
แผนพัฒนาคุณภาพ CQI 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ 
 

ชื่อโครงการ พัฒนาระบบงานส่งหนังสือเวียนภายในให้ทันเวลา 

หน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานธุรการ โรงพยาบาลตากใบ 

สมาชิกทีม ทีมงานธุรการ 
 

หลักการและเหตุผล 

 งานธุรการ ให้บริการด้านงานธุรการทั่วไป งานสารบรรณ และงานการเจ้าหน้าที่ เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มารับบริการ รวมทั้งการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้
เกิดความคล่องตัวและราบรื่น เพื่อให้การบริหารจัดการในงานด้านนี้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายในวันเวลา
ราชการ 

 ระบบงานส่งหนังสือท่ีผ่านมา พบอุบัติการณ์ในการส่งหนังสือภายใน สาเหตุมาจากส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ส่งหนังสือผ่านงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใกล้เวลา 16.00 น. ของทุกวันท าการ และ
ได้รับหนังสือจากไปรษณีย์ล่าช้า 
 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือด าเนินการส่งหนังสือเวียนภายใน ให้ทันเวลาตามความเร่งด่วนของหนังสือ 
2. ตัวชี้วัด ร้อยละความทันเวลาในการส่งหนังสือภายในหน่วยงานโรงพยาบาลตากใบ 

 

เป้าหมาย 

  เจ้าหน้าที่ธุรการ 

  ทุกหน่วยงานได้รับหนังสือราชการทันตามเวลาที่ก าหนด และได้รับหนังสือครบถ้วนและถูกต้อง 

 

ตัวช้ีวัด 

  ทุกหน่วยงานได้รับหนังสือราชการทันตามเวลาที่ก าหนด  

  ป้องกันการได้รับหนังสือราชการล่าช้า 100 % 
 

เครื่องมือ 

  ทะเบียนรับ – ส่ง หนังสือราชการ 

  โทรศัพท์มือถือ 
 



แผนภูมิแสดงสาเหตุของปัญหา 

 

 

 

 

       รับเอกสาร/ไปรษณีย์ / FAX / E-office  

       ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ 

          

 
             ส่งหน่วยงานภายใน 
             หัวหน้ากลุ่มงานเกษียนหนังสือ 
             เสนอผู้อ านวยการ        ผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

                                   ตามสัง่การภายในก าหนด 
                       เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
                       ด าเนินการจัดส่งหน่วยงาน 
                         ภายนอก    

             งานธุรการเกษียนหนังสือ 

             เสนอผู้อ านวยการ 

             ส่งหน่วยงานภายในด าเนินการ     
   

 

        

งาน
ธุรการ 

เจ้าพนักงานธุรการ 

ตรวจสอบ/แยกเอกสาร 



ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  ระหว่างเดือน ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 
 
การให้บริการ 

1. รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ พร้อม Line ส่วนตัว และ Line กลุ่มงานธุรการของหัวหน้าฝ่าย/งาน หรือ
ผู้รับผิดชอบงานต่าง ๆ เพ่ือที่จะได้แจ้งหนังสือผ่าน Line หรือโทรติดต่อเจ้าของเรื่องให้ทราบล่วงหน้าก่อนที่
จะได้รับหนังสือฉบับจริง 

2. เมื่อหนังสือผ่านการอนุมัติจาก ผอ.เรียบร้อยแล้วงานธุรการจะด าเนินการแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ มารับแฟ้ม 
และหนังสือได้ที่ Lockger หรือในกรณีมีหนังสือเร่งด่วนจะให้เจ้าหน้าที่งานธุรการน าไปให้ที่ฝ่ายด้วยตนเอง     

3. เก็บข้อมูลจากทะเบียนรับหนังสือราชการ (มีการเซนต์รับหนังสือทุกครั้งที่มีการแจกจ่าย) ให้ฝ่ายต่าง ๆ  
 

การหาสาเหตุของปัญหา 
1. เอกสารหนังสือราชการ 
2. ลงทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ 
3. การตรวจสอบ /แยกเอกสาร 

 
การวิเคราะห์ปัญหา 

1. งานธุรการได้รับหนังสือราชการจากโปรแกรม E-office / FAX และไปรษณีย์ล่าช้า 
2. เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารล่าช้าเนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน 

 
การก าหนดแนวทางแก้ไขและวิธีปฎิบัติ 

1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการแก้ไขปัญหาในการรับ – ส่ง หนังสือราชการ งานธุรการจึงน าระบบ 
Social Network เข้ามามีส่วนร่วมในการรับ – ส่งหนังสือ 

2. เพ่ือแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ธุรการแจกหนังสือล่าช้า งานธุรการได้น า Locker ใส่เอกสารฝ่ายต่างๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของแต่ละฝ่ายรับเอกสารพร้อมเซ็นต์รับหนังสือในทะเบียนรับ 

                                          



 

การวางแผนแนวทางแก้ไขปัญหา 
 

สาเหตุ ปัญหา แนวทางแก้ไข 
1.ระบบหนังสือจังหวัด     
E-office มีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เจ้าพนักงานธุรการ 

