แนวสอน
วิชาระเบียบงานสารบรรณ
หลักสูตรชั้นนายพัน
โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

คำนำ

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ ในหลักสู ตรการศึกษาของโรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก มีบทบาทสาคัญยิง่ ในการติดต่อสัมพันธ์กนั ในระบบราชการไทย รวมทั้งองค์กรและ บุคคลต่าง ๆ
ผูป้ ฏิบตั ิงานสารบรรณจะต้องมีความรู ้ และความเข้าใจในระเบียบงานสารบรรณอย่างลึกซึ้ ง สามารถ
แนะนาและปฏิบตั ิงานสารบรรณในหน่วยงานได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งบริ หารงานด้านเอกสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ ผูป้ ฏิบตั ิงานสารบรรณจะต้องเรี ยนรู ้ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ไว้ เพื่อปฏิบตั ิในแนวทาง
เดียวกันและสอดคล้องสัมพันธ์กนั ซึ่ งจะเป็ นผลให้การบริ หารงานเป็ นไปอย่างเรี ยบร้อย
หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า วิชานี้ จะเป็ นประโยชน์ แก่ผเู ้ ข้ารับการศึกษาในการเตรี ยมตัวให้พร้อมก่อนเข้า
รับการศึกษา เพื่อใช้ในการทบทวนให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผูส้ นใจทัว่ ไปตามสมควร หาก
ท่านใดมีขอ้ เสนอแนะเพิม่ เติมโปรดส่ งคาแนะนาไปถึง โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
และขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ดว้ ย
โรงเรี ยนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

เอกสำรนำ

วิชำ ระเบียบงำนสำรบรรณ
๑. ความมุ่งหมาย
๑.๑ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ และเข้าใจความหมายชนิดและรู ปแบบของหนังสื อราชการ
หลักการร่ างหนังสื อ
๑.๒ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมสามารถบอกโอกาสการใช้หนังสื อราชการ โดยเฉพาะหนังสื อ
ภายนอกและหนังสื อภายในได้
๑.๓ เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหน้าที่ และสามารถนาไปปฏิบตั ิงานได้
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับสารบรรณ เกี่ยวกับชนิดและรู ปแบบหนังสื อ หลักการร่ างหนังสื อ
เป็ นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และสามารถให้คาแนะนาผูอ้ ื่นได้
๒. จุดประสงค์ปลายทาง
๒.๑ สามารถจัดทาและร่ างหนังสื อ สาเนาหนังสื อราชการชนิดต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
๒.๒ สามารถเปรี ยบเทียบและบอกความแตกต่างของหนังสื อแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง
๒.๓ ให้ทราบถึงความสาคัญของหนังสื อราชการแต่ละชนิด
๓. เอกสารอ้างอิง
๓.๑ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓.๒ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
๓.๓ หนังสื อระเบียบงานสารบรรณ รร.สบ.สบ.ทบ.

แผนบทเรียน วิชาระเบียบงานสารบรรณ

เรื่อง
ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร

เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร

เนื้อหา

เครื่องช่วยสอน

๑. กล่ำวนำ/แนะนำตัว
๒. ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร
๒.๑ ควำมหมำยหนังสือ ๖ ชนิด
๒.๒ โอกำสในกำรใช้ชนิดและรูปแบบหนังสือ
๑. กล่ำวนำ
๒. หลักกำรร่ำงหนังสือ ดังนี้
หน่วยที่ ๑ เทคนิคกำรร่ำงหนังสือ
หน่วยที่ ๒ วิธีตรวจแก้หนังสือ
หน่วยที่ ๓ กำรใช้ภำษำในกำรเขียนหนังสือ
หน่วยที่ ๔ รำยงำนกำรประชุม
หน่วยที่ ๕ กำรเขียนคำกล่ำวในพิธีสำคัญ
หน่วยที่ ๖ กำรเขียนโครงกำร
หน่วยที่ ๗ กำรเขียนบันทึก

สารบัญ
ราชการ
๑-๔

Power point

Power point

หน้า ชนิดและรู ปแบบหนังสื อ
ความหมายหนังสื อ ๖ ชนิด
รายละเอียดของหนังสื อภายนอก

๔ -๘
หนังสื อภายใน
ของหนังสื อประทับตรา
รายละเอียดของหนังสื อสัง่ การ
รายละเอียดของหนังสื อประชาสัมพันธ์
ของหนังสื อที่เจ้าหน้าที่จดั ทาขึ้น
โอกาสในการใช้ชนิดและรู ปแบบหนังสื อ
หลักการร่ างหนังสื อ
๓๐
วิธีตรวจแก้หนังสื อ
๓๐ – ๓๓
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสื อ
๓๔ – ๓๕ รายงานการประชุม
– ๔๒
การเขียนคากล่าวในพิธีสาคัญ
– ๔๖
การเขียนโครงการ
การเขียนบันทึก

รายละเอียดของ
๙ – ๑๐
รายละเอียด
๑๐ – ๑๒
๑๒ - ๑๗
๑๗ – ๒๐
รายละเอียด
๒๐ – ๒๕
๒๕ – ๒๙
เทคนิคการร่ างหนังสื อ

๓๖
๔๒
๔๖ – ๔๗
๔๘ – ๕๔

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ
ตอนที่ ๑ ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
ตอนที่ ๒ เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

ตอนที่ ๑
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ

-๑วิชาชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ
กำรทำหนังสือรำชกำรของทุกเหล่ำที่สังกัดกองทัพบก ต้องยึดถือระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งมี เจ้ำกรมสำรบรรณทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรระเบียบ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
๒๐ กรกฏำคม ๒๕๕๕

ระเบียบงานสารบรรณ มีประโยชน์
๑. เพื่อเป็นหลักและแนวทำงเดียวกันในกำรปฏิบัติงำน
๒. สร้ำงมำตรฐำนเดียวกัน
๓. คล่องตัว ติดตำมง่ำย
๔. ทำให้มีระบบที่ดี มีประสิทธิภำพ
๕. แสดงถึงควำมก้ำวหน้ำในงำนเอกสำร
คุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานสารบรรณที่ดี
๑. ต้องศึกษำระเบียบให้ใจ
๒. เป็นนักสังเกต มีควำมรอบรู้
๓. หมั่นฝึกปฏิบัติ บันทึก ร่ำง จดรำยงำนกำรประชุม และพิมพ์
๔. ควำมละเอียดรอบคอบ
๕. ขยันหมั่นเพียร
๖. หำควำมรู้เพิ่มเติม
๗. รู้งำนธุรกำรและติดต่อประสำนงำน
๘. พัฒนำปรับปรุงอยู่เสมอ
๙. รู้จักเก็บหนังสือให้เป็นระบบ
ควำมหมำยของคำในระเบียบนี้
งานสารบรรณ คือ งำนที่เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนเอกสำรหรือหนังสือ เริ่มตั้งแต่กำรจัดทำ
กำรรับ กำรส่ง กำรเก็บรักษำ กำรยืม และ กำรทำลำย
หนังสือ หมำยควำมว่ำ หนังสือรำชกำร
ส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม สำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐทั้งในรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น หรือในต่ำงประเทศ
ส่วนราชการของกองทัพบก หมำยถึง หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป
คณะกรรมการ หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงรำชกำรให้ปฏิบัติงำน
ในเรื่องใดๆ และให้หมำยควำมรวมถึงคณะอนุกรรมกำร คณะทำงำน หรือคณะบุคคลอื่นที่ปฏิบัติงำนใน
ลักษณะเดียวกัน
-๒อิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ
หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำร ทำงแสง วิธีกำรทำง
แม่เหล็กหรืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ เช่นว่ำนั้
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือราชการ คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่คือ
๑. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร

๒. หนังสือที่ส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่มีไปถึง
บุคคลภำยนอก๓. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือที่บุคคลภำยนอกมีมำถึง
ส่วนรำชกำร
( ซึง่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทำงรำชกำร และทำงรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำน )
๔. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักฐำนในรำชกำร
๕. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดทำขึ้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือข้อบังคับ
๖. ข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ได้รับจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ
ให้ชี้แจงถึงหนังสือซึ่งต้องปฏิบัติให้เร็วกว่ำหนังสือทั่วไปเสียก่อนว่ำ คือ หนังสือที่จัดส่งและ
ดำเนินกำรทำงสำรบรรณด้วยควำมรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ
๑. ด่วนที่สุด คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น
๒. ด่วนมำก คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ด่วน คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะทำได้
ผู้สอนอธิบำยต่อไปว่ำกำรประทับชั้นควำมเร็วให้ประทับด้วยหมึกสีแดง ขนำดไม่เล็กกว่ำตัวพิมพ์
ขนำด ๓๒ พอยท์ ให้เห็นเด่นชัดที่หนังสือและที่ซอง เช่น ถ้ำเป็นในหนังสือภำยนอกให้ประทับอยู่บริเวณเหนือ
ที่หนังสือ หำกประทับในหนังสือภำยในให้ประทับบริเวณแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนขวำมือเรำเช่นเดียวกับกำร
ประทับที่ซอง
ในกรณีที่ต้องกำรให้หนังสือถึงมือผู้รับในเวลำที่กำหนด ให้ระบุไว้ที่หน้ำซองบริเวณแนวเดียวกับ
เท้ำครุฑด้วยหมึกสีแดง ขนำดตัวพิมพ์ ๓๒ พอยท์ เช่นเดียวกัน โดยให้ประทับคำว่ำ (ดังตัวอย่ำง)
ด่วนภายใน ๒๗ ต.ค. ๕๙, ๑๓๐๐
ประเภทชั้นความลับ
ยังมีหนังสือบำงประเภทที่ต้องรักษำมิให้ควำมลับรั่วไหลและมีวิธีกำรคุ้มครองข่ำวสำรซึ่งต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งแบ่งเป็น ๓
ชั้น ให้ระบุด้วยตัวอักษรสีแดง คือ
๑. ลับที่สุด (TOP SECRET) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญที่สุดเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำง
ร้ำยแรงที่สุด
-๓๒. ลับมำก (SECRET) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญมำกเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่ำวสำร
วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนรั่วไหลไปถึง
บุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง
๓. ลับ (CONFIDENTIAL) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมสำคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่ำวสำร
วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนรั่วไหลไปถึง
บุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะทำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ
การใช้ตัวอักษรในการพิมพ์และการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์

ให้ผู้สอนอธิบำยขนำดตัวอักษรที่ใช้ในกำรพิมพ์ โดยให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) ไทยสำร
บรรณ
(Th Sarabun PSK) ขนำด ๑๖ พอยท์ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นสำมำรถให้มีขนำดใหญ่ได้ไม่เกิน
๑๘ พอยท์ สำหรับกำรตั้งค่ำกำรพิมพ์หนังสือทุกชนิด ให้ตั้งระยะกระดำษขอบซ้ำย ๓ เซนติเมตร และขอบ
ขวำ ๒ เซนติเมตร ระยะจำกขอบกระดำษด้ำนบนจนถึงปลำยปีกครุฑให้มีระยะ ๑.๕ เซนติเมตร สำหรับใน
หน้ำถัด ๆ ไปที่ไม่มีครุฑ ให้ใช้ระยะห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำ ๕ เซนติเมตร (จำกขอบกระดำษ
ด้ำนบนลงมำถึงเครื่องหมำยยัติภังค์และเลขหน้ำประมำณ ๓ เซนติเมตร และหลังเลขหน้ำลงมำอีกประมำณ ๒
เซนติเมตร รวมแล้ว ๕ เซนติเมตร) และกำรตั้งระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่ำ หรือ Single (ประมำณ ๐.๘
เซนติเมตร) ซึ่งมีควำมหมำยเดียวกับ ระยะ ก หรือ ๑ enter
มาตรฐานตราครุฑ
ให้ผู้สอนอธิบำยควำมเป็นมำของครุฑที่ปรำกฏอยู่ในหนังสือรำชกำร รวมทั้งอธิบำยถึง
ลักษณะครุฑแบบมำตรฐำน ซึ่งมีขนำดสูง ๒ ขนำด คือ ขนำดตัวครุฑสูง ๓ เซนติเมตร และขนำดตัวครุฑสูง
๑.๕ เซนติเมตร
และอธิบำยแบบกระดำษตรำครุฑ ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน ๒ ชนิด คือ แบบกระดำษตรำครุฑพิมพ์
ด้วยหมึกดำ กับแบบกระดำษตรำครุฑดุน
หนังสือรำชกำร มี ๖ ชนิด
๑. หนังสือภำยนอก
๒. หนังสือภำยใน
๓. หนังสือประทับตรำ
๔. หนังสือสั่งกำร
๕. หนังสือประชำสัมพันธ์
๖. หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหมหรือ
กองทัพบก มีถึงหน่วยงำนอื่นใดนอกกระทรวงกลำโหมมีไปถึงบุคคลภำยนอก หรือเป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อกันที่
เป็นแบบพิธีภำยในกระทรวงกลำโหมก็ได้ หนังสือภำยนอกมี ๒ ชนิด คือ
๑. หนังสือภำยนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลำโหม ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนอื่นนอก
กระทรวงกลำโหม (ใช้คำเต็ม)
๒. หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม คือหนังสือที่ใช้ในกรณีมีควำมสำคัญและ
เป็นพิธีกำร ใช้ติดต่อกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ แต่ใช้คำย่อตำม
ระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก
-๔โอกำสในกำรใช้หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม เช่น หนังสือเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงไปร่วมงำนพิธีกำรสำคัญของหน่วย หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในเรื่องต่ำง ๆ หนังสือ
รำยงำนผลกำรศึกษำเสนอ ผบ.เหล่ำทัพหรือผู้บังคับบัญชำชั้นสูง หรือหนังสือขอเชิญไปร่วมงำนวันสถำปนำ
หน่วย เป็นต้น
การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลาโหม

๑. ใช้กระดำษตรำครุฑซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกดำสูง ๓ ม. อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑ
ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำ ๑.๕ ซม.
-๕๒. ที่หนังสือ ให้ลงที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ โดยละรหัสตัวพยัญชนะ ( ที่ กห )
และเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ทับขีด (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง ตัวอย่ำงเช่น ที่ กห ๐๔๒๑/
๕๑๘ อธิบำยควำมหมำยได้คือ กห (ไม่มีจุด) คือ รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงกลำโหม ๐๔๒๑ หมำยถึง
เลขประจำของส่วนรำชกำรหนึ่งในกองทัพบก (ในที่นี้หมำยถึงกรมสำรบรรณทหำรบก) ขีดทับด้วย ทะเบียน
หนังสือส่ง ซึ่งเริ่มใช้เลขที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. เรียงลำดับติดต่อกันไปจนไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ของปีปฏิทิน
นั้น โดยพิมพ์ให้อยู่ในแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนซ้ำยมือเรำ

