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ค ำน ำ 
 



 วชิา ระเบียบงานสารบรรณ  ในหลกัสูตรการศึกษาของโรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณ
ทหารบก มีบทบาทส าคญัยิง่ในการติดต่อสัมพนัธ์กนัในระบบราชการไทย  รวมทั้งองคก์รและ  บุคคลต่าง ๆ 
ผูป้ฏิบติังานสารบรรณจะตอ้งมีความรู้  และความเขา้ใจในระเบียบงานสารบรรณอยา่งลึกซ้ึง สามารถ
แนะน าและปฏิบติังานสารบรรณในหน่วยงานไดเ้ป็นอยา่งดี  รวมทั้งบริหารงานดา้นเอกสารไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ  ผูป้ฏิบติังานสารบรรณจะตอ้งเรียนรู้ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ไว ้ เพื่อปฏิบติัในแนวทาง
เดียวกนัและสอดคลอ้งสัมพนัธ์กนั  ซ่ึงจะเป็นผลใหก้ารบริหารงานเป็นไปอยา่งเรียบร้อย 
 หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่ วชิาน้ี จะเป็นประโยชน์  แก่ผูเ้ขา้รับการศึกษาในการเตรียมตวัใหพ้ร้อมก่อนเขา้
รับการศึกษา เพื่อใชใ้นการทบทวนใหเ้กิดความเขา้ใจเพิ่มมากข้ึน  รวมทั้งผูส้นใจทัว่ไปตามสมควร หาก
ท่านใดมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมโปรดส่งค าแนะน าไปถึง โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก 
และขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 
              โรงเรียนทหารสารบรรณ กรมสารบรรณทหารบก 
               กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสำรน ำ 
 



วิชำ  ระเบียบงำนสำรบรรณ 
๑.  ความมุ่งหมาย   
 ๑.๑  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความรู้  และเขา้ใจความหมายชนิดและรูปแบบของหนงัสือราชการ  
หลกัการร่างหนงัสือ   
 ๑.๒  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมสามารถบอกโอกาสการใชห้นงัสือราชการ   โดยเฉพาะหนงัสือ
ภายนอกและหนงัสือภายในได ้
 ๑.๓  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการอบรมมีความเขา้ใจในหนา้ท่ี  และสามารถน าไปปฏิบติังานได้ 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเก่ียวกบัสารบรรณ  เก่ียวกบัชนิดและรูปแบบหนงัสือ  หลกัการร่างหนงัสือ          
เป็นไปอยา่งถูกตอ้ง ตามระเบียบกองทพับก    วา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๕๕    และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖   และสามารถใหค้ าแนะน าผูอ่ื้นได ้  
๒.  จุดประสงคป์ลายทาง 

๒.๑  สามารถจดัท าและร่างหนงัสือ  ส าเนาหนงัสือราชการชนิดต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒.๒  สามารถเปรียบเทียบและบอกความแตกต่างของหนงัสือแต่ละชนิดไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
๒.๓  ใหท้ราบถึงความส าคญัของหนงัสือราชการแต่ละชนิด 

๓.  เอกสารอา้งอิง 
๓.๑  ระเบียบกองทพับก  วา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๓.๒  ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี  วา่ดว้ยงานสารบรรณ  พ.ศ.๒๕๒๖ 
๓.๓  หนงัสือระเบียบงานสารบรรณ  รร.สบ.สบ.ทบ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนบทเรียน  วิชาระเบียบงานสารบรรณ 
 



เร่ือง เนื้อหา เครื่องช่วยสอน 

ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร 
 
 
 
เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร 
 

๑. กล่ำวน ำ/แนะน ำตัว 
๒. ชนิดและรูปแบบหนังสือรำชกำร 
    ๒.๑ ควำมหมำยหนังสือ  ๖  ชนิด 
    ๒.๒ โอกำสในกำรใช้ชนิดและรูปแบบหนังสือ 
๑.  กล่ำวน ำ 
๒.  หลักกำรร่ำงหนังสือ ดังนี้ 
หน่วยที่ ๑  เทคนิคกำรร่ำงหนังสือ 
หน่วยที่ ๒  วิธีตรวจแก้หนังสือ 
หน่วยที่ ๓ กำรใช้ภำษำในกำรเขียนหนังสือ 
หน่วยที่ ๔ รำยงำนกำรประชุม 
หน่วยที่ ๕ กำรเขียนค ำกล่ำวในพิธีส ำคัญ 
หน่วยที่ ๖ กำรเขียนโครงกำร 
หน่วยที่ ๗ กำรเขียนบันทึก 
 

