร่วมกันระหว่าง generation39 การทางานเป็นทีม การตัดสินใจ
แก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น
4) จัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อคิดเห็น ข้อมูลข่าวสาร
และองค์ความรู้
5) ปรับทัศนคติ กรอบความคิด และจิตสานึก โดยใช้วิธีการทางานที่มี
ระบบซึ่งระบุถึงความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ตลอดจนการสร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วน (sense of
urgency) การใช้ระบบตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน
39

ซึ่งมีการจัดอบรมโดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จากัด (มหาชน)
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6) จั ดกิจกรรมร่ว มกันระหว่างผู้ ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการและลู กจ้าง
เพื่อส่งเสริมให้มีการสื่อสารระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ปรับความคับข้องใจ และลดช่องว่างระหว่างรุ่นซึ่งอาจ
มีค่านิยม ทัศนคติ ความเห็น ความตระหนักรู้ และจิตสานึกที่ไม่ตรงกัน
7) การกาหนดจริยธรรมในการทางาน (work ethics) และการทางาน
ร่วมกัน (collaboration)
8) ใช้มาตรการบั งคับให้ ปฏิบัติตาม อาทิ การกาหนดกรอบเวลาในการ
ปฏิบัติ รวมทั้งใช้มาตรการลงโทษทางวินัยสาหรับผู้ดื้อดึงหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม
4.2.2.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ผลักดันให้มีการปรับปรุงโปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มี
ความทั น สมั ย และสอดคล้ อ งกั บ สภาพการณ์ โดยเน้ น เรื่ อ งความมั่ น คงปลอดภั ย ท างไซเบอร์
(cybersecurity) และการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสาร
2) ปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความสะดวกต่อผู้ใช้งาน
(user friendly) รวมทั้งปรับระบบฯ ให้มีความเร็ว เสถียรภาพเพิ่มขึ้น ตลอดจนขีดความสามารถ ใน
การรองรับจานวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
3) เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลข่าวสารในระบบฯ
4) กาหนดกรอบในการดาเนินการด้านหนังสือราชการที่มีชั้นความลับ
โดยจะต้องมีการกาหนดชั้นความลับ การแต่งตั้งผู้ มีอานาจในการกาหนดชั้นความลั บ การจัดทา
ทะเบี ย นข่าวสารลั บ การแต่งตั้งนายทะเบียนและผู้ ช่ว ยนายทะเบียนข่าวสารลั บ การยกเลิ กชั้ น
ความลับ เป็นต้น
5) จัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงหรือแผนฉุกเฉิน โดยมีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่ต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ (scenario analysis) และกาหนดมาตรการซึ่งสามารถปฏิบัติได้จริง
6) ให้ ห น่ ว ยงานต่ า ง ๆ ในกระทรวงการต่ า งประเทศที่ ใ ช้ ร ะบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ทาแบบสารวจเพื่อประเมินผลระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เป็นระยะๆ
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานด้านต่างๆของระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และ
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนป้องกันความเสี่ยงหรือแผนฉุกเฉิน
7) การนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
งาน สารบรรณกลางในด้านอื่น ๆ อาทิ การใช้ระบบติดตาม (tracking) ต้นฉบับหนังสือและเอกสาร
ราชการด้วย bar code/ QR code โดยการนาสติ๊กเกอร์ bar code/ QR code ที่พิมพ์ออกมาจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิ กส์ ติดไว้บนหนังสือ/เอกสารราชการและให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
สารบรรณของกรมต่าง ๆ และหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงที่รับหนังสือราชการสแกน เพื่อให้ง่าย
ต่อการติดตามและสืบค้นโดยไม่ต้องพิมพ์ชื่อเรื่องในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในทานองเดียวกัน
กับที่สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทยบางแห่งปฏิบัติ
4.2.2.3 กฎระเบียบและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงาน
1) ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ
เพื่อกาหนดท่าทีสาหรับการประชุมแก้ไขระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับงานสารบรรณ ซึ่งสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรีจะมีหนังสือเชิญประชุมเป็นระยะ ๆ
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2) กองกลางมี บั น ทึ ก แจ้ ง เวี ยนหน่ ว ยงานต่ างๆ เพื่ อ ด าเนิ น การตาม
ระเบียบ ว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 อาทิ การมอบหมาย
หน้าที่ผู้รับผิดชอบในการกาหนดชั้นความลับ การมีคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการนาส่ง