๓. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ อยู่แนวเดียวกับเท้ำครุฑทำงด้ำนขวำมือเรำ ให้ลงชื่อส่วน
รำชกำรหรือสถำนที่ซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วยประมำณไม่เกิน ๔ บรรทัด
(รหัสไปรษณีย์วำงไว้หลังจังหวัด) เช่น
กรมสำรบรรณทหำรบก
ในกองบัญชำกำรกองทัพบก ถนนรำชดำเนินนอก
เขตพระนคร
กรุงเทพมหำนคร ๑๐๒๐๐ (ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีกำหนดอนุโลม
ให้ใช้
คำว่ำ กรุงเทพมหำนครได้ ๓ แบบ คือ กรุงเทพมหำนคร หรือ กรุงเทพฯ หรือ กทม. อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้)
๔. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำช
เช่น (ไม่ต้องพิมพ์คำว่ำวันที่) ๒๓ (ผู้ลงนำมเป็นผู้บันทึก) พฤศจิกำยน ๒๕๕๙ เป็นต้น
๕. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น หำกเป็นเรื่องที่
สืบเนื่องกันให้ลงเรื่องเดิม ถ้ำเรื่องมี ๒ บรรทัดขึ้นไปให้พิมพ์ตัวพยัญชนะตัวแรกของบรรทัดที่ ๒ ไว้ตรงกับ
พยัญชนะตัวแรกของบรรทัดบน
๖. คำขึ้นต้น ให้ใช้ตำมคำขึ้นต้นของผู้รับหนังสือ ซึ่งแยกได้เป็น ๓ กลุ่มผู้รับ คือ พระรำชวงศ์
พระภิกษุ และบุคคลธรรมดำ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หำกเป็นชื่อบุคคลให้ใช้ในกรณีมีถึงตัว
บุคคลซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้ำที่ สำหรับคำขึ้นต้น สรรพนำม และคำลงท้ำย รวมถึงคำที่ใช้จ่ำหน้ำซองที่
ใช้ในหนังสือถึงพระรำชวงศ์และพระภิกษุชั้นพระรำชำคณะขึ้นไป ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป ให้ใช้คำรำชำ
ศัพท์หรือถ้อยคำสุภำพตำมตำแหน่งหน้ำที่แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี และตำมที่ทำง
รำชกำรกำหนด
เช่น มีหนังสือถึงนำยกรัฐมนตรี ให้ใช้คำขึ้นต้นว่ำ กรำบเรียน หำกเป็นบุคคลธรรมดำอื่นใด
นอกจำกที่กำหนดไว้ในระเบียบ ให้ใช้คำว่ำ เรียน เช่น เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ถ้ำไปถึง
พระสงฆ์ทั่วไป ให้ใช้คำว่ำ นมัสกำร เป็นต้น
๗. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่อง
อื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับนั้นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพำะให้ทรำบด้วยกำร
ใช้อ้ำงถึงในส่วนหัวเรื่อง ไม่ต้องใส่ชื่อเรื่องนั้น ๆ ลงไป ตัวอย่ำงเช่น อ้ำงถึง หนังสือกรมสำรบรรณทหำรบก
ที่ กห ๐๔๒๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๕๙

-๖๘. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือฉบับนั้น ถ้ำมีหลำยรำยกำรให้
กำหนดเป็นข้อ ๆ ไป พร้อมระบุจำนวนไปด้วย แต่ถ้ำไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งไปในหนังสือ
ฉบับนั้นว่ำจะส่งไปทำงใดและเมื่อใด
๙. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจน เข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป เว้นระยะระหว่ำงภำคฯ เท่ำกับ ๑.๖ เท่ำ โดยใช้ตัวเลขเป็นตัว
แบ่งหัวข้อก็ได้ โดยหลังตัวเลขมีจุด เช่น ๑. หรือ ๒. หรือจะใช้กำรย่อหน้ำเป็นตัวแบ่งภำคก็ได้ แต่ละย่อหน้ำ
ไม่ควรเกิน ๑๐ บรรทัด ก็จะทำให้อ่ำนเข้ำใจง่ำยขึ้น
๑๐. คำลงท้ำย ให้ใช้คำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับที่กำหนดไว้ในระเบียบ เช่น มีหนังสือถึง
นำยกรัฐมนตรี ให้ใช้คำลงท้ำยว่ำ ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง สำหรับบุคคลทั่วไปนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้
ในระเบียบให้ใช้คำว่ำ ขอแสดงควำมนับถือ ส่วนพระสงฆ์ทั่วไปให้ใช้คำว่ำ ขอนมัสกำรด้วยควำมเคำรพ เป็นต้น
๑๑. กำรลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ของเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของ
เจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ และมีตำแหน่งอยู่ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ เช่น
พลโท
(บัญญัติ สิบประกำร)
เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก
๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง จะอยู่ทำงมุมล่ำงด้ำนซ้ำยของกระดำษใต้ตำแหน่งลงมำ ระยะ
บรรทัดเท่ำกับ ๑ เท่ำ ให้ลงชื่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดยปกติส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่งระดับ เช่น ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ
เป็นระดับกองพล ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกรมหรือหน่วยขึ้นตรงอื่น ๆ หรือส่วนรำชกำรเจ้ำของ
หนังสือเป็นระดับกองพัน ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกองร้อย เป็นต้น แต่ถ้ำไม่มีหน่วยรองหรือหน่วยขึ้น
ตรงก็ไม่ต้องมีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง บรรทัดใต้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือลง
ไปให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหำชน) หรือหมำยเลขภำยในตู้สำขำ บรรทัดต่อไปเป็น
โทรสำร (ถ้ำมี) และบรรทัดต่อไปเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย ตัวอย่ำงเช่น
โรงเรียนทหำรสำรบรรณ
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๕๗
โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ agschool@gmail.com
หนังสือภำยนอกที่ใช้ติดต่อภำยนอกกระทรวงกลำโหม ไม่มีกำรใช้คำย่อ และหำกเป็น
หนังสือที่มีชั้นควำมลับให้ประทับตรำ “ลับ” ไว้ที่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษทั้งด้ำนบนและด้ำนล่ำงแห่งละ ๑ จุดไว้
ทุกหน้ำเช่นเดียวกับหนังสือชนิดอื่น ๆ

-๗-

การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม (ใช้คาย่อ)

๑. ที่ หมำยถึง ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำ
ของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรหรือสถำนที่รำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของ
หนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย (ตำมตัวอย่ำงในหนังสือภำยนอกแต่ใช้คำย่อ)
๓. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ
โดยให้เว้นระยะระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของปี เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ เช่น ๑๕ พ.ย. ๕๙ เป็นต้น
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
-๘-

๕. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ ตำมตำรำงกำรใช้คำขึ้นต้น สรรพนำม
และคำลงท้ำยที่กำหนดไว้ในระเบียบ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้ำที่
๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น
ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด
๘. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๙. คำลงท้ำย ให้ใช้คำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือตำมตำรำงกำรใช้คำขึ้นต้น สรรพนำม
และคำลงท้ำยที่กำหนดไว้ในระเบียบ
ในกรณีผู้บังคับบัญชามีถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้คาลงท้ายหรือไม่ใช้ก็ได้ ในกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้คาลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา”
๑๐. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๑๑. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ
๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อหน่วยเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง หรือเป็นหน่วยที่ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่ง
ระดับ สำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีหน่วยขึ้นตรง จะไม่มีชื่อส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่อง
๑๓. โทร. ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ
และหมำยเลขภำยในตู้สำขำ พร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้
ด้วย
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกที่ใช้
ภำยใน
กระทรวงกลำโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบก ให้จัดทำ
รูปแบบดังนี้
๑. ให้ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม และใช้คำย่อตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลำโหม
และของกองทัพบกฉบับปัจจุบัน ปลำยปีกครุฑห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำประมำณ ๑.๕ ซม.
๒. คำว่ำ “บันทึกข้อควำม” เป็นตัวหนำอยู่ประมำณกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์ ขนำด ๒๙ พอยท์
๓. คำว่ำ “ส่วนรำชกำร ที่ วันที่ เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวหนำขนำด ๒๐ พอยท์ แล้วตำมด้วย
จุดไข่ปลำ (ไม่ใช้เส้นทึบ) ใต้ตัวอักษร
-๙-

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายใน

๑. ส่วนรำชกำร ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและให้มีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง
ซึง่ ต่ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึง่ ระดับ พร้อมทัง้ หมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในวงเล็บ ถ้ำไม่มหี น่วยขึน้ ตรงให้
ลงหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย เช่น
ส่วนรำชกำร สบ.ทบ. (รร.สบ.สบ.ทบ. โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙,
๘๙๒๙๘)
๒. ที่ ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของส่วน
รำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
- ๑๐ -

๓. วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ กรณีที่จัดทำหนังสือภำยในด้วยกำร
พิมพ์ให้จัดวำงตำแหน่งของคำว่ำ “วันที่” ไว้ตรงกึ่งกลำงของหัวกระดำษบันทึกข้อควำม และให้เว้นระยะ
ระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของ พ.ศ. เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ เช่น พ.ย. ๕๙ เป็นต้น
๔. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมสำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม
๕. คำขึ้นต้น ให้ใช้คำว่ำ “เรียน” “เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง” แล้วแต่กรณี
๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขที่หนังสือ วันที่
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอื่นที่เป็นสำระสำคัญต้องนำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย
๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี) ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด
๘. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๙. สรรพนำม ให้ใช้อนุโลมตำมหนังสือภำยนอก หำกเป็นกำรรำยงำนถึงผู้บังคับบัญชำให้ใช้
“กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี
๑๐. คำลงท้ำย -ไม่ม-ี
๑๑. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๑๒. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้กำรประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรชั้นผู้บังคับกำรกรมหรือเทียบเท่ำ หรือผู้ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อกำกับตรำ โดยให้
ใช้ได้ระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร หรือระหว่ำงส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง
สำคัญ ได้แก่ ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม กำรส่งสำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร กำรตอบรับทรำบที่ไม่
เกี่ยวกับรำชกำรสำคัญหรือกำรเงิน กำรแจ้งผลงำนที่ดำเนินกำรไปแล้วให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ กำร
เตือนเรื่องที่ค้ำง หรือเรื่องที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่งให้ใช้
หนังสือประทับตรำ โดยให้จัดทำหนังสือดังนี้
๑. ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ ขนำดสูง ๓ ซม. อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑอยู่ห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนบนประมำณ ๑.๕ ซม.
๒. ใช้คำย่อได้
๓. ประทับตรำส่วนรำชกำรในกองทัพบก ซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือด้วยหมึกสีแดง มีลักษณะรูป
วงกลม ๒ วงซ้อนกัน เส้นผ่ำศูนย์กลำงวงนอก ๔.๕ ซม. วงใน ๓.๕ ซม. ล้อมครุฑสูง ๓ ซม. ระหว่ำงวงนอก
และวงในมีอักษรไทยชื่อส่วนรำชกำรอยู่ขอบล่ำงของตรำครุฑ
- ๑๑ -

การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือประทับตรา

๑. ที่ หมำยถึง ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำของ
ส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง
๒. คำขึ้นต้นให้ใช้คำว่ำ “ถึง” เท่ำนั้น โดยลงชื่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนหรือบุคคลที่หนังสือนั้น
มีถึง
๓. ข้อควำม ให้ลงสำระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ
๔ ส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก
๕. ตรำชื่อส่วนรำชกำร ให้ประทับตรำชื่อส่วนรำชกำรด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้รับผิดชอบลง
ลำยมือชื่อกำกับตรำ ถ้ำส่วนรำชกำรใดที่มีกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ จะให้มีชื่อต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้
โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่ำงของตรำครุฑ
- ๑๒ -

๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ
โดยตำแหน่งอยู่ใต้ชื่อส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออก
หนังสือ
๘. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องและหมำยเลข
ภำยในตู้สำขำพร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย กรณีที่ไม่
มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องโดยให้ลงตำบลที่อยู่ตำมควำมจำเป็นพร้อม
รหัสไปรษณีย์ไว้ด้วย (ถ้ำมี)
หนังสือสั่งการ คือ หนังสือที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือหน่วยในบังคับ
บัญชำ
ปฏิบัติในเรื่อง ต่ำง ๆ รวมถึงบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่กำหนดให้ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยอำศัย
อำนำจของกฎหมำยที่บัญญัติให้กระทำได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ชนิด คือ
๑. คำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย แบ่งเป็น
๒ ประเภท คือ
๑.๑ คำสั่งทั่วไป คือ คำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำทั่วไปปฏิบัติ
หรือทรำบทั่วกัน
๑.๒ คำสั่งเฉพำะ คือ คำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำผู้มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพำะปฏิบัติ
หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกคำสั่งทั้ง ๒ ประเภทนี้ได้
๒. ระเบียบ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่วำงไว้เพื่อเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนเป็น
กำรประจำ หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกระเบียบได้
๓. ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอำนำจหน้ำที่กำหนดให้ใช้โดยอำศัยอำนำจของกฎหมำย
ที่บัญญัติให้กระทำได้ โดยกระทรวงกลำโหมเป็นผู้ออกข้อบังคับ โดยใช้คำเต็ม

- ๑๓ -

การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งทั่วไป

๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกคำสั่ง หรือตำแหน่งของผู้มีอำนำจที่ออกคำสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง ให้กำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๔ หลัก ตัวอย่ำงเช่น
คำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก (ใช้คำเต็ม)
ที่ ๑/๒๕๕๙
(ทับปีพุทธศักรำช ๔ หลัก)
เรื่อง .......................................................................................
(เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุที่ออกคำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกคำสั่ง) และอ้ำงถึง
อำนำจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่คำว่ำ “สั่ง” จนถึงหลัง พ.ศ. ให้เว้นระยะจังหวะเคำะ คือ ๔ ๔
๑๒ ๔ ๑

- ๑๔ ตัวอย่ำงเช่น
สั่ง (เคำะ ๔ ครั้ง) ณ (เคำะ ๔ ครั้ง) วันที่ (เคำะ ๑๒ ครั้ง) พฤศจิกำยน (เคำะ ๔ ครั้ง) พ.ศ. (เคำะ ๑ ครั้ง)
๒๕๕๙
๖. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๗. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง
๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกคำสั่ง (ต่ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ)
๙. ใช้คำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก กองทัพบก (เว้นคำว่ำ คำสั่ง.......
(ชื่อหน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ .... ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้คำเต็ม)
การกรอกรายละเอียดในแบบคาสั่งเฉพาะ

- ๑๕ -

๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกคำสั่ง หรือตำแหน่งของผู้มีอำนำจที่ออกคำสั่ง
แล้วพิมพ์คำว่ำง “(เฉพำะ)” อยู่กึ่งกลำงบรรทัดถัดมำ
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง ให้กำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๒ หลักท้ำย ตัวอย่ำงเช่น
คำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก (ใช้คำเต็ม)
(เฉพำะ)
ที่ ๑/๕๙
(ทับปีพุทธศักรำช ๒ หลักท้ำย)
เรื่อง .......................................................................................
(เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุที่ออกคำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกคำสั่ง) และอ้ำงถึง
อำนำจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักรำชที่ออกคำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่คำว่ำ “สั่ง” จนถึงหลัง พ.ศ. ให้เว้นระยะจังหวะเคำะ คือ ๔ ๔
๑๒ ๔ ๑
ตัวอย่ำงเช่น
สั่ง (เคำะ ๔ ครั้ง) ณ (เคำะ ๔ ครั้ง) วันที่ (เคำะ ๑๒ ครั้ง) พฤศจิกำยน (เคำะ ๔ ครั้ง) พ.ศ. (เคำะ ๑ ครั้ง)
๒๕๕๙
๖. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๗. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง
๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกคำสั่ง (ต่ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ)
๙. ใช้คำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก (เว้นคำว่ำ คำสั่ง....... (ชื่อ
หน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ .... ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้คำเต็ม)

- ๑๖ -

การกรอกรายละเอียดในแบบระเบียบ

๑. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกระเบียบ
๒. ว่ำด้วย ให้ลงชื่อระเบียบ
๓. ฉบับที่ ถ้ำเป็นระเบียบที่กล่ำวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่ำฉบับใด แต่ถ้ำเป็น
ระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีกำรแก้เพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และที่ถัดๆ ไป ตำมลำดับ
๔. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ
๕. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งหมำยที่ต้องออกระเบียบ และอ้ำง
ถึงกฎหมำยที่ให้อำนำจออกระเบียบ (ถ้ำมี)
- ๑๗ -