Power  point 
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สารบญั                                                                                                          หนา้     ชนิดและรูปแบบหนงัสือ
ราชการ                                          ความหมายหนงัสือ  ๖  ชนิด 
       ๑ - ๔               รายละเอียดของหนงัสือภายนอก



        ๔  - ๘              รายละเอียดของ
หนงัสือภายใน         ๙ – ๑๐                รายละเอียด
ของหนงัสือประทบัตรา       ๑๐ – ๑๒                    
รายละเอียดของหนงัสือสั่งการ                                                                          ๑๒ - ๑๗                
รายละเอียดของหนงัสือประชาสัมพนัธ์                                                             ๑๗ – ๒๐             รายละเอียด
ของหนงัสือท่ีเจา้หนา้ท่ีจดัท าข้ึน                                                   ๒๐ – ๒๕                                                                                                            
โอกาสในการใชช้นิดและรูปแบบหนงัสือ                                                        ๒๕ – ๒๙                             
หลกัการร่างหนงัสือ                                                                                                     เทคนิคการร่างหนงัสือ                                                                       
   ๓๐                       วธีิตรวจแกห้นงัสือ                                                                       
  ๓๐ – ๓๓                      การใชภ้าษาในการเขียนหนงัสือ                                                                         
 ๓๔ – ๓๕        รายงานการประชุม                                                                           ๓๖ 
– ๔๒                 การเขียนค ากล่าวในพิธีส าคญั                                                                  ๔๒ 
– ๔๖                     การเขียนโครงการ                                                                             ๔๖ – ๔๗                         
การเขียนบนัทึก          ๔๘ – ๕๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
วิชา   ระเบยีบงานสารบรรณ 

 
 

ตอนที่  ๑   ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 
ตอนที่  ๒   เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ตอนที่  ๑ 
 

ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- ๑ - 
 

วิชาชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 
  กำรท ำหนังสือรำชกำรของทุกเหล่ำที่สังกัดกองทัพบก  ต้องยึดถือระเบียบกองทัพบกว่ำด้วย
งำนสำรบรรณ พ.ศ. ๒๕๕๕  ซึ่งมี เจ้ำกรมสำรบรรณทหำรบก เป็นผู้รักษำกำรระเบียบ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่                    
๒๐ กรกฏำคม ๒๕๕๕ 



  ระเบียบงานสารบรรณ มีประโยชน์ 
๑. เพ่ือเป็นหลักและแนวทำงเดียวกันในกำรปฏิบัติงำน 
๒. สร้ำงมำตรฐำนเดียวกัน 
๓. คล่องตัว ติดตำมง่ำย 
๔. ท ำให้มีระบบที่ดี 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 
ควำมหมำยของค ำในระเบียบนี้  
งานสารบรรณ  คือ งำนที่เก่ียวกับกำรบริหำรงำนเอกสำรหรือหนังสือ เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำ              

กำรรับ   กำรส่ง  กำรเก็บรักษำ กำรยืม  และ กำรท ำลำย 
  หนังสือ  หมำยควำมว่ำ    หนังสือรำชกำร 
  ส่วนราชการ  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส ำนักงำนหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐทั้งในรำชกำร
บริหำรส่วนกลำง รำชกำรบริหำรส่วนภูมิภำค  รำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  หรือในต่ำงประเทศ 
  ส่วนราชการของกองทัพบก  หมำยถึง  หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป 
   คณะกรรมการ    หมำยควำมว่ำ คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกทำงรำชกำรให้ปฏิบัติงำน 
ในเรื่องใดๆ  และให้หมำยควำมรวมถึงคณะอนุกรรมกำร  คณะท ำงำน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงำนใน 
ลักษณะเดียวกัน 

 
- ๒ - 

 
อิเล็กทรอนิกส์  หมำยถึง กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรทำงอิเล็กตรอนไฟฟ้ำ   คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ      

หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ำยกัน และให้หมำยควำมรวมถึงกำรประยุกต์ใช้วิธีกำร  ทำงแสง วิธีกำรทำง
แม่เหล็กหรืออุปกรณ์   ที่เก่ียวข้องกับกำรประยุกต์ใช้วิธีต่ำง ๆ   เช่นว่ำนั้ 
  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  หมำยถึง  กำรรับส่งข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือผ่ำน
ระบบสื่อสำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสือราชการ คือ เอกสำรที่เป็นหลักฐำนในรำชกำร ได้แก่คือ 
๑. หนังสือที่มีไปมำระหว่ำงส่วนรำชกำร                          