- ไม่สามารถเข้าไปโหลดหนังสือ
ราชการได้ 
- ส านักงานสาธารณสุขส่งหนังสือผ่าน
ระบบ E-office ในเวลา 16.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เจ้าหน้าที่ไม่แจ้งให้ผู้รับผิดชอบงาน
ทราบก่อนล่วงหน้า 
- มีความล่าช้าในการแจกจ่ายหนังสือ 
 
 

- ทางสสจ.จะส่งหนังสือด่วน
ผ่านทางระบบ Line เพ่ือให้งาน
ธุรการด าเนินการแจ้งหน่วยงาน
ภายในทราบต่อไป 
-เมื่อได้รับหนังสือจาก สสจ.งาน
ธุรการจะด าเนินการแจ้ง
หน่วยงานผู้รับผิดชอบงานผ่าน
ทางระบบ Line และ
โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้
หน่วยงานได้ด าเนินการตาม
หนังสือได้ทันถ้วนที 
 
-ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
ของฝ่ายบริหารทั่วไป และ
ก าหนดแนวทางการป้องกัน 
-แยกเอกสารให้เป็นหมวดหมู่
และเรียงล าดับความเร่งด่วน
ของเอกสาร 
-มีการเซนต์รับเอกสารทุกครั้งใน
ทะเบียนรับ – ส่งหนังสือ 
-กระจ่ายหนังสือแต่ละฝ่ายใส่ 
Locker เพ่ือลดการล่าช้า 
 



 

สถิติ/ข้อมูลการด าเนินงาน 

ปัญหา การด าเนินการ แล้วเสร็จเม่ือ ผลลัพธ์ 

1. ได้รับเอกสารหนังสือล่าช้า -แจ้งผ่าน  Line หรือโทรประสานให้
หัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานทราบ
ล่วงหน้า 

    ปี 2561 -ลดการได้รับหนังสือ
ล่าช้า และทันตามเวลาที่
หนังสือสั่งการให้
ผู้รับผิดชอบงานเข้าร่วม
ประชุม 

 

2.ส่งเอกสารเวียนให้ฝ่าย/งานไม่
ถูกต้อง,ไม่ครบถ้วน 

-ชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้น าส่งเอกสารให้
เข้าใจและสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

-เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนก่อนเวียนเอกสารส่ง 

    ปี 2561 -เจ้าหน้าที่ได้รับหนังสือ
ถูกต้องตรงฝ่าย/งาน 

 

3.ความล่าช้าในการลงทะเบียน
รับ-ส่งหนังสือ 

-จัดท าทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ โดยมี
โปรแกรมส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
สามารถลงทะเบียนรับ -ส่งหนังสือ และ
สามารถค้นหาตรวจสอบได้อย่าง
รวดเร็ว 

   ปี 2561 -ท าให้เจ้าหน้าที่สามารถ
ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ 

ได้อย่างรวดเร็ว และ
สามารถค้นหาได้ง่ายและ 

สะดวก 

4. พฤติกรรมการให้บริการ 

    ของเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

-สร้างความรู้ความเข้าใจที่ดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการโดย
หัวหน้า กลุ่มงานการจัดการ ให้ความรู้
และแนะน า และมีการเสริมสร้างขวัญ
ก าลังใจเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ให้บริการ
ที่ดีโดยพูดยกย่องชมเชย  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

    ปี 2561 

-เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้
และเข้าใจในการ
ให้บริการกับผู้รับบริการ
ที่ดีข้ึนโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกใน
การให้บริการกับผู้มารับ
บริการ ซึ่งไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

 

 

 

 



สรุปลักษณะของงานบริการและปริมาณ 
 1.งานธุรการ 

ล าดับ กิจกรรม/ผลงาน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
ที ่   2559 2560 2561 

( 6 เดือน) 
 

1 
ก.หมวดงานสารบรรณ 
รับหนังสือราชการ 

 
ฉบับ 

 
4,589 

 
4,100 

 
1,840 

2 ส่งหนังสือราชการ ฉบับ 1,747 1,798 775 
3 พิมพ์หนังสือราชการ ฉบับ 450 560 258 
4 การอัดส าเนาเอกสาร(Copy Print) แผ่น 691,200 750,000 210,000 
5 ส่ง FAX ฉบับ 512 415 85 
 ข.หมวดงานธุรการทั่วไป     

1 งานบริการห้องประชุมชฎาธาร ครั้ง 48 65 65 
2 จัดเตรียมวาระการประชุม

ประจ าเดือน 
ครั้ง 12 12 6 

3 จัดท ารายงานการประชุม ครั้ง 12 12 6 
 ค.งานการเจ้าหน้าที ่     

1 จัดท าทะเบียนประวัติทุกประเภท ราย 1,235 1,482 562 
2 บันทึกข้อมูลการลา ครั้ง 2,470 3,705 1,500 
3 บันทึกความเคลื่อนไหวข้อมูล

บุคลากร 
ครั้ง 12 12 6 

 
แผนพัฒนาต่อไป 
 จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เห็นได้ว่าเจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องมีความรอบคอบ และความละเอียดในการ
ท างาน และงานธุรการต้องมีแผนพัฒนาในการด าเนินงานด้านเอกสาร และงานสารบรรณให้มากยิ่งข้ึน  