๖. ข้อ ให้เรียงข้อควำมที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ โดยให้ข้อ ๑ เป็นชื่อระเบียบ ข้อ ๒
เป็นวันที่ใช้บังคับกำหนดว่ำให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ำยเป็นข้อผู้รักษำกำร ระเบียบใด ถ้ำมีมำกข้อ
หรือหลำยเรื่องะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ำยข้อผู้รักษำกำรไปเป็นข้อสุดท้ำยก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑
๗. ประกำศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำช และตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ
๘. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกระเบียบและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ
๙. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกระเบียบโดยใช้คำเต็ม
๑๐. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกระเบียบ
หมายเหตุ ในกำรอ้ำงถึงชื่อระเบียบในเนื้อหำของหนังสือให้เขียนชื่อติดต่อเป็นข้อควำมเดียวกันโดยมิต้องเว้น
ระยะระหว่ำงชื่อส่วนรำชกำกับคำว่ำ “ว่ำด้วย.......” เช่น ระเบียบกองทัพบกบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๕๕
หนังสือประชาสัมพันธ์ คือ บรรดำหนังสือที่ทำงรำชกำรประกำศ ชี้แจง แนะแนวทำง
ปฏิบัติ
ทำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำงรำชกำร หรือหนังสือที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ มี ๓ ชนิด คือ
๑. ประกำศ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบหรือแนะแนวทำง
ปฏิบัติ ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกประกำศได้โดยพิมพ์คำ
เต็ม
๒. แถลงกำรณ์ คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพื่อทำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำง
รำชกำรหรือเหตุกำรณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนทั่วกัน กองทัพบกขึ้นไปเป็นผู้ออกแถลงกำรณ์โดยพิมพ์คำ
เต็ม
๓. ข่ำว คือ บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ หน่วยระดับกองร้อย
หรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้ออก โดยพิมพ์คำเต็มหรือคำย่อได้แล้วแต่กรณี

- ๑๘ -

การกรอกรายละเอียดในแบบประกาศ

๑. ประกำศ ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกประกำศ (พิมพ์คำเต็ม)
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกำศ หรือแนะนำ หรือชี้แจง หรือแจ้งควำม แล้วแต่กรณี
๓. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลที่ออกประกำศและข้อควำมที่ออกประกำศ
๔. ประกำศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน คำย่อพุทธศักรำชและตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกประกำศ (รูปแบบเช่นเดียวกับพิมพ์คำสั่งโดยใช้คำเต็ม)
๕. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกประกำศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้ ลำยมือชื่อ
๖. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกประกำศ
- ๑๙ -

๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง เป็นหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรออกประกำศ
การกรอกรายละเอียดในแบบแถลงการณ์

๑. แถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “แถลงกำรณ์กองทัพบก”
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงกำรณ์
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงกำรณ์หลำยฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลง
ฉบับที่เรียงตำมลำดับไว้ด้วย
๔. ข้อควำม ให้อ้ำงเหตุผลที่ต้องออกแถลงกำรณ์ และข้อควำมที่ออกแถลงกำรณ์
๕. ส่วนรำชกำรที่ออกแถลงกำรณ์ ให้ลงคำว่ำ “กองทัพบก”
- ๒๐ -

๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออก
แถลงกำรณ์
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรในกองทัพบกที่รับผิดชอบในกำรออก
แถลงกำรณ์ (หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยผู้รับผิดชอบ)
การกรอกรายละเอียดในแบบข่าวราชการทหาร
๑. ข่ำว ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว (พิมพ์คำเต็ม) เช่น ข่ำวกองทัพบก
๒. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่ำว
๓. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่ำวหลำยฉบับในเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่
เรียงตำมลำดับไว้ด้วย
๔. ข้อควำม ให้ลงรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่ำว
๕. ส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว
๖. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชกำรที่
ออกข่ำว
๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกข่ำว (โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยต่ำกว่ำส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวหนึ่ง
ระดับ สำหรับส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง)
หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทำงรำชกำรทำ
ขึ้น
นอกจำกที่กล่ำวมำแล้ว หรือหนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วน
รำชกำรในกองทัพบก และเจ้ำหน้ำที่รับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำรมี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รำยงำน
กำรประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ดังนี้
๑. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงำนเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ปรำกฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จำเพำะเจำะจง ให้ใช้กระดำษตรำ
ครุฑ และพิมพ์คำเต็ม
๒. รำยงำนกำรประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน
๓. บันทึก คือ ข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบกติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำร โดย
ปกติใช้
กระดำษบันทึกข้อควำม
กำรบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคำขึ้นต้น ใจควำมที่บันทึก และลงชื่อ ตำแหน่ง วัน
เดือน ปี กำกับ หำกไม่มีควำมเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อ ตำแหน่ง วัน เดือน ปี กำกับ
๔. หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสำรอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพื่อหลักฐำนในรำชกำร ซึ่งรวมถึงภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ และสื่อกลำงวันทึกข้อมูล
หรือหนังสือของบุคคลภำยนอกที่ยื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของทำงรำชกำร
แล้ว มี
- ๒๑ -

รูปแบบตำมที่กระทรวง ทบวง กรม กำหนดขึ้นใช้ตำมควำมเหมำะสม เว้นแต่มีแบบตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่องให้
ทำตำมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญำ หลักฐำนกำรสืบสวนสอบสวน และคำร้อง เป็นต้น
สำหรับสื่อกลำงบันทึกข้อมูล หมำยถึง สื่อใด ๆ ที่อำจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น
แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จำนแม่เหล็ก แผ่นซีดีอ่ำนอย่ำงเดียว หรือแผ่นดิจิตอล เป็นต้น
การกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรอง

๑. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพำะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนถึง
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้
๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น และจะลง
สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือด้วยก็ได้
๓. ข้อควำม ให้ลงข้อควำมขึ้นต้นว่ำ “หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ” แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนที่ทำงรำชกำรรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีคำนำหน้ำนำม
หรือยศ ชื่อ สกุล ตำแหน่งหน้ำที่ และสังกัดหน่วยงำนที่ผู้นั้นทำงำนอยู่อย่ำงชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อควำมที่รับรอง
- ๒๒ -

๔. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง
๕. ลงชื่อ ให้ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ
๖. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือ
๗. รูปถ่ำยและลำยมือชื่อผู้ได้รับกำรรับรอง ในกรณีที่กำรรับรองเป็นเรื่องสำคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ำยของผู้ที่ได้รับกำรรับรอง ขนำด ๔ x ๖ เซนติเมตร หน้ำตรง ไม่สวมหมวก ประทับตรำครุฑ
และชื่อส่วนรำชกำรที่ออกหนังสือบนขอบล่ำงด้ำนขวำของรูปถ่ำยคำบต่อลงบนแผ่นกระดำษ และให้ผู้นั้นลง
ลำยมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ำย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อด้วย
การกรอกรายละเอียดในแบบรายงานการประชุม

- ๒๓ -

๑. รำยงำนกำรประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อกำรประชุมนั้น เช่น รำยงำนกำร
ประชุมคณะกรรมกำร..........
๒. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม (เป็นรำยปี) โดยเริ่มครั้งแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทิน ทับตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ประชุม เมื่อขึ้นปฏิทินใหม่ ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตำมลำดับ เช่น
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙
๓. เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และ
ตัวเลขของปีพุทธศักรำช เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๙
๔. ณ ให้ลงชื่อสถำนที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม
๕. ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมำประชุม
ใน
กรณีที่เป็นผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงำนให้ระบุว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมตำแหน่งในคณะ
ที่ประชุม หรือกำรประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มำประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มำประชุมแทน และลงท้ำยว่ำประชุม
แทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงำนใด
๖. ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึง่
มิได้
มำประชุมโดยระบุให้ทรำบว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สำมำรถมำประชุม ถ้ำหำกทรำบ
ด้วยก็ได้
๗. ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้ำร่วมประชุม และหน่วยงำนที่สังกัด (ถ้ำมี)
๘. เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เริ่มประชุม
๙. ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธำนกล่ำวเปิดประชุม และ
เรื่องที่
ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
๙.๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๙.๒ เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม
๙.๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ
๙.๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
๙.๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
๑๐. เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เลิกประชุม
๑๑. ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงลำยมือชื่อผู้จดรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็ม
และ
นำมสกุลไว้ใต้ลำยมือชื่อและตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งของผู้จดรำยงำนกำรประชุมยำวไม่สำมำรถพิมพ์ไว้
บรรทัดเดียวกันได้ ก็ให้พิมพ์ตำแหน่งไว้เหนือผู้จดรำยงำนกำรประชุมโดยไม่ต้องมีเครื่องหมำยขีดทับ
๑๒. กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม ให้ประธำนในกำรประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็น
ผู้ตรวจ และอนุมัติกำรแจกจ่ำย
- ๒๔ -

การกรอกรายละเอียดในบันทึก

๑. ชื่อ หรือตำแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คำขึ้นต้นอนุโลมตำมหนังสือภำยใน ได้แก่คำว่ำ “เรียน”
“เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง” แล้วแต่กรณี
๒. โดยปกติ บันทึก ในส่วนของหัวเรื่องจะไม่มี “อ้ำงถึง” และ “สิ่งที่ส่งมำด้วย” ซึ่งจะใช้กำร
เรียก อ้ำงถึงไว้ในเนื้อหำข้อควำม หำกส่วนรำชกำรมีควำมจำเป็นต้องมี ให้ใช้รูปแบบหัวเรื่องเหมือนกับหนังสือ
ภำยในโดยอนุโลม
๓. สำระสำคัญของเรื่อง ให้ลงใจควำมของเรื่องที่บันทึก ถ้ำมีเอกสำรประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย
๔. ชื่อและตำแหน่ง ให้ปฏิบัติได้ ๓ กรณี ดังนี้\
- ๒๕ -

๔.๑ ในกรณีที่ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ในส่วนหัวเรื่องให้ลงเฉพำะชื่อส่วนรำชกำรและ
ชื่อเรื่อง ในส่วนท้ำยเรื่อง ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ) และตำแหน่งของผู้บันทึก และลง
วันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยในบรรทัดถัดมำ
๔.๒ ในกรณีที่ใช้รูปแบบหนังสือภำยในโดยอนุโลม ให้ลงรำยละเอียดส่วนหัวเรื่อง
เช่นเดียวกับหนังสือภำยใน กำรลงชื่อและตำแหน่งให้ยึดถือรูปแบบหนังสือภำยใน
๔.๓ ในกรณีที่ไม่ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือ
ชื่อ) และตำแหน่งของผู้บันทึกและวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในบรรทัดต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทาหนังสือราชการ
๑. คำขึ้นต้น
๑.๑ หนังสือภำยนอก ให้เป็นไปตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑.๒ หนังสือภำยในและบันทึก ใช้คำขึ้นต้น โดยมีลักษณะกำรใช้ดังนี้
๑.๒.๑ เรียน ใช้ในกรณีมีตำแหน่งหรือชื่อบุคคล และในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชำ
รำยงำนผู้บังคับบัญชำ
๑.๒.๒ เสนอ ใช้ในกรณีมีถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน
๑.๒.๓ ส่ง
ใช้ในกรณีผู้บังคับบัญชำมีถึงผู้ใต้บังคับบัญชำหรือหน่วยในบังคับ
บัญชำ
๑.๒.๔ ถึง
ใช้ในกรณีมีถึงตำแหน่ง ชื่อบุคคล ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนใน
ระดับต่ำกว่ำเจ้ำของหนังสือ
๒. สรรพนำม ให้ใช้ตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.
๒๕๕๕ เว้นกรณีเป็นกำรรำยงำนถึงผู้บังคับบัญชำให้ใช้ “กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี
๓. คำลงท้ำย
๓.๑ หนังสือภำยนอก ให้ใช้ตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ เว้นกรณีผู้ใต้บังคับบัญชำมีถึงผู้บังคับบัญชำ ให้ใช้คำลงท้ำยว่ำ “ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณำ”
และกรณีที่ผู้บังคับบัญชำมีถึงผู้ใต้บังคับบัญชำ ไม่ต้องใช้คำลงท้ำย (แต่อำจจะใช้ก็ได้)
๓.๒ หนังสือภำยในและบันทึก ไม่ใช้คำลงท้ำย
๔. กำรลงชือ่ และตำแหน่ง
๔.๑ โดยปกติหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วย เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรำชกำรของ
หน่วยงำนนั้น ๆ กำรรักษำรำชกำร รักษำรำชกำรแทน และทำกำรแทน หรือกำรสั่งกำรตำมที่ได้รับมอบหมำย
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมำย หรือมอบอำนำจตำมที่กฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของทำงรำชกำรกำหนดไว้

- ๒๖ -

๔.๒ กำรพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อ
๔.๒.๑ กรณีผู้ลงนำมมียศ ให้พิมพ์ยศไว้หน้ำลำยมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มของผู้ลง
นำม ไว้ใต้ลำยมือชื่อ
๔.๒.๒ กรณีผู้ลงนำมไม่มียศ ให้ใช้คำว่ำ นำย นำง นำงสำว ไว้หน้ำชื่อเต็มใต้ลำยมือ
ชื่อ
๔.๒.๓ กรณีผู้ลงนำมมีบรรดำศักดิ์หรือฐำนันดรศักดิ์ ให้พิมพ์คำเต็มของ
บรรดำศักดิ์ หรือฐำนันดรศักดิ์ไว้ใต้ลำยมือชื่อ
๔.๒.๔ ในกรณีที่เจ้ำของลำยมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ใช้คำนำนำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้ใช้คำนำตำมสตรี เช่น สตรีทั่วไปซึ่งทำกำร
สมรสแล้วและได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ำวิเศษขึ้นไป หรือที่ได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ำ ตติยจุลจอมเกล้ำ และจตุตถจุลจอมเกล้ำ ให้ใช้คำนำ
นำมว่ำ “ท่ำนผู้หญิง” หรือ “คุณหญิง” แล้วแต่กรณี ไว้หน้ำชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ สำหรับสตรีที่ได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ และยังมิได้ทำกำรสมรส ตำมมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรใช้คำ
นำนำมสตรีให้ใช้คำว่ำ “คุณ”
๔.๒.๕ กำรใช้ตำแหน่งทำงวิชำกำรประกอบยศทหำร หมำยถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นตำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
ทั้งตำแหน่งทำงกำรประจำ ตำแหน่งทำงวิชำกำรพิเศษ ตำแหน่งทำงวิชำกำรเกียรติคุณ หรือที่เรียกว่ำอย่ำงอื่น
ในลักษณะเดียวกันรวมถึงในโรงเรียนทหำร มีสิทธิใช้ตำแหน่งตำแหน่งทำงวิชำกำรที่ได้รับเป็นคำนำหน้ำนำม
ประกอบยศทหำร ถ้ำประสงค์จะใช้จะใช้ในกรณีที่มีสิทธิใช้คำนำหน้ำอย่ำงอื่นด้วย ให้เรียงลำดับก่อนหลังดังนี้
๔.๒.๕.๑ ใช้ออกไปนอกกระทรวงกลำโหม ให้เรียงลำดับก่อนหลัง คือ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร ยศ บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้ำนำมสตรีที่ได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และมีสิทธิใช้คำนำหน้ำนำมนั้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร
๔.๒.๕.๒ กรณีใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้เรียงลำดับก่อนหลัง คือ ยศ
ตำแหน่งทำงวิชำกำร บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ หรือคำนำหน้ำสตรีที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
และมีสิทธิใช้คำนำหน้ำนำมนั้น ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร
๔.๒.๖ กำรลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ให้ลงตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ถ้ำผู้
ลงนำมมิใช่เจ้ำของหนังสือโดยตรง แต่เป็นผู้รักษำกำร รักษำรำชกำรแทน หรือทำกำรแทน จะโดยได้รับกำร
แต่งตั้งหรืออำศัยอำนำจใด ๆ ตำมที่กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบของทำงรำชกำรกำหนดไว้โดยเฉพำะ ให้ลง
ตำแหน่งของเจ้ำของลำยมือชื่อและอำนำจในกำรลงชื่อไว้เหนือตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ เช่น
พล.อ.
(........................................................)
รอง ผบ.ทบ. ทำกำรแทน
ผบ.ทบ.