๒. หนังสือที่ส่วนรำชกำรมีไปถึงหน่วยงำนอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภำยนอก๓. หนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนรำชกำรหรือท่ีบุคคลภำยนอกมีมำถึง
ส่วนรำชกำร                     

( ซึง่เป็นเรื่องที่เก่ียวข้องกับทำงรำชกำร  และทำงรำชกำรรับไว้เป็นหลักฐำน ) 
๔. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐำนในรำชกำร 
๕. เอกสำรที่ทำงรำชกำรจัดท ำขึ้นตำมกฎหมำย  ระเบียบ  หรือข้อบังคับ 
๖. ข้อมูลข่ำวสำรหรือหนังสือที่ได้รับจำกระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ 
                 ใหช้ี้แจงถึงหนังสือซึ่งต้องปฏิบัติให้เร็วกว่ำหนังสือท่ัวไปเสียก่อนว่ำ  คือ หนังสือที่จัดส่งและ
ด ำเนินกำรทำงสำรบรรณด้วยควำมรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
                 ๑. ด่วนที่สุด คอื ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือนั้น 
                 ๒. ด่วนมำก คือ ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
                 ๓. ด่วน     คือ  ให้เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติเร็วกว่ำปกติเท่ำที่จะท ำได้ 
                 ผู้สอนอธิบำยต่อไปว่ำกำรประทับชั้นควำมเร็วให้ประทับด้วยหมึกสีแดง ขนำดไม่เล็กกว่ำตัวพิมพ์ 
ขนำด ๓๒ พอยท์ ให้เห็นเด่นชัดที่หนังสือและที่ซอง เช่น ถ้ำเป็นในหนังสือภำยนอกให้ประทับอยู่บริเวณเหนือ
ที่หนังสือ หำกประทับในหนังสือภำยในให้ประทับบริเวณแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนขวำมือเรำเช่นเดียวกับกำร
ประทับที่ซอง  
                 ในกรณีที่ต้องกำรให้หนังสือถึงมือผู้รับในเวลำที่ก ำหนด  ให้ระบุไว้ที่หน้ำซองบริเวณแนวเดียวกับ
เท้ำครุฑด้วยหมึกสีแดง ขนำดตัวพิมพ์ ๓๒ พอยท์ เช่นเดียวกัน  โดยให้ประทับค ำว่ำ (ดังตัวอย่ำง)                           
ด่วนภายใน ๒๗ ต.ค. ๕๙, ๑๓๐๐ 
ประเภทช้ันความลับ 
                 ยังมีหนังสือบำงประเภทที่ต้องรักษำมิให้ควำมลับรั่วไหลและมีวิธีกำรคุ้มครองข่ำวสำรซึ่งต้อง
ปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ซึ่งแบ่งเป็น ๓ 
ชั้น ให้ระบุด้วยตัวอักษรสีแดง คือ 
                 ๑. ลับที่สุด  (TOP SECRET) หมำยควำมว่ำ  ควำมลับที่มีควำมส ำคัญท่ีสุดเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูล
ข่ำวสำร วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วน
รั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมมั่นคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำง
ร้ำยแรงที่สุด 
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                ๒. ลับมำก (SECRET) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมส ำคัญมำกเก่ียวกับบุคคล ข้อมูลข่ำวสำร 
วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนรั่วไหลไปถึง
บุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐอย่ำงร้ำยแรง 
                 ๓. ลับ (CONFIDENTIAL) หมำยควำมว่ำ ควำมลับที่มีควำมส ำคัญเกี่ยวกับบุคคล ข้อมูลข่ำวสำร 
วัตถุ สถำนที่ และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน ซึ่งหำกควำมลับดังกล่ำว ทั้งหมด หรือเพียงบำงส่วนรั่วไหลไปถึง
บุคคลผู้ไม่มีหน้ำที่ได้ทรำบ จะท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อควำมม่ันคงและผลประโยชน์แห่งรัฐ 
การใช้ตัวอักษรในการพิมพ์และการตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์ 