ข้อมูลข่าวสารลับการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน เป็นต้น
3) กองกลางมีบันทึกแจ้งสานักนโยบายและแผนขอความร่วมมือรื้อฟื้น
การจัดประชุมประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานอย่างสม่าเสมอทุก 6–12 เดือน
4.2.2.4 โครงสร้างและกระบวนการ
1) ลดขั้นตอนกระบวนงานที่ซ้าซ้อนที่หรือไม่จาเป็น อาทิ การ กาหนดให้มี
การลงทะเบี ย นหนั งสื อและเอกสาร ณ จุดเดียวที่ฝ่ ายสารบรรณกลาง โดยไม่ต้องให้ ฝ่ ายรับ –ส่ ง
ประชาสัมพันธ์ดาเนินการซ้าซ้อน
2) แยกงานบางส่วนของฝ่ายรับ–ส่งประชาสัมพันธ์ไปไว้ที่ฝ่ายสารบรรณ
กลาง อาทิ งานรับ–ส่งหนังสือและเอกสารราชการ เป็นต้น
3) เกลี่ ย งานในฝ่ า ยสารบรรณกลางให้ ส มดุ ล ไม่ ไ ปกระจุ ก อยู่ ที่
ผู้ปฏิบัติงานผู้ใดผู้หนึ่ง
4) เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย การรั บ –ส่ ง
หนั งสื อและเอกราชการที่มีชั้น ความลั บ อาทิ การแจ้งให้ กรมต่าง ๆ และหน่ว ยงานในส านักงาน
ปลัดกระทรวง จัดทาคาสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับ–ส่งเอกสารที่มีชั้นความลับ ก่อนมีการจ่ายเอกสารที่มี
ชั้นความลับ เป็นต้น
4.2.2.5 ประเด็นด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการจัดการความรู้
1) จัดทาแผนรับมือความเปลี่ยนแปลง อาทิ การวิเคราะห์แรงเสริม –
แรงต้านการเปลี่ยนแปลง (force field analysis) เพื่อหาวิธีการลดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น
2) จัดทาแผนจัดการความรู้ อาทิ การส่งมอบและถ่ายทอดงานเมื่อมี
การโยกย้ า ยสั บ เปลี่ ย นบุ คลากร การจัดทารายงานการพ้น หน้า ที่ (post report) การจัดท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น การส่งเสริมให้เกิดระบบมาตรฐานในด้านงานสารบรรณกลางและระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น
3) ใช้แนวทางการจัด การองค์ ความรู้ เ พื่อ เพิ่ม ทั ก ษะความเชี่ย วชาญ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายสารบรรณกลาง
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แนวคาถามประกอบการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสารบรรณกลาง
1. คาถามทั่วไปและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบ
– เพศ:
 ชาย
 หญิง
– ช่วงอายุ:  55–60 ปี  40–54 ปี  23–39 ปี  ต่ากว่า 23 ปี
– ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่ฝ่ายสารบรรณกลา
 1–5 ปี
 6–10 ปี
 11–15 ปี  16–20 ปี  เกิน 20 ปี
– ประสบการณ์ในการทางานด้านอื่น ๆ ในกระทรวงการต่างประเทศ
1.2 ท่านคิดว่าปัญหาที่สาคัญในการปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณกลาง ได้แก่ประการใดบ้าง
1.3 ท่านคิดว่าอุปสรรคที่สาคัญในการปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณกลาง ได้แก่ประการใดบ้าง
2. คาถามเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงาน
2.1 ท่ า นคิ ด ว่ า ช่ อ งว่ า งระหว่ า งวั ย (generation gap) ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเป็ น อุ ป สรรคในการ
ปฏิบัติงานหรือไม่ ประการใด
2.2 ท่านคิดว่าปริมาณงานที่มากขึ้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน
หรือไม่
2.3 ท่านคิดว่ารู ป แบบเอกสารที่ส่ ง มายังฝ่ ายสารบรรณกระทรวงฯ ส่ ว นเกี่ยวข้องกับความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงานหรือไม่
2.4 ท่านคิดว่ามีประเด็นอื่นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2.5 หากมีการจัดหลักสูตรอบรมและพัฒนาให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ควรเป็นหลักสูตรใดบ้าง
3. คาถามเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการในการปฏิบัติงาน
3.1 ท่านคิดว่าปัจจุบันโครงสร้างและกระบวนการในการปฏิ บัติงานมีความเหมาะสมหรือเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานหรือไม่ ประการใด
3.2 หากไม่เหมาะสมหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน ควรมีการปรับเปลี่ยนในด้านใดบ้าง
3.3 ท่านคิดว่าปัจจุบันโครงสร้างและกระบวนการในการปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่เหมาะสมหรือไม่
มากเกินไปหรือไม่
3.4 ท่านคิดว่ากระบวนการรักษาความปลอดภัยหนังสือราชการที่มีชั้นความลับในปัจจุบันมี
ความเหมาะสมหรือไม่ประการใด และหากจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง ควรเปลี่ยนแปลง
ในประเด็นใดบ้าง
3.5ท่านมีทัศนคติประการใดบ้างต่อระบบงานของฝ่ายสารบรรณกลางในปัจจุบัน
4. คาถามเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงา
4.1 ท่านคิดว่ากฎระเบียบ 4 ฉบับต่อไปนี้ ข้อใดมีความสาคัญต่อการปฏิบัติงานของฝ่ายสาร
บรรณกลางมากที่สุด