- ๒๗ -

๔.๒.๗ ในกรณีที่เป็นกำรรักษำรำชกำร หรือรักษำรำชกำรแทนในตำแหน่งที่มิใช่
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เช่น รอง หรือเสนำธิกำร และตำแหน่งนั้นได้รับมอบอำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ลง
นำมในเอกสำรหรือสั่งกำรในนำมหัวหน้ำส่วนรำชกำรไว้ กำรลงตำแหน่งของผู้ที่ได้รักษำรำชกำรหรือรักษำ
รำชกำรแทนในฐำนะตำแหน่งที่ได้รับมอบอำนำจนั้น ให้ลงตำแหน่งของผู้ที่ไปรักษำรำชกำรหรือรักษำรำชกำร
แทน ต่อด้วยอำนำจในกำรลงชื่อไว้ในบรรทัดเดียวกันและให้อยู่เหนือตำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ส่วนกรณี
สั่งกำรโดยรับคำสั่งไม่ต้องมีอำนำจในกำรลงชื่อและตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ เนื่องจำกได้นำอำนำจในกำรลงชื่อ
(รับคำสั่ง) และตำแหน่งเจ้ำของหนังสือ (ตำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร) ไปไว้เหนือลำยมือชื่อแล้ว ตัวอย่ำง
รับคำสั่ง ผบ.ทบ.
พล.อ.
(...............................................................)
ผช.ผบ.ทบ. รักษำรำชกำรแทน รอง ผบ.ทบ.
หรือ
พล.อ.
(.................................................................)
ผช.ผบ.ทบ. รักษำรำชกำรแทน รอง ผบ.ทบ. ทำกำรแทน
ผบ.ทบ.
การใช้ลักษณะนามของทหาร
๑. กำรใช้ลักษณะนำมของกำลังพลที่เป็นข้ำรำชกำรทหำร ตำรวจ ที่มีชั้นยศ ใช้
ลักษณะนำมว่ำ “นาย”
๒. กำลังพลที่เป็นข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร
ใช้ลักษณนำมว่ำ “คน”
๓. กำรกล่ำวถึงกำลังพลที่มีทั้งข้อ ๑ และ ๒ รวมอยู่ด้วยกัน ใช้ลักษณะนำมว่ำ “คน”
๔. กรณีกำรกล่ำวถึงกลุ่มบุคคลที่มีทั้งทหำร ตำรวจ นิติบุคคล คนทั่วไป และพระภิกษุรวม
อยู่ด้วย ใช้ลักษณะนำมว่ำ “ราย”

- ๒๘ -

สาเนา
สำเนำ คือ เอกสำรที่จัดทำขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่ำจะทำ สำเนำคู่ฉบับ หรือจำกสำเนำอีก
ชั้นหนึ่งจำกต้นฉบับ
ในกรณีที่มีควำมจำเป็นต้องใช้เอกสำรรำชกำรนั้น ๆ เพิ่มขึ้น และเอกสำรเหล่ำนั้นไม่ได้จัดทำ
ไว้หลำยฉบับ หำกจำเป็นต้องจัดทำสำเนำขึ้นเพื่อใช้เป็นหลักฐำนในกำรประกอบกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร
กำรทำสำเนำอำจทำได้หลำยวิธี เช่น
๑. วิธีคัดหรือลอกออกจำกต้นฉบับ คำต่อคำ ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม
๒. วิธีถอดหรือจัดทำพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมสำเนำด้วยกำรใช้กระดำษ
คำร์บอน
๓. วิธีถ่ำยจำกต้นฉบับ เช่น กำรถ่ำยด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร
๔. วิธีอัดสำเนำ ด้วยกำรทำให้หมึกที่กระดำษไขต้นฉบับติดที่กระดำษสำเนำ
สาเนาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ
๑. สาเนาคูฉ่ บับ เป็นสำเนำที่จัดทำพร้อมกับต้นฉบับและเหมือนกับต้นฉบับ พร้อมให้มีผู้ร่ำง
(นำยทหำรสัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง) ผู้พิมพ์ (เสมียน) และผู้ตรวจ (ตั้งแต่หัวหน้ำแผนกขึ้นไป) ลงลำยมือชื่อไว้ที่
ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของหนังสือ หำกไม่มีพื้นที่ให้พลิกไปด้ำนหลังที่ว่ำงของแผ่นนั้น โดยวำงไว้มุมล่ำง
ด้ำนซ้ำย ตัวอย่ำงเช่น
ร.อ. ........................................... ร่าง ......................... ต.ค. ๕๙
จ.ส.อ. ....................................... พิมพ์ ....................... ต.ค. ๕๙
พ.ท. ......................................... ตรวจ ....................... ต.ค. ๕๙
กรณีผู้ร่างกับผู้ตรวจ เป็นบุคคลคนเดียวกัน ให้พิมพ์ว่า
พ.ท. ...................................... ร่าง/ตรวจ ..................... ต.ค. ๕๙
จ.ส.อ. ................................... พิมพ์/ทาน ..................... ต.ค. ๕๙
๒. สาเนา เป็นสำเนำที่ส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่จัดทำขึ้น สำเนำนี้อำจทำขึ้นด้วยกำรถ่ำย
คัด อัดสำเนำ หรือด้วยวิธีอื่นใด ในกรณีสำเนำหนังสือที่มีตรำครุฑ จะต้องมีตรำครุฑเหมือนฉบับจริงทุก
ประกำร และห้ำมใช้คำว่ำ ครุฑ แทนตรำครุฑ สำเนำประเภทนี้ต้องมีกำรรับรอง โดยปกติจะเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง จะเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง ตัวอย่ำง เช่น
๒.๑ พิมพ์ไว้เหนือครุฑหรือกึ่งกลำงหน้ำเหนือบรรทัดแรกของสำเนำหนังสือว่ำ “ สาเนา-“
๒.๒ มีผรู้ ับรองสำเนำวำงไว้ด้ำนซ้ำยของกระดำษ ตัวอย่ำง เช่น
สาเนาถูกต้อง
ร.อ.
(วิชัย ไพรัตน์)
ประจากอง กพ.ทบ.
๒๙ ต.ค. ๕๙

- ๒๙ –

การเสนอหนังสือ
ให้ผู้สอนอธิบำยหลักกำรเสนอหนังสือ โดยกล่ำวว่ำ กำรเสนอหนังสือคือ กำรนำหนังสือที่
ดำเนินกำรชั้นเจ้ำหน้ำที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่ออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น กำรสั่งกำร
กำรพิจำรณำบันทึก กำรลงนำมรับทรำบ หรือกำรลงชื่อในหนังสือเพื่อส่งไปภำยนอกหรือภำยในหน่วย
กำรเสนอหนังสือ ให้เสนอผ่ำนตำมสำยงำนและระดับกำรบังคับบัญชำ เช่น ผ่ำนหัวหน้ำสำร
บรรณ หัวหน้ำธุรกำร บก.ร้อย. บก.พัน. บก.กอง หรือนำยทหำรคนสนิท แล้วแต่สำยกำรบังคับบัญชำ แต่มี
ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้
๑. เรื่องที่มีกำรกำหนดชั้นควำมเร็ว หรือเฉพำะเจำะจงถึงบุคคล ให้เสนอโดยตรงไม่
จำเป็นต้องเป็นตำมลำดับกำรบังคับบัญชำ แต่ต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ
๒. เรื่องที่มีกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ กำหนดไว้โดยเฉพำะ เช่น เรื่องร้องเรียน กำร
กล่ำวหำ หรืออุทธรณ์หรือทบทวนคำสั่งต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป
วิธีเสนอหนังสือ
๑. เรื่องลับ ให้แยกปฏิบัติโดยมีใบปกเอกสำรลับตำมประเภทของเอกสำรที่กำหนดไว้ใน
ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ.
๒๕๔๐
๒. เรื่องด่วน ให้แยกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที และให้มีเครื่องหมำยแสดงชั้น
ควำมเร็วไว้ที่หน้ำแฟ้มด้วยจะเป็นกำรดี
๓. เรื่องอื่น ๆ ให้พิจำรณำเรียงลำดับควำมสำคัญเร่งด่วน เช่น เรื่องที่ต้องสั่งกำร เรื่องที่จะต้อง
พิจำรณำ หรือเรื่องเพื่อทรำบ
โดยปกติกำรจัดแฟ้มเสนอต้องเรียงลำดับ โดยแยกตำมลักษณะควำมสำคัญของเรื่อง โดยให้
เรื่องที่จะต้องพิจำรณำก่อนไว้ข้ำงหน้ำ เรื่องไม่สำคัญไว้ข้ำงหลัง เรื่องเวียนทรำบทั่วไปไม่สำคัญให้แยกแฟ้มไว้
ต่ำงหำกผู้บังคับบัญชำว่ำงค่อยลงนำมวันหลังก็ได้
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชำชน ควรตอบให้ทรำบโดยเร็วตำมกำหนดระยะเวลำ รวมถึงกำร
ปฏิบัติโต้ตอบกับส่วนรำชกำรอื่นควรถือปฏิบัติให้เร็ว เหมำะสม และรอบคอบ
กำรจัดหนังสือเสนอ ให้จัดให้สะดวก ควรมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้พร้อมและต้อง
เป็นระเบียบเพื่อให้ผู้บังคับบัญชำพลิกดูได้ทันที ผู้รวบรวมเรื่องเสนอควรมีบันทึกย่อไว้ว่ำหนังสือในแฟ้มนั้นมี
เรื่องอะไรบ้ำง เมื่อรับแฟ้มคืนจะได้รู้ว่ำเรื่องใดหำยไปหรือมีผู้นำเรื่องออกไปจำกแฟ้ม กรณีผู้บังคับบัญชำนำ
เรื่องออกไปจำกแฟ้ม จะต้องเขียนบันทึกไว้ในแฟ้มเพื่อให้เจ้ำของเรื่องรู้เรื่องด้วย
เรื่องที่มีควำมสำคัญซึ่งมีรำยละเอียดต้องพิจำรณำหลำยอย่ำง เจ้ำของเรื่องอำจขอนำเรื่อง
เสนอเองก็ได้ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำได้ซักถำมเหตุผลบำงประกำรประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรหรือลง
นำม
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรในเรื่องที่เสนอแล้ว เรื่องต้องย้อนกลับผ่ำนลงมำตำมลำดับสำย
งำนเช่นเดียวกัน ผู้ผ่ำนเรื่องต้องลงชื่อย่อและวันที่ เดือน พ.ศ. กำกับไว้ ยกเว้นเรื่องที่เร่งด่วนจะต้องดำเนินกำร
ปฏิบัติในทันที ให้ส่งเรื่องนั้นตรงไปยังผู้ปฏิบัติ และให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะต้องเสนอให้
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับชั้นได้ทรำบกำรสั่งกำรนั้น ๆ ด้วย

ตอนที่ ๒
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

- ๓๐

หน่วยที่ ๑
เทคนิคการร่างหนังสือ
วิธีกำร่ำงหนังสือที่กล่ำวไว้ในระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีข้ำงต้นค่อนข้ำงชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะขอ
เพิ่มเติมเทคนิคกำรร่ำงหนั งสื อ ได้แก่ กำรจัดลำดับควำมคิด เรียบเรียง ประเด็นแต่ละย่อหน้ำ เรียบเรียง
ประโยค อีกทั้งตรวจทำนและแก้ไข ดังนี้
 จัดลำดับควำมคิด
 เรียบเรียงประเด็นแต่ละย่อหน้ำ
 เรียบเรียงประโยค
 ตรวจทำนและแก้ไข
๑. จัดลำดับควำมคิด ก่อนร่ำงหนังสือควรจัดลำดับควำมคิดหรือวำงแผนกำรเขียนก่อนว่ำ จะเริ่มต้น
อย่ำงไร ส่วนเนื้อหำจะกล่ำวถึงอะไร และจะลงท้ำยอย่ำงไร ทั้งนี้ ต้องถำมตนเองเสมอว่ำหนังสือฉบับนี้ต้องกำร
อะไร
๒. เรียบเรียงประเด็นแต่ละย่อหน้ำ ในแต่ละย่อหน้ำจะมีประเด็นหลักและประเด็นรอง ผู้ร่ำงควร
เขียนประเด็นหลักไว้ตำมลำดับ
๓. เรียบเรียงประโยค หนังสือแต่ละฉบับมักมี 2-4 ย่อหน้ำ แต่ละย่อหน้ำอำจมีประโยค 3-5 ประโยค
และแต่ละประโยคอำจจะมีประเด็นย่อยๆ อีก ปัจจุบันหนังสือโต้ตอบจำนวนมำกมีย่อหน้ำที่ใช้ประโยคซับซ้อน
บำงฉบับย่อหน้ำยำว 7-8 บรรทัด แต่เป็นประโยคเดียว เนื้อหำก็สับสน ทำให้เข้ำใจยำก กำรเรียบเรียงข้อควำม
จึงต้องให้ แน่ใจว่ำประโยคขึ้น ต้นที่ใด จบลงที่ใด หำกประโยคยำวมำกจ้องแบ่งเป็น ๒-๓ ประโยค เมื่อจบ
ประโยคแล้วต้องเว้นวรรคใหญ่ แล้วจึงขึ้นต้นประโยคใหม่
๔. ตรวจทำนและแก้ไข หลังจำกร่ำงแล้วต้องตรวจทำนอย่ำงละเอียดทุกตัวอักษรเช่น ชื่อเรื่องชัดเจน
หรือไม่ เนื้อหำครบถ้วนหรือไม่ มีสิ่งที่ส่งมำด้วยหรือเอกสำรแนบหรือไม่ ประโยคยำวเพรำะมีคำว่ำ และ แต่ ที่
ซึ่ง โดย ฯลฯ ซ้อน ๆ กันหรือไม่ เมื่อแก้ไขแล้วจึงจัดพิมพ์

- ๓๑ -

หน่วยที่ ๒
วิธีตรวจแก้หนังสือ
เทคนิคการตรวจร่างหนังสือ
๑. คุณสมบัติของผู้ตรวจร่างหนังสือ
๑.๑ มีควำมรู้ในงำนสำรบรรณ
๑.๒ มีควำมรู้เรื่องหนังสือรำชกำรหรือหนังสือโต้ตอบ
๑.๓ มีควำมรู้ในเนื้อหำที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
๑.๔ มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงภำษำ
๑.๕ มีควำมคิดวิจำรณญำณ และควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
๑.๖ มีควำมรอบคอบและรับผิดชอบ
๑.๗ มีเหตุผลที่อธิบำยได้
๑.๘ มีควำมเห็นอกเห็นใจ
๒. วิธีตรวจแก้ และเครื่องหมายในการตรวจแก้หนังสือ
๒.๑ วิธีตรวจแก้ร่ำงหนังสือ มีวิธีที่สรุปได้คือ ตรวจรูปแบบ เนื้อหำ และภำษำ
๒.๒ เครื่องหมำยในกำรตรวจแก้หนังสือหลักในกำรตรวจแก้ที่สำคัญ คือ เครื่องหมำยและไม่ควรขีด
ฆ่ำข้อควำมเดิม เช่น ไม่ต้องเขียนคำว่ำ วรรคเล็ก วรรคใหญ่ ย่อหน้ำ ติดกัน สลับที่คำ ฯลฯ จะเขียนก็ เฉพำะ
ข้อควำมที่พิมพ์ตกเท่ำนั้น กำรเขียนข้อควำมเติมถ้ำมีน้อยก็เขียนไว้ข้ำงบน ถ้ำมีมำกควรโยงออกไปเขียนริมซ้ำย
ขวำ หรือบริเวณที่ว่ำงเพื่อให้ได้ชัดเจน
หมายเหตุ : เครื่องหมำยในกำรตรวจแก้ร่ำงของแต่ละสถำบันอำจมีแตกต่ำงกันบ้ำง แต่ละหน่วยงำนอำจ
กำหนดใช้เองตำมควำมประสงค์