                    ให้ผู้สอนอธิบำยขนำดตัวอักษรที่ใช้ในกำรพิมพ์ โดยให้ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ (Font) ไทยสำร
บรรณ         (Th Sarabun PSK) ขนำด ๑๖ พอยท์   ในกรณีท่ีมีควำมจ ำเป็นสำมำรถให้มีขนำดใหญ่ได้ไม่เกิน 
๑๘ พอยท์    ส ำหรับกำรตั้งค่ำกำรพิมพ์หนังสือทุกชนิด ให้ตั้งระยะกระดำษขอบซ้ำย ๓ เซนติเมตร และขอบ
ขวำ ๒ เซนติเมตร   ระยะจำกขอบกระดำษด้ำนบนจนถึงปลำยปีกครุฑให้มีระยะ ๑.๕ เซนติเมตร ส ำหรับใน
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
ด้วยหมึกด ำ กับแบบกระดำษตรำครุฑดุน   

หนังสือรำชกำร  มี  ๖  ชนิด 
๑. หนังสือภำยนอก  
๒. หนังสือภำยใน 
๓. หนังสือประทับตรำ 
๔. หนังสือสั่งกำร 
๕. หนังสือประชำสัมพันธ์ 
๖. หนังสือที่เจ้ำหน้ำที่จัดขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐำนในรำชกำร 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อรำชกำรที่ส่วนรำชกำรในกระทรวงกลำโหมหรือ 

กองทัพบก มีถึงหน่วยงำนอ่ืนใดนอกกระทรวงกลำโหมมีไปถึงบุคคลภำยนอก หรือเป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อกันที่
เป็นแบบพิธีภำยในกระทรวงกลำโหมก็ได้ หนังสือภำยนอกมี ๒ ชนิด คือ 
                     ๑. หนังสือภำยนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลำโหม  ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงำนอื่นนอก
กระทรวงกลำโหม (ใช้ค ำเต็ม) 
                     ๒. หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม คือหนังสือที่ใช้ในกรณีมีควำมส ำคัญและ
เป็นพิธีกำร ใช้ติดต่อกับส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ แต่ใช้ค ำย่อตำม
ระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก  
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                    โอกำสในกำรใช้หนังสือภำยนอกที่ใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม เช่น หนังสือเรียนเชิญ
ผู้บังคับบัญชำชั้นสูงไปร่วมงำนพิธีกำรส ำคัญของหน่วย หนังสือขอควำมอนุเครำะห์ในเรื่องต่ำง ๆ  หนังสือ
รำยงำนผลกำรศึกษำเสนอ ผบ.เหล่ำทัพหรือผู้บังคับบัญชำชั้นสูง  หรือหนังสือขอเชิญไปร่วมงำนวันสถำปนำ
หน่วย  เป็นต้น 

การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้นอกกระทรวงกลาโหม 
 



 
๑. ใช้กระดำษตรำครุฑซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกด ำสูง ๓ ม.  อยู่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑ   
    ห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำ ๑.๕ ซม. 
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๒. ที่หนังสือ    ให้ลงที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ โดยละรหัสตัวพยัญชนะ ( ที่ กห ) 

และเลขประจำของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ทับขีด (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง ตัวอย่ำงเช่น ที่ กห ๐๔๒๑/
๕๑๘  อธิบำยควำมหมำยได้คือ กห (ไม่มีจุด) คือ รหัสตัวพยัญชนะของกระทรวงกลำโหม ๐๔๒๑ หมำยถึง 
เลขประจ ำของส่วนรำชกำรหนึ่งในกองทัพบก (ในที่นี้หมำยถึงกรมสำรบรรณทหำรบก) ขีดทับด้วย ทะเบียน
หนังสือส่ง ซึ่งเริ่มใช้เลขที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ม.ค. เรียงล ำดับติดต่อกันไปจนไปสิ้นสุดในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ของปีปฏิทิน
นั้น โดยพิมพ์ให้อยู่ในแนวเดียวกับเท้ำครุฑด้ำนซ้ำยมือเรำ 



๓. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ   อยู่แนวเดียวกับเท้ำครุฑทำงด้ำนขวำมือเรำ ให้ลงชื่อส่วน 
รำชกำรหรือสถำนที่ซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วยประมำณไม่เกิน ๔ บรรทัด 
(รหัสไปรษณีย์วำงไว้หลังจังหวัด)  เช่น 