4.1.1 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
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4.1.2 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทุกฉบับ
4.1.3 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.1.4 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4.2 ท่ า นคิ ด ว่ า กฎระเบี ย บ 4 ฉบั บ ข้ า งต้ น ล้ า หลั ง ไม่ ทั น กั บ สภาพการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไปหรื อ ไม่
ประการใด
4.3 ท่านคิดว่ากฎระเบียบ 4 ฉบับข้างต้นมีข้อจากัดหรือไม่ ประการใด
4.4 ท่านคิดว่าหากมีการปรับปรุงกฎระเบียบใน 4 ฉบับข้างต้น ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงใน
ประเด็นใดอีกบ้าง (อาทิ ความเข้มข้นของมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูล ข่าวสาร
ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น)
4.5 ท่านคิดว่าควรจะปรับปรุงเรื่องประเด็นคาบเกี่ยวระหว่างหน่วยงานประการใดบ้าง (อาทิ
การจัดประชุมอีกครั้ง การยกประเด็นคาบเกี่ยวที่สาคัญซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการประชุม
ประสานงานระหว่า งกรมและการประชุม ประสานงานระหว่ างหน่ว ยงานในส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น)
5. คาถามเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
5.1 ท่านคิดว่าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E–Submission ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมาะสม
หรือไม่ ประการใด
5.2 ท่านคิดว่าหากมีการปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ควรปรับปรุง
ในประเด็นใดบ้างเหมาะสมหรือไม่ ประการใด
5.3 ท่านคิดว่าควรมีแผนฉุกเฉินรองรับในกรณีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ล่ม จนไม่สามารถ
ใช้งานได้ ถูกโจมตีหรือล้วงข้อมูล ความเร็วลดลง ข้อมูลสูญหาย ประการใดบ้าง
5.4 ท่ า นเห็ น ว่ า มาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ข้ อ มู ล ข่ า วสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นปั จ จุ บั น นี้
เหมาะสมหรือไม่ และมีประเด็นที่ใดที่ควรปรับปรุงบ้าง
5.5 ท่านคิดว่าการจากัดสิทธิ์บุคลากรในการเข้าใจงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และระบบ
MFA Portal มีความเหมาะสมหรือไม่ ประการใด
6. คาถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ
6.1 ท่านเห็นว่าปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณกลาง (อาทิ
การลดเวลา และขั้ น ตอนในการปฏิ บั ติ ง าน การลดการใช้ ท รั พ ยากร การลดการใช้
งบประมาณ การลดความผิดพลาด) มีประการใดบ้าง
6.2 ท่านคิดว่ามีประเด็นอื่นใดของฝ่ายสารบรรณกลางที่ควรได้รับการปรับปรุง
6.3 ข้อเสนอเกี่ยวกับวิธีการอื่น ๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของฝ่ายสารบรรณกลาง
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ประวัติผู้เขียน
ชื่อ–สกุล

นายเอกอรรถ ทิตาราม

ประวัติการศึกษา

– ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
– Master of Human Resource Management, Monash
University เครือรัฐออสเตรเลีย (ทุนรัฐบาลออสเตรเลีย)

ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2531
พ.ศ. 2533
พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2558

เจ้าหน้าที่การทูต 3 ฝ่ายสัญชาติและนิติกรณ์ สานักงานปลัดกระทรวง
เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองรับรอง กรมพิธีการทูต
เลขานุการตรี สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก
เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองลาตินอเมริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
เลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต
เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์
นักการทูตชานาญการ (เลขานุการเอก) สานักบริหารบุคคคล
สานักงานปลัดกระทรวง
นักการทูตชานาญการ (ที่ปรึกษา) กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล
หัวหน้าสานักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
กองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล
นักการทูตชานาญการ (ที่ปรึกษา) กองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล
นักการทูตชานาญการพิเศษ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล
อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ

ทุนการศึกษาที่ได้รับ
พ.ศ. 2545

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทของรัฐบาลออสเตรเลีย (AusAID)

ตาแหน่งปัจจุบัน

นักการทูตชานาญการพิเศษ กองกลาง สานักงานปลัดกระทรวง
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