- ๓๒ -

ตัวอย่างเครื่องในการตรวจแก้

- ๓๓ -

ตัวอย่างเครื่องในการตรวจแก้

- ๓๔ -

หน่วยที่ ๓
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือ
การใช้ภาษาในการหนังสือราชการ
กำรเขียนหนังสือเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ “ศำสตร์” คือมีหลักกำรที่ชัดเจน เรียนรู้ให้แม่นยำ “ศิลป์”
คือกำรใช้วิธีเขียนที่นุ่มนวล ทำให้บรรลุจุดประสงค์โดยเฉพำะกำรใช้ภำษำ ซึ่งผู้ร่ำงส่วนใหญ่มักวิตกกังวลว่ำตน
ไม่สันทัด แท้จริงแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรใช้ภำษำให้ดีนั้นเป็น สำมัญสำนึก โดยอำศัยประสบกำรณ์กำรอ่ำนมำ
ประกอบ คือ อ่ำนมำก เขียนมำกก็จะทำให้เขียนได้และเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ
ข้อคานึงของการใช้ภาษาในการเขียน
๑. การใช้คา คำทุกคำในหนังสือรำชกำร ล้วนมีควำมหมำยสำคัญ ควรคำนึงถึงกำรใช้คำบำงประเภทดังนี้
๑.๑ กำรสะกดคำ ต้องใช้ให้ถูกต้องตำมที่รำชบัณฑิตยสถำนกำหนดไว้ และต้องเลือกใช้ให้ตรง
ควำมหมำยที่ต้องกำร
๑.๒ กำรใช้คำเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน และ แต่ หรือ เพรำะ ฉะนั้น จึง ฯลฯ ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง และ
ไม่ใช้มำกเกินไปเพรำะจะทำให้ประโยคยำว ซับซ้อน เข้ำใจยำก คำเชื่อมคำเดียวกันไม่ควรใช้ซ้ำๆ ในประโยค
เดียวกัน คำเชื่อมบำงคำใช้ขึ้นต้นข้อควำมได้ เช่น ทั้งนี้ ในกำรนี้ อนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม ฯลฯ
๑.๓ กำรใช้คำให้เหมำะสม
- คำสรรพนำม
- คำบุพบท
- กำรยกตัวอย่ำง
- คำที่มักใช้ผิด
๒. การใช้เครื่องหมาย เพื่อสื่อความให้ชัดเจน
๒.๑ ไปยาลน้อย (ฯ)
๒.๒ อัญประกาศ (เครื่องหมายคาพูด “...”)
๒.๓ สัญประกาศ (ขีดเส้นใต้ )
๒.๔ ยัติภังค์ (ขีดเส้น - )
๒.๕ จุลภาค (จุดลูกน้า , และ อัฒภาค (;)
๒.๖ ไม้ยมกหรือ ยมก (ๆ )
๒.๗ นขลิขิต (.....)
๒.๘ ทัณฑฒาต ( ์ )
๒.๙ อัศเจรีย์ ( ! )
๒.๑๐ ปรัศนี ( ? )

- ๓๕ -

๓. การใช้ประโยค ปัญหำคือ ประโยคยำว ซับซ้อนอันเกิดจำกกำรใช้คำเชื่อมมำกเกินไป ส่งผลให้อ่ำนเข้ำใจยำก
๓.๑ ประเภทของประโยค
- ประโยคควำมเดียว
- ประโยคควำมรวม
- ประโยคควำมซ้อน
๓.๒ เทคนิคกำรสร้ำงประโยคที่ดี
- กำหนดคำขึ้นต้นประโยค
- ใช้หลัก 5 W1H
- ฝึกพิจำรณำประโยคจำกตัวอย่ำงต่ำงๆ
๔. หลักการย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดคาเมื่อสิ้นสุดบรรทัด
๔.๑ กำรย่อหน้ำ ควรย่อหน้ำในกรณีที่สิ้นสุดเนื้อควำมถ้ำยังไม่สิ้นสุดเนื้อควำมแต่ย่อหน้ำยำวมำก
ควรย่อหน้ำเมื่อสิ้นสุดประโยค ย่อหน้ำหนึ่งไม่ควรเกิน 8 บรรทัด
๔.๒ กำรเว้นวรรค มี 2 ชนิด คือ วรรคเล็กใช้ 2 เคำะ วรรคใหญ่ใช้ 4 เคำะตำมคอมพิวเตอร์
๔.๓ กำรตัดคำเมื่อสิ้ น สุ ดบรรทัด กำรพิมพ์ด้ว ยคอมพิว เตอร์มักมีปัญหำเรื่องกำรตัดคำ เพรำะ
คอมพิวเตอร์จะจัดหน้ำให้โดยอัตโนมัติโดยไม่คำนึงถึงควำมหมำย หนังสือรำชกำรไม่จำเป็นต้องกั้นหลังให้
ตรงกัน กำรกั้นหลังมักทำให้วรรคตอนผิดพลำดมำก ดังนั้น เพียงแต่เหลือที่ว่ำงด้ำนขวำของหน้ำประมำณ 2 ซ.
ม. ก็ใช้ได้
๕. การใช้เลขไทย หนังสือรำชกำรควรใช้เลขไทยทั้งฉบับสำนักนำยยกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือไป
ยังหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ให้ใช้เลขไทย ทั้งนี้ ยกเว้นข้อควำมที่มีศัพท์เทคนิคภำษำอื่นๆปนอยู่ เช่น สูตร ศัพท์
เฉพำะที่มีตัวเลข สำมำรถใช้เลขอำรบิกได้เฉพำะในส่วนนั้นๆ
๖. ภาษาทั่วไป – ภาษาราชการ ในภาษาราชการ และภาษาที่เป็นทางการ จะมีกำรใช้คำสำนวนบำงชนิดที่
แตกต่ำงกัน เช่น
ภาษาทั่วไป
ภาษาราชการ
ใคร
ผู้ใด
ที่ไหน
ที่ใด
แบบไหน
แบบใด
อะไร
สิ่งใด อันใด
ได้ไหม
ได้หรือไม่
เมื่อไรเมื่อไร
เมื่อใด
ทำไม
เพรำะอะไร เหตุใด
เดี๋ยวนี้
ขณะนี้ บัดนี้
ต้องกำร
(มีควำม) ประสงค์
เรื่องนั้น
เรื่อง (กรณี) ดังกล่ำว
เหมือนกัน
เช่นเดียวกัน
ขอเชิญมำ
ขอเชิญไป
ยังไม่ได้ทำเลย
ยังไม่ได้ดำเนินกำรแต่อย่ำงใด
- ๓๖ -

หน่วยที่ ๔
รายงานการประชุม
๔.๑ องค์ประกอบของการประชุม การมีกลุ่มชน มีการพูดจาสังสรรค์กัน มีวัตถุประสงค์ หรือ ความมุ่ง
หมาย มีระเบียบแบบแผน มีการยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม
๔.๒ ประโยชน์ของการประชุม
๑. เพื่อเป็นกำร แลกเปลี่ยนควำมคิด ควำมรู้ ข้อเท็จจริงและประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
๒. ช่วยในกำรตัดสินใจได้รอบคอบ ถูกต้องยิ่งขึ้น เช่น กำรวินิจฉัยปัญหำ กำรแก้ไขปัญหำ
๓. ช่วยในกำรประสำนงำน
๔. ในด้ำนกำรบริหำร เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร ใช้ในกำรอำนวยกำร ประสำนงำน
ใช้ในกำรติดตำมตรวจสอบ ควบคุม และกำกับงำน ใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ใช้เป็น
ประโยชน์ บำรุงขวัญ สร้ำงกำลังใจ ในหมู่ผู้ร่วมงำนในแง่ของมนุษย์สัมพันธ์
๔.๓ วัตถุประสงค์ของการประชุม
เป็นกำรกำหนด ควำมต้องกำรในกำรประชุมว่ำ กำรประชุมที่จัดขึ้นนั้นมีควำมต้องกำรในเรื่องอะไร
กำรกำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประชุมที่ชัดเจน ก็เพื่อผลต่อกำรดำเนินกำรประชุมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ต้องกำร
๔.๔ ลักษณะการประชุมที่มีประสิทธิภาพ
 บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม
 ใช้เวลำ และงบประมำณเหมำะสมกับเรื่องที่เข้ำร่วมประชุม
 ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ
๔.๕ กระบวนการประชุม
 กำรเตรียมกำรประชุม
 วิธีกำร หรือรูปแบบกำรประชุมต่ำง ๆ
 เทคนิคและดำเนินกำรประชุม
 กำรติดตำมประเมินผลกำรประชุม
๔.๖ การเตรียมการประชุม
 กำรจัดทำแผนกำรประชุม
 กำรเตรียมวำระกำรประชุม
 กำรเตรียมงบประมำณ
 กำรเตรียมสถำนที่
 กำรเตรียมโสตทัศน์นูปกรณ์ และสิ่งอำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ
 กำรเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ในกำรประชุม
 กำรเตรียมบุคลำกรที่จะเข้ำร่วมประชุม
 กำรเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุม
- ๓๗ -

๔.๗ รายงานการประชุม
คำว่ำ “รำยงำนกำรประชุม” เป็นคำนำม หมำยควำมว่ำ รำยละเอียด หรือสำระของกำรประชุมที่จด
ไว้เป็นทำงกำร (พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ
พ.ศ.๒๕๒๖ ให้ควำมหมำยว่ำ “กำรบันทึกควำมเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐำน“ คำว่ำ “บันทึกกำรประชุม” และ “บันทึกรำยงำนกำรประชุม” ไม่ปรำกฏในพจนำนุกรม มีแต่
คำว่ำ “บันทึก”
สาหรับผู้จดรายงานการประชุม บางแห่งใช้คาว่า “ผู้จดบันทึกการประชุม” บางแห่งใช้คาว่า “ผู้จดบันทึก
รายงานการประชุม” อาจนามาจากคา ๒ กลุ่ม คือ ผู้จดบันทึก – รายงานการประชุม แต่คาหลังนี้ยาว
และซ้าซ้อน จึงควรใช้คาว่า “ผู้จดรายงานการประชุม” (เป็นคาที่ใช้ในระเบียบ ฯ)
๔.๘ รูปแบบรายงานการประชุม
รายงานการประชุม..................................
ครั้งที่................
เมื่อ.....................
ณ..............................
ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ).................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................
................................................................................
เลิกประชุมเวลา............................................................................
(ลงชื่อ)............................................
(.......................................)
ตาแหน่ง/ผู้จดรายงานการประชุม
ตรวจแล้วแจกจ่ายได้
(ลงชื่อ)....................................
(ตาแหน่ง)......................................
วันที่........เดือน.....................ปี.....................
- ๓๘ -

๔.๙ คาอธิบายการเขียนรายงานการประชุม
 รำยงำนกำรประชุ ม ให้ ล งชื่ อ คณะที่ ป ระชุ ม หรื อ ชื่ อ กำรประชุ ม นั้ น เช่ น รำยงำนกำรประชุ ม
คณะกรรมกำร
 ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม (เป็นรำยปี) โดยเริ่มครั้งแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับ
ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ประชุม เมื่อขึ้นปฏิทินใหม่ ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตำมลำดับ เช่น
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑
 เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยวันที่พร้อ มตัวเลขของวันที่ ชื่ อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักรำช เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๑
 ณ ให้ลงชื่อสถำนที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม
 ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมำประชุม ในกรณีที่เป็น
ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงำนให้ระบุว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมตำแหน่งในคณะที่
ประชุม หรือกำรประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มำประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มำประชุมแทน และลงท้ำยว่ำ
ประชุมแทนผู้ใดหรือตำแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงำนใด
 ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มำประชุม
โดยระบุให้ทรำบว่ำเป็นผู้แทนจำหน่วยงำนใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สำมำรถมำประชุม ถ้ำหำกทรำบ
ด้วยก็ได้
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตำแหน่งของผู้ที่มิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้ำร่วม
ประชุม และหน่วยงำนที่สังกัด ถ้ำมี
 เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เริ่มประชุม
 ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธำนกล่ำวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม
กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้
- เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
- เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม
- เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ
- เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
- เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)
 เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เลิกประชุม
 ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงรำยมือชื่อผู้จดรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็ม และนำมสกุลไว้
ใต้ลำยมือชื่อและตำแหน่ง ในกรณีที่ตำแหน่งของผู้จดรำยงำนกำรประชุมยำวไม่สำมำรถพิมพ์ไว้
บรรทัดเดียวกันได้ ก็ให้พิมพ์ตำแหน่งไว้เหนือผู้จดรำยงำนกำรประชุมโดยไม่ต้องมีเครื่องหมำยขีดทับ
๔.๑๐ การจดรายงานการประชุม การจดรายงานการประชุม อาจทาได้ ๓ วิธี
วิธีที่ ๑ จดละเอียดทุกคำพูด มักใช้ในกำรประชุมใหญ่ ๆ ที่มีควำมสำคัญมำก ๆ เช่นกำรประชุม
รัฐสภำ เป็นต้น กำรจดละเอียดจะเป็นหลักฐำนที่ชัดเจน แต่สิ้นเปลืองเวลำมำกทั้งผู้จดและผู้อ่ำน ผู้จดต้องใช้
เทปเสียงช่วยเพื่อให้ได้ทุกคำพูด
- ๓๙ -

วิธีที่ ๒ จดอย่ำงย่อ เป็นกำรจดเฉพำะประเด็นสำคัญสำคัญ ทั้งฝ่ำยเสนอและฝ่ำยค้ำน ผู้จดจะสรุป
เนื้อหำกระชับ อ่ำนง่ำย ผู้อ่ำนจะเข้ำใจเหตุกำรณ์และที่มำของกำรลงมติอย่ำงชัดเจน วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป แต่
อำจยำกสำหรับผู้จด ซึ่งต้องสำมำรถสรุปควำมเรียบเรียงเนื้อหำให้กระชับแต่ครบถ้วนสมบูรณ์
กำรจดรำยงำนกำรประชุม (ต่อ)
วิธีที่ ๓ จดแต่เหตุผลและมติ วิธีนี้เป็นกำรจดรำยงำนที่สั้นที่สุดคือมีเฉพำะเหตุผลและมติ มักใช้ในกำร
ประชุมที่ไม่มีกำรอภิปรำยมำกนัก หรือมีระเบียบวำระมำกจนผู้จดไม่สำมำรถจดย่อกำรอภิปรำยได้ครบถ้วน
ผู้อ่ำนถ้ำไม่เข้ำประชุมจะไม่ทรำบควำมคิด เห็นของผู้เข้ำประชุมก่อนลงมติ แต่วิธีที่ ๓ นี้เหมำะสำหรับนำไป
เผยแพร่ในหน่วยงำนให้บุคลำกรได้ทรำบทั่ว ๆ ไป
๔.๑๑ การรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุม อาจทาได้ ๓ วิธี
๑. รับรองในกำรประชุมครั้งนั้น ใช้สำหรับกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธำนหรือเลขำนุก ำรของที่ประชุม
อ่ำนสรุปมติให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
๒. รับรองในกำรประชุมครั้งต่อไป ประธำนหรือเลขำนุกำร เสนอรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วมำให้ที่
ประชุมพิจำรณำรับรอง
๓. รับรองโดยกำรแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ไม่มีกำรประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยังกำหนดเวลำประชุมครั้ง
ต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลำห่ำงจำกกำรประชุมครั้งนั้นมำก ให้เลขำนุกำรส่งรำยงำนกำรประชุมไปให้บุคคลใน
คณะกรรมกำรกำรพิจำรณำรับรอง ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
๔.๑๒ การตรวจรายงานการประชุม
ให้ประธำนในกำรประชุม หรือผู้ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ตรวจและอนุมัติแจกจ่ำย
๔.๑๓ ความหมายและความสาคัญของระเบียบวาระการประชุม
คำว่ำ ระเบียบวำระ หมำยควำมว่ำ ลำดับรำยงำนที่กำหนดไว้เสนอที่ประชุม คำนี้จึงใช้สำหรับกำร
ประชุมโดยเฉพำะ บำงหน่วยงำนใช้คำว่ำ วำระซึ่งอำจเพรำะเห็นว่ำเป็นคำสั้น ๆ แต่คำนี้ควรใช้เฉพำะในภำษำ
พูด ไม่ควรใช้ในรำยงำนกำรประชุม เพรำะมิได้มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรประชุมแต่อย่ำงใด
๔.๑๔ ความสาคัญของระเบียบวาระการประชุม
๑. ทำให้ผู้เข้ำประชุมทรำบขอบเขตของกำรประชุม และทรำบประเด็นล่วงหน้ำ
๒. สำมำรถเตรียมข้อมูลและควำมคิดเห็นเพื่อเสนอที่ประชุม
๓. หำกไม่เข้ำประชุมเอง ก็จะได้มอบหมำยผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เข้ำประชุมแทน
๔. เป็นกำรจัดระเบียบกำรประชุมให้ดำเนินไปตำมลำดับ
๕. ควำมสำคัญของระเบียบวำระกำรประชุม
๖. ป้องกันกำรพูดข้ำมระเบียบวำระ หรืออภิปรำยนอกเรื่อง
๗. ประธำนสำมำรถจัดแบ่งเวลำให้เหมำะสมกับระเบียบวำระต่ำง ๆ
๘. หำกไม่มีระเบียบวำระชัดเจน อำจมีกำรอภิปรำยมำกเกินจำเป็นทำให้ไม่สำมำรถประชุมให้แล้ว
เสร็จตำมกำหนดเวลำได้
- ๔๐ -