                      กรมสำรบรรณทหำรบก 
                      ในกองบัญชำกำรกองทัพบก ถนนรำชด ำเนินนอก 
                      เขตพระนคร 
                      กรุงเทพมหำนคร  ๑๐๒๐๐ (ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีก ำหนดอนุโลม
ให้ใช้ 

ค ำว่ำ กรุงเทพมหำนครได้ ๓ แบบ คือ กรุงเทพมหำนคร หรือ กรุงเทพฯ หรือ กทม. อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งก็ได้)  
๔. วัน เดือน ปี    ให้ลงเลขวนัที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำช  

เช่น  (ไม่ต้องพิมพ์ค ำว่ำวันที่)  ๒๓ (ผู้ลงนำมเป็นผู้บันทึก) พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ เป็นต้น 
๕. เรื่อง   ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจควำมส ำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น หำกเป็นเรื่องที่ 

สืบเนื่องกันให้ลงเรื่องเดิม ถ้ำเรื่องมี ๒ บรรทัดข้ึนไปให้พิมพ์ตัวพยัญชนะตัวแรกของบรรทัดที่ ๒ ไว้ตรงกับ
พยัญชนะตัวแรกของบรรทัดบน 

๖. ค ำข้ึนต้น  ให้ใช้ตำมค ำขึ้นต้นของผู้รับหนังสือ ซึ่งแยกได้เป็น ๓ กลุ่มผู้รับ คือ พระรำชวงศ์  
พระภิกษุ และบุคคลธรรมดำ แล้วลงต ำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หำกเป็นชื่อบุคคลให้ใช้ในกรณีมีถึงตัว
บุคคลซึ่งไม่เก่ียวข้องกับต ำแหน่งหน้ำที่ ส ำหรับค ำขึ้นต้น สรรพนำม และค ำลงท้ำย รวมถึงค ำที่ใช้จ่ำหน้ำซองที่
ใช้ในหนังสือถึงพระรำชวงศ์และพระภิกษุชั้นพระรำชำคณะขึ้นไป ตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป  ให้ใช้ค ำรำชำ
ศัพท์หรือถ้อยค ำสุภำพตำมต ำแหน่งหน้ำที่แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตำมขนบธรรมเนียม ประเพณี และตำมที่ทำง
รำชกำรก ำหนด  

เช่น  มีหนังสือถึงนำยกรัฐมนตรี ให้ใช้ค ำขึ้นต้นว่ำ กรำบเรียน หำกเป็นบุคคลธรรมดำอ่ืนใด 
นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ   ให้ใช้ค ำว่ำ  เรียน   เช่น เรียน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม ถ้ำไปถึง
พระสงฆ์ท่ัวไป ให้ใช้ค ำว่ำ นมัสกำร เป็นต้น 

๗. อ้ำงถึง    (ถ้ำมี)    ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเรื่อง
อ่ืนที่เป็นสำระส ำคัญต้องน ำมำพิจำรณำ ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับนั้นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพำะให้ทรำบด้วยกำร
ใช้อ้ำงถึงในส่วนหัวเรื่อง  ไม่ต้องใส่ชื่อเรื่องนั้น ๆ ลงไป  ตัวอย่ำงเช่น  อ้ำงถึง   หนังสือกรมสำรบรรณทหำรบก 
ที่ กห ๐๔๒๑/๓๔๕ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกำยน  ๒๕๕๙ 
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๘. สิ่งที่ส่งมำด้วย   (ถ้ำมี)  ให้ลงชื่อสิ่งของที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือฉบับนั้น ถ้ำมีหลำยรำยกำรให้ 
ก ำหนดเป็นข้อ ๆ ไป พร้อมระบุจ ำนวนไปด้วย  แต่ถ้ำไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งไปในหนังสือ
ฉบับนั้นว่ำจะส่งไปทำงใดและเมื่อใด 

๙. ข้อควำม  ให้ลงสำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจน 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 ก็จะท ำให้อ่ำนเข้ำใจง่ำยขึ้น 

๑๐. ค ำลงท้ำย   ให้ใช้ค ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ เช่น มีหนังสือถึง 
นำยกรัฐมนตรี ให้ใช้ค ำลงท้ำยว่ำ  ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิ่ง ส ำหรับบุคคลทั่วไปนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้
ในระเบียบให้ใช้ค ำว่ำ ขอแสดงควำมนับถือ ส่วนพระสงฆ์ท่ัวไปให้ใช้ค ำว่ำ  ขอนมัสกำรด้วยควำมเคำรพ  เป็นต้น 