๔.๑๕ รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม มี 3 รูปแบบคือ
แบบที่ ๑ รูปแบบกำรประชุมที่เป็นทำงกำร ในกำรประชุมใหญ่ ๆ หรือกำรประชุมที่จัดอย่ำงสม่ำเสมอ
เป็นประจำ มักใช้รูปแบบที่มีระเบียบวำระเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อให้สื่อควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกันทุกครั้ง ระเบียบ
วำระดังกล่ำวมักมีดังนี้
ตัวอย่ำง รูปแบบกำรประชุมที่เป็นทำงกำร
ระเบียบวำระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
๑.๑ .................................................
๑.๒ ................................................
ระเบียบวำระที่ ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม
ระเบียบวำระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ
๓.๑ ...............................................
๓.๒ .............................................
ระเบียบวำระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
๔.๑ .............................................
๔.๒ ............................................
ระเบียบวำระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี)

แบบที่ ๒ รูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำร ที่ประชุมอำจกำหนดรูปแบบง่ำย ๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวำระ
ครบถ้ว นเป็ นแบบฉบั บ มักใช้ในกำรประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทำงกำรหรือที่ประชุมกลุ่ มย่อย ๆ หั ว ข้อประชุม
เพียงแต่เรียงลำดับ ๑-๒-๓-๔ เท่ำนั้น
แบบที่ ๓ รูปแบบที่หน่วยงำนกำหนด บำงหน่วยงำนอำจกำหนดรูปแบบเฉพำะ เช่น เพิ่มระเบียบ
วำระ เรื่องทักท้วง ซึ่งเป็นเรื่องพิจำรณำตำมปกติประจำทุกครั้ง ไม่ต้องมีกำรอภิปรำย หำกไม่มีกำรทักท้วงก็ถือ
ว่ำเห็นชอบ ทั้งนี้ เพื่อประหยัดเวลำในกำรประชุม
๔.๑๖ ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เมื่อประธำนกล่ำวเปิดประชุมแล้ว หำกไม่มี
เรื่องแจ้งทรำบ ก็เขียนว่ำ ไม่มี ระเบียบวำระที่ ๑ นี้ ไม่ต้องมีกำรลงมติ เพรำะไม่ใช่เรื่องพิจำรณำ แต่อำจมี
ข้อสังเกต ได้ ระเบียบวำระนี้จะลงท้ำยว่ำ ที่ประชุมรับทรำบ ที่ประชุมบำงแห่งใช้คำว่ำ เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ ซึ่ง
ไม่ชัดเจนว่ำผู้ใดแจ้ง บำงแห่งนำระเบียบวำระที่ ๓ มำรวมด้วย คือ กรรมกำรต่ำงๆ แจ้งหรือรำยงำนที่ประชุม
ด้วย ซึ่งอำจทำให้สับสน ฉะนั้น หำกเป็นกำรประชุมที่สำคัญ ควรแยกระเบียบวำระให้ชัดเจน
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมประธำนจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำโดยอำจให้พิจำรณำทีละหน้ำ ในกรณีที่มิได้แจกล่วงหน้ำ หรือรวบยอดทั้งฉบับ
- ๔๑ -

ในกรณีที่แจกล่วงหน้ ำแล้ว หำกมีผู้เสนอแก้ไข เลขำนุกำรจะต้องบันทึกข้อควำมที่แก้ไขใหม่อย่ำง
ละเอียด และข้อควำมใหม่จะต้องปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมครั้งใหม่ด้วย ระเบียบวำระนี้จะลงท้ำยว่ำ “ที่
ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่.......โดยไม่มีกำรแก้ไข (หรือ มีกำรแก้ไข)”
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ บำงแห่งใช้คำว่ำ เรื่ องสืบเนื่อง คือสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมครั้งที่แล้ว เป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรประชุมครั้งก่อน ๆ แต่กำรใช้คำว่ำ
เรื่องสืบเนื่อง อำจทำให้เกิดควำมสับสน โดยมีกำรนำเรื่องที่เลื่อนจำกกำรพิจำรณำครั้งก่อน มำพิจำรณำและลง
มติในระเบียบวำระนี้ ทำให้สับสนกับระเบียบวำระที่ ๔ ซึ่งเป็นเรื่องพิจำรณำโดยเฉพำะในกำรประชุมส่วนใหญ่
ระเบียบวำระนี้เป็นเรื่องที่ผู้เข้ำประชุมจะรำยงำนผลงำนหรือเรื่องรำวที่สำคัญในหน่วยงำนของตน ที่ประชุม
เพียงแต่ รับทรำบ หรือ มีข้อสังเกต เช่นเดียวกับวำระที่ ๑
ระเบี ย บวาระที่ ๔ เรื่ อ งที่ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำระเบี ย บวำระนี้ เ ป็ น หั ว ใจของกำรประชุ ม
เลขำนุ กำรจะต้อ งส่ งข้อมูล ประกอบกำรพิจำรณำให้ กรรมกำรศึกษำล่ ว งหน้ำ หำกข้อมู ล มำกจะต้องสรุ ป
สำระสำคัญให้กรรมกำรอ่ำนด้วย หัวข้อต่ำง ๆ ที่จะนำมำพิจำรณำจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้กระชับชัดเจนทุกเรื่อง
เมื่อผู้ เกี่ย วข้องอ่ำนก็ทรำบทันทีว่ำเป็นเรื่องใด ทำให้ประหยัดเวลำอ่ำน ผละในที่ประชุมก็อภิปรำยได้ตรง
ประเด็น
ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อเรื่อง เช่น
- กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำแก่บุตรข้ำรำชกำร
- กำรจัดงำนในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมสำรบรรณทหำรบก
ในระเบียบวำระที่ ๔ จะลงท้ำยด้ว ยมติที่ประชุม เช่น “ที่ประชุมมีมติอนุมัติตำมเสนอ” หรือ “ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วแล้วมีมติดังนี้ ๑..๒..๓..” มติที่ประชุมจะต้องกระชับและชัดเจนว่ำอนุมัติหรือไม่ มอบหมำยให้ใคร
ทำอะไร ให้แล้วเสร็จเมื่อ อย่ำงไร เป็นต้น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ำมี) ระเบียบวำระนี้อำจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มิได้แจ้งล่วงหน้ำ มิได้บรรจุ
ไว้ในระเบียบวำระที่ ๔ ประธำนอำจนำมำพิจำรณำในระเบียบวำระที่ ๕ หรืออำจเป็นเรื่องเสนอเพิ่มเติมที่ไม่มี
กำรลงมติก็ได้
๔.๑๗ ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี รายงานการประชุมที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้
๑. เนือ้ หำที่ถูกต้อง ตรงตำมที่ประชุมอภิปรำย มติถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกประเด็น ไม่ตกหล่น
๒. เที่ยงตรง บำงครั้งผู้จดอำจเลือกจดบำงเรื่องที่พอใจ และละเลยบำงเรื่องที่ไม่พอใจ ผู้จดจะต้องมีใจ
เป็นกลำง มีจิตสำนึกที่ดีว่ำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงตรงรำยงำนกำรประชุมจึงเสมือนกระจกเงำ
สะท้อนควำมเที่ยงตรงของผู้จด ผู้ตรวจ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน
๓. ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย ผู้จดต้องคำนึงถึงผู้อ่ำนเป็นสำคัญ แม้ผู้ไม่ได้เข้ำประชุมก็สำมำรถ่ำนเข้ำใจได้
ทุกถ้อยคำชัดเจน ไม่ต้องสอบถำมหรืออ่ำนทวนหลำยครั้ง
๔. ใช้ภำษำดี ใช้ภำษำรำชกำรที่ สั้น กระชับ ตรงประเด็น และสุภำพ เป็นประโยคบอกเล่ำที่เรียบง่ำย
ประโยคสั้ น ควรใช้ ป ระโยคควำมเดี ย วที่ ไ ม่ มี ค ำเชื่ อ มมำก เพรำะจะท ำให้ ป ระโยคยำวซั บ ซ้ อ น
นอกจำกนั้นต้องมีวรรคตอน และตัวสะกดที่ถูกต้อง
๕. มีหัวข้อย่อยทุกเรื่อง ผู้จดควรตั้งหัวข้อย่อยทุกเรื่อง เพื่อให้สะดวกแก่กำรกล่ำวอ้ำงอิงภำยหลัง และทำ
ให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องทันทีที่เห็นหัวข้อนั้น
- ๔๒ -

๔.๑๘ ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม
๑. ชื่อรำยงำนและผู้จด มีกำรใช้คำต่ำง ๆ ไม่ตรงกัน ควรใช้ให้เป็นมำตรฐำน คือ รำยงำนกำรประชุม และ
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม
๒. ชื่อกำรประชุม บำงแห่งตั้งชื่อกำรประชุมไม่เหมำะสม เช่น กำรประชุมโอกำสทุจริตในกรม... ควร
แก้ไขว่ำ กำรประชุมคณะทำงำนป้องกันกำรทุจริตในกรม... เป็นต้น
๓. วันที่และสถำนที่ประชุม บำงครั้งวัน และวันที่ไม่ตรงกัน เช่น วันพุธที่ ๕ แต่ควำมจริงคือ วันพฤหัสบดี
ที่ ๕... เป็นต้น สถำนที่ประชุ มบำงแห่งระบุเฉพำะชื่อหรือหมำยเลขห้องประชุม ควรระบุหน่วยงำน
ด้วย เช่น ห้องประชุม ๖๐๔๕ อำคำร.. กรม.. เป็นต้น
๔. วันเวลำประชุม มีกำรใช้คำว่ำ เปิด-ปิดประชุม ที่ถูกควรใช้คำว่ำ เริ่มประชุม และ เลิกประชุม ส่วนคำ
ว่ำ เปิด-ปิด ควรใช้ในกรณีของประธำน คือ ประธำนกล่ำวเปิด -ปิดกำรประชุม กำรเขียนตัวเลขเวลำ
ต้องเขียน ๐๙๐๐ ไม่ใช่ ๐๙.๐๐ น. และเขียนตำมจริงไม่ใช่ตำมเวลำที่นัดหมำย เศษของนำทีอนุโลม
เป็นเลข ๐ หรือ ๕ นำที เช่น ๑๕๔๕
๕. ผู้มำประชุม บำงแห่ งใช้ ผู้ เข้ำประชุม รำยชื่อผู้เข้ำประชุม ฯลฯ ควรใช้ให้เป็นมำตรฐำน คือ ผู้มำ
ประชุม และ ผู้ไม่มำประชุม ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ำประชุม แต่ไม่ใช่กรรมกำรหรือคณะบุคคลที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง เรียกว่ำ ผู้เข้ำร่วมประชุม
หน่วยที่ ๕
การเขียนคากล่าวในพิธีสาคัญ
๕.๑ กำรเขียนคำกล่ำวรำยงำนประธำนในพิธีเปิด เรียงลำดับดังนี้.๑. คำขึ้นต้น
“ เรียน………………… (ระบุตำแหน่ง) ”
๒. คำขอบคุณผู้เป็นประธำน
“ผม (กระผม) ในนำมของ………….รู้สึกซำบซึ้งในควำมกรุณำที่…….……..(ระบุตำแหน่ง) ได้สละ
เวลำ (ให้เกียรติ) มำเป็นประธำนในพิธีเปิด……...……….ในวันนี้”
๓. ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ทาพิธีเปิด ควรชี้แจงให้มีเนื้อหำสำระ พอที่ประธำนและผู้มำร่วมพิธีได้รู้
ควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธีเปิดนั้นพอสมควร อย่ำงน้อยก็ให้ตอบคำถำมได้ว่ำ ใครทำอะไร ทำที่ไหน ทำ
เมื่อใด
ทำอย่ำงไร ทำทำไม
๔. เชิญประธำนทำพิธีเปิด ในกรณีที่ บุคคลทั่วไป เป็นประธำน นิยมใช้ดังนี้
“บัดนี้ ได้เวลำอันสมควร (อันเป็นมงคล) แล้วผม (กระผม) ขอเรียน (ขอกรำบเรียน) เชิญ...…
- ๔๓ ก- ำร (งำน) ….……..…. และแก่ผู้ ………………. ต่อไป
เปิด…...….เพื่อเป็นเกียรติ และ สวัสดิมงคลแก่
(สืบไป) ”

๕.๒ คำกล่ำวของประธำนในพิธีเปิด จะมีสำระสำคัญ เป็นขั้นตอนเรียงลำดับ ดังนี้.๑. คำขึ้นต้น
๒. แสดงควำมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ ที่ได้มำทำพิธีนี้
๓. แสดงกำรชื่นชม เห็นด้วย หรือสนับสนุน ในกิจกำรที่ทำนี้
๔. แสดงควำมสำคัญของกิจกำรที่ทำนี้
๕. ฝำกข้อคิด ข้อแนะนำ หรือข้อสังเกต
๖. แสดงควำมหวังว่ำกิจกำรนี้จะมีผลประโยชน์
๗. ขอบคุณผู้จัด และผู้สนับสนุนกิจกำรนี้
๘. อวยพรแก่กิจกำรที่เปิด
๙. อวยพรแก่ผู้มำร่วมงำน
๑๐. กล่ำวเปิด
๑. คาขึ้นต้น
“……….(ออกชื่อตำแหน่งของผู้รำยงำน และบุคคลสำคัญที่มำร่วมพิธี) ผู้เข้ำประชุม (ผู้เข้ำสัมมนำ)
และผู้มีเกียรติ”
๒. แสดงความยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ
“ผมมีควำมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มำประกอบพิธีเปิด……..ในวันนี้”
๓. แสดงการชื่นชม เห็นด้วย หรือสนับสนุน
“ผมสนับสนุนกำรที่ ………..ได้จัด………..ในครั้งนี”้
“เป็นที่น่ำชื่นชมที่ได้ทรำบว่ำ………………..”
“ขอแสดงควำมชื่นชมต้อนรับนักกีฬำ ซึ่งร่วมแข่งขันครั้งนี้อันเป็นทำงที่จะได้ผูกมิตรไมตรีระหว่ำงกัน
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”
๔. แสดงความสาคัญของกิจการที่ทานี้
“ กำร………นี้ นับว่ำเป็นงำนใหญ่ที่สำคัญ และน่ำสนใจยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในอันที่
จะ...…… ”

“ กีฬำเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบันดำลให้เกิดผลหลำยประกำร กีฬำจะช่วยเสริมสร้ำงพลำนำมัย
ให้ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง สำมำรถตรำกตรำกีฬำหัดให้มีควำมปรำดเปรียวว่องไว ไหวพริบ รู้จัก
ตัดสินใจ และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ กีฬำช่วยสร้ำง- ๔๔
กำลั-งใจให้แข็งแรง สร้ำงนิสัยต่อสู้มำนะ ไม่
ท้อถอยต่อควำมยำกลำบำก และอุปสรรค ทั้งปวง และช่วยกระชับมิตรไมตรีระหว่ำงกันอีกด้วย ”

๕. ฝากข้อคิด ข้อแนะนา หรือข้อสังเกต
“ โอกำสนี้ผมขอฝำกข้อคิดบำงประกำร เพื่อท่ำนทั้งหลำยจะได้นำไปประกอบกำรพิจำรณำใน
กำร……….…….ต่อไป ”
“ ควำมมีระเบียบ จะก่อให้เกิดวินัย และชำติที่มีระเบียบวินัย สำมำรถจะสร้ำงควำมสำเร็จทุกอย่ำงได้ ”
๖. แสดงความหวังว่ากิจการนี้จะมีผลเป็นประโยชน์
“ ผมมั่นใจว่ำ กำร …….……… ครั้งนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่รำชกำร แก่ ประชำชน ตลอดจนแก่ตัวท่ำน
เอง เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ.…. ”
๗. ขอบคุณผู้จัดและผู้สนับสนุนกิจการนี้
“ ขอถือโอกำสนี้ ขอบคุณผู้มีส่วนร่วม และผู้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัด…....……ครั้งนี้ รวมทั้งวิทยำกร
เจ้ำหน้ำที่และ….…ทุกท่ำนด้วย ”
๘. อวยพรแก่กิจการที่เปิด
“ขอให้งำนดำเนินลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จประโยชน์ตำมควำมมุ่งหมำยทุกประกำร”
“ขอให้กำรประชุมดำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรลุผลสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์
และยังเกิดผลดีแก่ …….”
“ขอตั้งสัตยำธิษฐำนให้กำรสัมมนำครั้งนี้ สัมฤทธิ์ผลสมดังวัตถุประสงค์ทุกประกำร”
“ขอให้กำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้ ดำเนินไปโดยเรียบร้อย รำบรื่น ได้ผลในทำงสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมดี
ดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร”
๙. อวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน
“ ขอท่ำนผู้มีเกียรติทั้งหลำยที่มำร่วมในพิธีนี้ จงประสพแต่ควำมสุข ควำมเจริญโดยทั่วกัน ”

“ ขออำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคำรพเลื่อมใสของท่ำน จงดลบันดำลให้ทุกท่ำน
ประสพแต่ควำมสุขควำมเจริญ รอดพ้นจำกภัยพิบัติอุปัทอันตรำยทั้งปวง และสมบูรณ์ด้วยกำลังกำย
- ๔๕ กำลังใจ กำลังปัญญำ ในอันที่จะสร้ำงสรรค์จรรโลงประเทศชำติ
และตนเอง ให้เจริญก้ำวหน้ำ ยิ่ง ๆ ขึ้น
ไป ”

๑๐. กล่าวเปิด
“ บัดนี้ ได้โอกำสอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด… ”
“ ได้เวลำอันสมควรแล้ว ผมขอเปิด……...……..ณ บัดนี้ ”
“ บัดนี้ได้เวลำอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ผมขอประกอบพิธีเปิดโดยขอตั้งจิตอธิษฐำนให้…………..”
๕.๓ การเขียนคากล่าวรายงานประธานในพิธีปิด
๑. คำขึ้นต้น
๒. ขอบคุณผู้เป็นประธำน
๓. ชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธีปิด
๔. เชิญประธำนทำพิธีปิด
๕.๔ การเขียนคากล่าวของประธานในพิธีปิด
จะมีสำระสำคัญเป็นขั้นตอน เรียงตำมลำดับเหมือนคำกล่ำวของประธำนในพิธีเปิด เพียงแต่เปลี่ยน
จำก “เปิด” มำเป็น “ปิด” และเพิ่มกำรแสดงควำมยินดี และพอใจในผลสำเร็จของกำรฝึกอบรม กำร
ประชุม หรือกำรสัมมนำนั้นด้วย
๕.๕ การเขียนคากล่าวรายงานประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
๑. คำขึ้นต้น
๒. ขอบคุณผู้เป็นประธำน
๓. ชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธีหรือรำยงำนกิจกำร
๔. เชิญประธำนทำพิธี
กำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธีหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ สำหรับกำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธี
หรือรำยงำนกิจกำรนั้นอำจเลือกชี้แจงหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ ตำมควรแก่กรณี ดังนี้. ประวัติโดยสังเขปของ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรม
 ภำรกิจโดยทั่วไปของ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรม
 องค์กรและผู้มีส่วนในกำรดำเนินงำน และสนับสนุนกิจกำรนี้
 กำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ทำพิธีหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ
 อำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ และงบประมำณ ในกำรดำเนินงำนนี้
 กำรพัฒนำ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรมนี้
 ผลงำนโดยทั่วไป หรือเฉพำะรอบปีที่ผู้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรรุ่นนี้สำเร็จกำรศึกษำ
 ผลกำรศึกษำ หรือฝึกอบรมรุ่นนี้ และจำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำ หรือฝึกอบรม
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๕.๖ การเขียนคากล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร
1. คำขึ้นต้น
2. แสดงควำมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มำมอบประกำศนียบัตร
3. แสดงควำมชื่นชมยินดีต่อผู้สำเร็จกำรศึกษำ ฝึกอบรม สัมมนำ และพอใจในเรื่องที่ได้รับรำยงำน
4. แสดงควำมสำคัญ และชมเชยกิจกำรนั้น และแสดงควำมหวังว่ำกิจกำรนั้นจะมีผลเป็นประโยชน์
คำกล่ำวในพิธีที่สำคัญ
5. ขอบคุณผู้จัดกำรศึกษำ ฝึกอบรม สัมมนำวิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้สนับสนุนกิจกำรนั้น
6. ให้โอวำท ฝำกข้อคิด ข้อแนะนำ ข้อสังเกตคำขอแก่ผู้ได้รับประกำศนียบัตร
7. อวยพรแก่ผู้ได้รับประกำศนียบัตร และผู้มำร่วมงำนทุกคน

หน่วยที่ ๖
กำรเขียนโครงกำร
๖.๑ กำรเขียนโครงกำร
โครงกำร หมำยถึง กำรวำงแผนล่วงหน้ำที่จัดทำขึ้นอย่ำงมีระบบ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลำย
กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยำกรในกำรดำเนินงำน และคำดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำ แต่ละโครงกำรมี
เป้ำหมำยเพื่อกำรผลิตหรือกำรให้บริกำรเพื่อเพิ่มพูนสมรรถภำพของแผนงำน กำรเขียนโครงกำรจึงเป็นส่วน
สำคัญส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนที่จะทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
๖.๒ ลักษณะของโครงกำรที่ดี
 สำมำรถแก้ปัญหำขององค์กรหรือหน่วยงำนนั้น ๆ ได้
 มีรำยละเอียด วัตถุประสงค์เป้ำหมำยต่ำง ๆ ชัดเจน สำมำรถดำเนินงำนได้
 รำยละเอียดของโครงกำรต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน
 ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มชน สังคมและประเทศชำติ
 ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงำนหลักขององค์กร
 ลักษณะของโครงกำรที่ดี
 กำหนดขึ้นอย่ำงมีข้อมูลควำมจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบคอบ
 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนทรัพยำกรที่จำเป็น
 มีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนแน่นอน ระบุวันเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุด
 สำมำรถติดตำมประเมินผลได้
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๖.๓ องค์ประกอบของโครงกำร
๑. หลักกำรและเหตุผล
๒. วัตถุประสงค์
๓. เป้ำหมำย
๔. วิธีดำเนินกำร
๕. ระยะเวลำดำเนินงำน
๖. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
๗. งบประมำณ
๘. หน่วยที่รับผิดชอบ
๙. กำรประเมินโครงกำร
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. หลักกำรและเหตุผล ระบุควำมสำคัญของโครงกำรตำมหลักกำรและทฤษฎี และเหตุผล ควำม
จำเป็นที่ต้องดำเนินกำรตำมโครงกำรนี้ โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และสำเหตุของปัญหำ หรืออำจจะระบุ
สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกควำมสำเร็จของโครงกำร
๒. วัตถุประสงค์ ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น เมื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรนี้แล้ว โดยตอบคำถำมว่ำ
“จะทำเพื่ออะไร” หรือ “ทำแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล……………
๓. เป้ำหมำย ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพในแต่ละช่วงเวลำจำกกำร
ดำเนินกำร ตำมโครงกำรนี้แล้ว โดยตอบคำถำมว่ำ “จะทำเท่ำใด” ………………
๔. วิธีดำเนินกำร บอกรำยละเอียดวิธีดำเนินกำร /วิธีจัดกำรกับปัญหำ โดยระบุเวลำและกิจกรรม
กำรดำเนินโครงกำร (ควรมีรำยละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยำยในแต่ละช่วง หรือในแต่ละวัน)……………
๕. ระยะเวลำดำเนินงำน ตอบคำถำมว่ำ “ทำเมื่อใด และนำนเท่ำใด” (ระบุเวลำเริ่มต้น และเวลำ
สิ้นสุดโครงกำรอย่ำงชัดเจน)
๖. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ระบุผู้เข้ำร่วมกิจกรรม…..จำกที่ใด.…..
จำนวน……คน ถ้ำจำเป็นต้องมี
คุณสมบัติเฉพำะ ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชั้นยศ, อำยุ…………
๗. งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน …….บำท โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
 ค่ำสมนำคุณ……….บำท (บรรยำย…..ชม.อัตรำค่ำสมนำคุณ )
 ค่ำวัสดุอุปกรณ์…….บำท (คนละ …..บำทจำนวนคน  จำนวนวัน)
 ค่ำอำหำร…….บำท(คนละ …..บำทจำนวนคน )
 ค่ำเครื่องดื่ม ……….บำท (คนละ …..บำทจำนวนคน )
 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด ……….บำท (ถ้ำมี)
๘. หน่วยที่รับผิดชอบ หน่วยที่เสนอโครงกำร……
๙. กำรประเมินโครงกำร บอกรำยละเอียดกำรให้ได้มำซึ่งคำตอบว่ำโครงกำรที่จัดนี้มีประโยชน์และ
คุ้มค่ำอย่ำงไร โดยบอกประเด็น กำรประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีกำรประเมิน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำร
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับบอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงกำรสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ โดยระบุว่ำ
ใครจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร มำกน้อยเพียงใด มีผลเชิงบวกอย่ำงไรบ้ำง
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หน่วยที่ ๗
กำรเขียนบันทึก
๗.๑ ลักษณะของบันทึกเสนอ
บัน ทึก หมำยถึง ข้อควำมที่ผู้ ใต้บั งคับบัญชำเสนอต่อผู้ บังคับบัญชำ หรือผู้ บังคับบัญชำสั่ งกำรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำรบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ แบ่งได้เป็น
๔ ชนิด คือ
๑. บันทึกย่อเรื่อง
๒. บันทึกรำยงำน
๓. บันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ
๔. บันทึกควำมเห็น
๑. ลักษณะของบันทึกย่อเรื่อง
บันทึกย่อเรื่อง คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำโดยย่อควำมจำกต้นเรื่องที่มี
มำ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย ๆ สั้น ๆ ทรำบสำระสำคัญสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียเวลำศึกษำเรื่อง
หรือไม่ต้องอ่ำนโดยละเอียดตลอดทั้งเรื่อง กำรทำบันทึกย่อเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชำนั้น โดยปกติ จะเป็น
เรื่องที่ยำวหรือสับ สนเจ้ ำหน้ำที่ผู้บันทึกต้องสรุปเฉพำะใจ ควำมสำคัญเสนอให้ผู้ บังคับบัญชำทรำบ อำจมี
ข้อเสนอของเจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึก เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรต่อเอกสำรด้วย
๒. ลักษณะของบันทึกรายงาน
บันทึกรำยงำน คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอผู้บังคับบัญชำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือศึกษำ สำรวจ สืบสวน สอบสวนได้ควำมมำ หรือรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมที่ได้รับ
ประสบพบเห็นมำอำจเป็นเรื่องในหน้ำที่หรือเรื่องนอกหน้ำที่ที่เป็นประโยชน์แก่รำชกำร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบและพิจำรณำสั่งกำร กำรทำบันทึกรำยงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ทำบันทึกต้องเขียนให้ทรำบสำระสำคัญที่เป็น
เหตุกำรณ์ควำมเป็นมำของ เรื่องรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบัติ ปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมแสดง
ควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอและ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชำ เพื่อสำมำรถพิจำรณำ สั่งกำรได้ โดยมี
หลักกำรเขียนบันทึกรำยงำนแบบต่ำงๆ ได้แก่
บันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์
- เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
- เสนอข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินกำรไป
- กล่ำวถึงผลกำรดำเนินกำร
- กล่ำวถึงปัญหำและอุปสรรค
- ให้ข้อเสนอแนะ
บันทึกรำยงำนผลกำรสอบสวน
- อ้ำงที่มำของเรื่อง
- ให้ข้อเท็จจริง
- อ้ำงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- เสนอข้อพิจำรณำ
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- ให้ข้อเสนอแนะ
- กล่ำวถึงเรื่องที่ได้ดำเนินกำรไปแล้ว
- กล่ำวถึงผลกำรดำเนินกำร
- กล่ำวถึงปัญหำอุปสรรค
บันทึกรำยงำนผลกำรฝึกอบรม
- อ้ำงที่มำของเรื่อง
- ให้รำยละเอียดกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย
ก. หัวข้อวิชำ วิทยำกร
ข. รูปแบบกำรฝึกอบรม
ค. สำระสำคัญของเนื้อหำ
ง. ผลกำรฝึกอบรม
จ. ปัญหำและอุปสรรค
กำรบันทึกขออนุญำตหรือขออนุมัติ
- กล่ำวถึงที่มำของเรื่อง
- เสนอควำมต้องกำรหรือวัตถุประสงค์
- แสดงเหตุผลควำมจำเป็น
- แสดงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรดำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำย
- กล่ำวถึงผลที่จะได้รับจำกกำรดำเนินกำร
- เสนอคำขออนุมัติ
กำรบันทึกขออนุมัติโครงกำร
- กล่ำวถึงที่มำของโครงกำร
- เสนอรำยละเอียดกำรดำเนินงำนและงบประมำณ
- กล่ำวถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
- เสนอคำขออนุมัติโครงกำร เช่น เห็นควรอนุมัติดำเนินกำรจัดกำรโครงกำรอบรม
กำรบันทึกขออนุมัติดำเนินกำรฝึกอบรม
- กล่ำวถึงที่มำของโครงกำร
- กล่ำวถึงรำยละเอียดกำรดำเนินกำร ประกอบด้วย
ก. หัวข้อวิชำ วิทยำกร
ข. วัน เวลำ สถำนที่
ค. วัตถุประสงค์
ง. รูปแบบกำรฝึกอบรม
จ. จำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ฉ. ค่ำใช้จ่ำย
ช. ผู้รับผิดชอบกำรจัด
- ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
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- คำขออนุมัติ
๓. ลักษณะของบันทึกขออนุญาต หรือขออนุมัติ
บันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อขอ
อนุญำต หรือขออนุมัติทำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือขอเงิน ขอวัสดุอุปกรณ์ กำรทำบันทึกขออนุญำต ขอ
อนุมัติ เจ้ำหน้ำที่ผู้ทำบันทึกจะต้องเขียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบควำมประสงค์ที่ขอ เหตุผลควำมจำเป็น ข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงไร และประเด็นที่ขอให้ชัดเจน
๔. ลักษณะของบันทึกความเห็น
บันทึกควำมเห็น คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อแสดงประเด็นที่เป็น
ปัญหำ
ชี้ให้ทรำบสำเหตุ ควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอในกำรดำเนินกำร ให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำสั่ง
กำร กำรทำบันทึกควำมเห็น เจ้ำหน้ำที่ผู้ทำบันทึกจะต้องเขียนให้ผู้บังคับบั ญชำเข้ำใจถึงประเด็นที่เป็นปัญหำ
ของเรื่องที่จะต้องพิจำรณำ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำที่ถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อคิดเห็นอย่ำงมีหลักเกณฑ์
เหตุผล พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะที่มีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่กระทบกระเทือน มีควำมเสี่ยงน้อย
ที่สุด
๗.๒. รูปแบบของแบบบันทึกเสนอ
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ ไม่มีกำหนดแบบไว้ที่ใดว่ำให้เขียนอย่ำงไร ในทำงปฏิบัติที่นิยมเขียนกันอยู่
ได้แก่ แบบบันทึกต่อเนื่อง และแบบบันทึกรำยงำนสั้น
๑. แบบบันทึกต่อเนื่อง กำรทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำแบบบันทึกต่อเนื่อง คือกำรเขียนบันทึก
ต่อท้ำยหนังสือเรื่องเดิมที่มีมำนั้นเอง ข้อควำมที่เขียนในบันทึกแบบบันทึกต่อเนื่อง ไม่มีชื่อเรื่อง ไม่มีคำลง
ท้ำย จะมีแต่ข้อควำมดังต่อไปนี้
คาขึ้นต้น ใช้คาว่า เรียน หรือ กรำบเรียน
ข้อความเนื้อเรื่อง คือข้อควำมที่ผู้ทำบันทึกเขียนเสนอผู้บังคับบัญชำ
ลงชื่อ ผู้ที่ทำบันทึกจะต้องลงลำยมือชื่อ
ตาแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ทำบันทึก
วันเดือนปี ให้ลงวันเดือนปีที่ทำบันทึกไว้ท้ำยลำยมือและตำแหน่งของผู้ทำบันทึก
กรณีที่ใช้ แบบบันทึกต่อเนื่อง มีการใช้ใน ๓ กรณี ดังนี้
๑) ข้อควำมที่บันทึกไม่ยำวมำก
๒) มีพื้นที่ว่ำงพอเพียงในหน้ำกระดำษเรื่องเดิม
๓) ผู้เสนอมีควำมใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชำนั้นมำก
๒. แบบบันทึกรายงานสั้น กำรทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ แบบบันทึกรำยงำนสั้น โดยทั่วไปจะ
เขียนกระดำษบันทึกข้อควำมที่ใช้เขียนหนังสือภำยใน หรือกระดำษบันทึกที่แต่ละหน่วยงำนจัดพิมพ์ขึ้นใช้
เฉพำะในหน่วยงำนก็ได้ ข้อควำมที่เขียนในบันทึกแบบรำยงำนสั้น จะมีดังนี้
คาขึ้นต้น
ข้อควำมเนื้อเรื่อง
ลงชื่อ
ตำแหน่ง วัน เดือน ปี
ทั้งนี้ ให้เขียนทำนองเดียวกับกำรเขียนในบันทึกต่อเนื่อง เว้นแต่ วัน เดือน ปี ถ้ำใช้กระดำษ
บันทึกข้อควำม จะลงไว้ข้ำงบนตำมแบบในกระดำษ บันทึกข้อควำม และ จะเขียนชื่อเรื่องด้วยก็ได้ แต่ถ้ำใช้
กระดำษแบบอื่นก็ลง วันเดือนปีไว้ข้ำงล่ำงของลำยมือชื่อ และตำแหน่งเช่นเดียวกับบันทึกแบบบันทึกต่อเนื่อง
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๗.๓ องค์ประกอบ หลักการและเทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ
๑. องค์ประกอบของบันทึกเสนอ
๑.๑ ปัญหำ คือประเด็นที่เป็นปัญหำของเรื่องที่ จะพิจำรณำ อำจเป็นปัญหำที่เกิดขึ้น ที่มำ
ของเรื่องคำขอ หรือควำมต้องกำรก็ได้ ส่วนนี้จะเป็นส่วนนำเรื่องในกำรบันทึก ข้อบกพร่องที่พบมำกในเขียน
ปั ญ หำ คื อ ข้อ ควำมยำวเกิน ไป มัก กล่ ำ วถึ งเหตุก ำรณ์ และควำมเป็ น มำของเรื่ องมำกไป และข้ อ ควำมไม่
ครอบคลุมสำระสำคัญที่ต้องทรำบผู้อ่ำนไม่เข้ำใจประเด็นที่เป็นปัญหำของเรื่อง ดังนั้น ในกำรเขียนปัญหำที่ดี
จะต้องเขียนให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น โดยเขียนให้ครอบคลุมถึง ใคร ทำอะไร เมื่อไร ที่ไหน
ทำไม อย่ำงไร (5W1H)
๑.๒ ข้อเท็จจริง คือข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่
๑) ควำมเป็นมำของเรื่อง
๒) ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ซึ่งปรำกฏชัดตำมเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์
๓) กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมำย ระเบียบ คำสั่ง หลักกำร หลักวิชำ หลักเกณฑ์ และ
มำตรฐำนต่ำง ๆ
๔) แผนพัฒนำ นโยบำย และมติที่ประชุม
๕) ตัวอย่ำงที่คล้ำยคลึงพอที่จะเทียบเคียงกับ เรื่องนั้นได้
ข้อบกพร่องที่พบมากในการเขียนข้อเท็จจริง คือ
(๑) ละเลยในกำรอ้ำงอิงข้อมูล เขียนประเด็นของเรื่อง ที่เป็นปัญหำแล้ว ผู้เขียนสรุปให้
ข้อเสนอที่เป็นคำตอบทันทีทำให้ข้อเสนอหรือคำตอบไม่มีน้ำหนัก ขำดควำมเชื่อถือ
(๒) ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง เกิดขึ้นจำกข้อมูลที่ได้รับฟังต่อกันมำ ไม่มีเอกสำร
หลักฐำนยืนยัน ตรวจสอบ หรือพบเห็นด้วยตนเอง จึงอำจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กำรพิจำรณำและกำรให้
ข้อเสนอผิดพลำด
(๓) ข้อมูลไม่ตรงประเด็น มักเกิดจำกกำรนำข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงประเด็นกับ
เรื่องที่พิจำรณำ ทำให้หลงประเด็น ผลให้กำรพิจำรณำและกำรให้ข้อเสนอผิดเพี้ยนไป
(๔) ข้อมูลไม่ครบถ้วน เกิดจำกควำมไม่พยำยำมค้นคว้ำหำข้อมูลเพิ่มเติม เขียนเท่ำที่ข้อมูลมี
อยู่ส่งผลให้กำรพิจำรณำและกำรให้ข้อเสนอไม่สมบูรณ์
การเขียนข้อเท็จจริงที่ดี
กำรเขียนข้อเท็จจริงที่ดี ต้องเขียนข้อมูลให้ถูกต้องตรงควำมเป็นจริง มีเอกสำรหลักฐำนยืนยัน
ตรงประเด็นของเรื่องที่พิจำรณำ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบสมบูรณ์ข้อเท็จจริงที่ดีจะช่วยสนับสนุน
ข้อพิจำรณำและข้อเสนอด้วย
๑.๓ ข้อพิจำรณำ คือ กำรวิเครำะห์เรื่อง เพื่อแสดง ควำมคิดเห็น ซึ่งจะต้อง
๑) พิจำรณำอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ด้วยกำรนำเอำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักกำร หลักวิชำ
ฯลฯ มำเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย....
เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง.....
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๒) พิจำรณำอย่ำงมีมำตรฐำน ด้วยกำรนำเอำมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นใช้ในสังคม มำเป็น
เกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม.....
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO…..
๓) พิจำรณำอย่ำงมีเหตุผล ด้วยกำรนำเอำเหตุผล ซึ่งเป็นไปตำมเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำว
หรือตำมวัตถุประสงค์ประสงค์มำเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทันเวลา.....
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย....
เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ....
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง....
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม....
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.....
เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์....
๔) พิจำรณำให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือควำมเสียหำยที่คำดว่ำ จะเกิดขึ้นหำกไม่
ดำเนินกำร เช่น โครงกำรฝึกอบรมนี้คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ กล่ำวคือ.... กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว
ล่ำช้ำกว่ำกำหนด หำกไม่แก้ไข ให้รวดเร็วทันเวลำ จะเกิดควำมเสียหำย กล่ำวคือ....
๕) พิจำรณำโดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจำกทำงเลือก ด้วยกำหนดทำงเลือก 2 หรือ 3
ทำงเลือก และให้ข้อดีข้อเสียแต่ละทำงเลือก แล้วพิจำรณำเปรียบเทียบว่ำทำงเลือกใดข้อดีมีน้ำหนักมำกที่สุด
๑.๔ ข้อเสนอ
คือกำรเลือกทำงเลือกที่ดีที่สุด และกำรกำหนดวิธีดำเนินงำน (How to do) เพื่อให้บังคับ
บัญชำได้พิจำรณำ สั่งกำร ในกำรให้ข้อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชำนั้น ต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
๑) มีควำมเป็นไปได้
๒) บรรลุวัตถุประสงค์
๓) ไม่กระทบกระเทือน และควำมเสี่ยงน้อยที่สุด
กำรที่จะให้ข้อเสนอมีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่กระทบกระเทือนและมีควำมเสี่ยงน้อย
ที่สุดนั้น ผู้บันทึกจำเป็นต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ได้ข้อตกลงก่อนให้ข้อเสนอ แก่
ผู้บังคับบัญชำ
ตัวอย่ำงข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินกำร ดังนี้
๑. ให้ดำเนินกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว
๒. ให้หน่วยงบประมำณสนับสนุนงบประมำณ
๓. ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตำมที่ร้องขอ
๔. สำเนำแจกจ่ำยหน่วยที่เกี่ยวข้องทรำบและดำเนินกำร
๗.๔ หลักกำรและเทคนิคกำรเขียนบันทึกเสนอ
๑. หลักการเขียนบันทึกย่อเรื่อง กำรเขียนบันทึกย่อเรื่องเสนอผู้บังคับบัญชำ จะต้องเขียนให้
ผู้บังคับบัญชำเข้ำใจชัดเจนดังนี้
๑) รู้ใจควำมของเรื่องโดยสมบูรณ์และชัดเจน
๒) เสียเวลำอ่ำนเรื่องน้อยที่สุด
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๓) เข้ำใจเรื่องง่ำยที่สุด
เทคนิคในกำรเขียนหนังสือย่อเรื่อง
๑) กำรอ่ำนเรื่องทั้งเรื่องอย่ำงละเอียดเข้ำใจแจ่มแจ้ง
ก. ตั้งใจอ่ำนโดยมีสมำธิ ไม่ใช่อ่ำนอย่ำงใจลอย
ข. อ่ำนให้จบเรื่อง ไม่ใช่อ่ำนไปย่อไปเป็นตอน ๆ
๒) กำรจับใจควำมสำคัญของเรื่อง กำรจับใจควำมสำคัญของเรื่อง คือกำรจับให้ได้ว่ำเนื้อหำสำระของ
เรื่องนั้นอย่ำงไร อะไรคือใจควำม อะไรคือรำยละเอียดประกอบ พอสรุปดังนี้ ใจควำม คือเนื้อหำสำระของเรื่อง
ซึ่งเมื่อเขียนลงก็จะให้ได้ควำมสมบูรณ์ ถ้ำไม่เขียนจะขำดสำระสำคัญรำยละเอียดประกอบ หรือพลควำม คือ
ข้อควำมตกแต่ง ซึ่งคัดออกก็ไม่เสียควำม เขียนเพิ่มเข้ำไปก็ไม่ได้ประโยชน์มำกนัก
๓) กำรสรุปย่อเรื่อง คือกำรนำเอำเฉพำะใจควำมมำเขียนให้สั้น กะทัดรัด เข้ำใจง่ำย กำรทำบันทึกย่อ
เรื่องเสนอผู้บัญชำ จะต้องเสนอโดยสรุปรวมควำมทั้งเรื่องไม่ใช่ย่อเรื่องเสนอเป็นตอน ๆ
กำรสรุปรวมควำมทั้งเรื่อง ควรใช้วิธีต่อไปนี้
ก. ลำดับควำมเอง ไม่จำเป็นต้องลำดับควำมตำม เรื่องเดิม
ข. ใช้ถ้อยคำของตนเอง ไม่ใช่คัดลอกจำกข้อควำมในเนื้อเรื่องเดิมไม่ใช่ตัดตอนจำกข้อควำม
ในเนื้อเรื่องเดิม
ค. สรุปแต่ใจควำมสำคัญ ไม่เอำรำยละเอียดเนื้อหำสำระอันเป็นใจควำมสำคัญของเรื่องที่
ควรทรำบนั้น โดยทั่วไปจะเป็นคำตอบของคำถำม 5W 1H กล่ำวคือ เรื่องอะไร ใครทำอะไร ทำอย่ำงไร ทำ
ทำไม ถ้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือเกี่ยวกับเวลำหรือเกี่ยวกับสถำนที่ ก็อำจจะต้องถำมเพิ่มเติมอีก
เพื่อให้ได้เนื้อหำสำระสมบูรณ์ เช่น ถำมเพิ่มเติมว่ำ ทำแก่ใคร ทำที่ไหน ทำเมื่อใด
ง. เขียนเรื่องให้เข้ำใจง่ำย เขียนตำมลำดับเหตุกำรณ์ หรือเรื่องรำวเน้นส่วนสำคัญของเรื่อง
๔) ให้ข้อเสนอ ในกำรดำเนินกำรต่อเอกสำร
๒. หลักการเขียนบันทึกรายงาน
กำรเขียนบันทึกรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เป็นกำรเขียนรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ
มอบหมำยให้ไปปฏิบัติ หรือเรื่องที่ได้ประสบพบเห็นมำ หรือศึกษำ สำรวจ สอบสวน ได้ควำมมำ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ และพิจำรณำสั่งกำร ผู้บันทึกจะต้องเขียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชำ
ก. รู้สำระสำคัญของเรื่องโดยสมบูรณ์ และชัดเจน
ข. สำมำรถสั่งกำรในเรื่องนั้นได้โดยง่ำย
ค. เสียเวลำอ่ำนเรื่องน้อยที่สุด และเข้ำใจเรื่องง่ำยที่สุด
เทคนิคในกำรเขียนบันทึกรำยงำน
ก. ให้มีสำระสำคัญครบถ้วน ได้แก่
อ้างที่มาของเรื่อง
เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานการดาเนินการที่ทาไปแล้ว และผลการดาเนินการ
ปัญหาอุปสรรค
- ๕๔ -

ข. แสดงข้อคิดเห็น และเสนอแนวทำงสั่งกำร แสดงข้อคิดเห็นอย่ำงมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล อำจ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เสนอแนวทำงสั่งกำร แยกประเด็นให้ชัดเจน ให้มีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์
ไม่กระทบกระเทือนและมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด
ค. เขียนให้กะทัดรัด
เนื้อความเท่าที่จาเป็น ให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ
ย่อรายรายละเอียดไปไว้ในเอกสารแนบ
๓. หลักกำรเขียนบันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ
กำรบันทึกขออนุญำต หรือ ขออนุมัติ จำกผู้บังคับบัญชำเพื่อทำกำรใด ๆ ควรอ้ำงกฎหมำย
หรือระเบียบที่กำหนดให้ต้องขออนุญำตหรือขออนุมัติในเรื่องนั้น และอ้ำงหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้พร้อมทั้ง
เหตุผลควำมจำเป็นที่จะต้องทำกำรนั้น หรือควำมสมควร ควำมเหมำะสมในกำรที่จะทำเช่นนั้นด้วย และถ้ำ
เป็นกำรขออนุญำตหรือขออนุมัติหลำยประกำรก็ควรแยกประเด็นที่ขออนุญำตหรือขออนุมัตินั้นเสนอขอเป็น
ข้อ ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำได้สะดวกเทคนิคในกำรเขียนบันทึกขออนุญำต หรือ ขออนุมัติ
๑) เสนอกิจงำนที่จะทำ
๒) แสดงเหตุผลควำมจำเป็น
๓) เสนอรำยละเอียดกำรดำเนินกำร
๔) เสนอประมำณกำรที่จะต้องใช้ (เงิน วัสดุ)
๕) แสดงควำมคิดเห็น ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๖) เสนอคำขออนุมัติเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน
๔. บันทึกเสนอความเห็น
กำรทำบันทึกควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ เป็นกำรวิเครำะห์เรื่องรำวแสดงควำมคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ ในกำรดำเนินกำร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำสั่งกำรผู้ทำบันทึกเสนอควำมเห็น จะต้อง
เขียนบันทึกนั้น ให้มีส่วนประกอบ ดังนี้
๑) ตั้งประเด็นของเรื่องที่เป็นปัญหำจะต้องพิจำรณำให้ถูกต้อง ตรงประเด็น ชัดเจน
๒) เสนอข้อมูลที่จำเป็นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และง่ำยแก่กำรศึกษำเรื่อง
๓) เสนอแนวทำงพิจำรณำที่มีหลักเกณฑ์ และเหตุผล
๔) เสนอแนวทำงวินิจฉัยหรือตัดสินใจ ที่เป็นไปได้และบรรลุจุดประสงค์โดยมีผลกระทบ
และควำมเสี่ยงน้อยที่สุด
เทคนิคในการทาบันทึกเสนอความเห็น
๑) ย่อเรื่องเดิม / ตั้งประเด็นที่เป็นปัญหำ (อำจจะต้องประเมินสถำนกำรณ์หรือสมมุติฐำน
ด้วย)
๒) ประมวลข้อเท็จจริง
๓) วิเครำะห์ปัญหำ และให้ข้อพิจำรณำ
๔) ให้ข้อเสนอแนะ ทำงเลือกที่ดีที่สุด และกำรดำเนินงำน