๑๑. กำรลงชื่อ   ให้ลงลำยมือชื่อ (ลำยเซ็น) ของเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของ
เจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ และมีต ำแหน่งอยู่ในวงเล็บใต้ลำยมือชื่อ  เช่น 

                      
  พลโท 

                              (บัญญัติ   สิบประกำร) 
                              เจ้ำกรมแพทย์ทหำรบก 

 
               ๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง จะอยู่ทำงมุมล่ำงด้ำนซ้ำยของกระดำษใต้ต ำแหน่งลงมำ ระยะ
บรรทัดเท่ำกับ ๑ เท่ำ ให้ลงชื่อหน่วยงำนเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดยปกติส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่งระดับ  เช่น  ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ
เป็นระดับกองพล ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกรมหรือหน่วยขึ้นตรงอ่ืน ๆ   หรือส่วนรำชกำรเจ้ำของ
หนังสือเป็นระดับกองพัน ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นกองร้อย เป็นต้น  แต่ถ้ำไม่มีหน่วยรองหรือหน่วยขึ้น
ตรงก็ไม่ต้องมีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง   บรรทัดใต้ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือลง
ไปให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) หรือหมำยเลขภำยในตู้สำขำ บรรทัดต่อไปเป็น
โทรสำร (ถ้ำมี) และบรรทัดต่อไปเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย   ตัวอย่ำงเช่น 
 
                       โรงเรียนทหำรสำรบรรณ  
                       โทร.     ๐ ๒๒๔๑ ๔๐๕๗  
                         โทรสำร ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙ 
                         ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   agschool@gmail.com  
                      หนังสือภำยนอกที่ใช้ติดต่อภำยนอกกระทรวงกลำโหม ไม่มีกำรใช้ค ำย่อ และหำกเป็น
หนังสือที่มีชั้นควำมลับให้ประทับตรำ  “ลับ” ไว้ที่กึ่งกลำงหน้ำกระดำษท้ังด้ำนบนและด้ำนล่ำงแห่งละ ๑ จุดไว้
ทุกหน้ำเช่นเดียวกับหนังสือชนิดอื่น ๆ   
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                     การกรอกรายละเอียดในหนังสือภายนอกที่ใช้ภายในกระทรวงกลาโหม (ใช้ค าย่อ)

  
                     ๑. ที่   หมำยถึง  ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ ำ
ของส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง 
                     ๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ  ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรหรือสถำนที่รำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของ
หนังสือนั้น  โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย (ตำมตัวอย่ำงในหนังสือภำยนอกแต่ใช้ค ำย่อ) 
                   ๓. วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ 
โดยให้เว้นระยะระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของปี เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ  เช่น  ๑๕ พ.ย. ๕๙  เป็นต้น 
                   ๔. เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมส ำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีท่ีเป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
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                   ๕. ค ำข้ึนต้น  ให้ใช้ค ำข้ึนต้นตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ ตำมตำรำงกำรใช้ค ำข้ึนต้น สรรพนำม 
และค ำลงท้ำยที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ แล้วลงต ำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เก่ียวกับต ำแหน่งหน้ำที่ 
                   ๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว  จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขท่ีหนังสือ วันที่ 
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น  กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสำระส ำคัญต้องน ำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย 
                   ๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)   ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 
ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด 
                   ๘. ข้อควำม  ให้ลงสำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่     
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ 
                   ๙. ค ำลงท้ำย ให้ใช้ค ำลงท้ำยตำมฐำนะของผู้รับหนังสือตำมตำรำงกำรใช้ค ำข้ึนต้น สรรพนำม 
และค ำลงท้ำยที่ก ำหนดไว้ในระเบียบ 
                     ในกรณีผู้บังคับบัญชามีถึงผู้ใต้บังคับบัญชาจะใช้ค าลงท้ายหรือไม่ใช้ก็ได้  ในกรณีที่
ผู้ใต้บังคับบัญชามีถึงผู้บังคับบัญชาให้ใช้ค าลงท้ายว่า “ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา”                       
                   ๑๐. ลงชื่อ  ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ 
                   ๑๑. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ 
                   ๑๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อหน่วยเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรง  หรือเป็นหน่วยที่ต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือหนึ่ง
ระดับ  ส ำหรับส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีหน่วยขึ้นตรง  จะไม่มีชื่อส่วนรำชกำร
เจ้ำของเรื่อง 
                   ๑๓. โทร.  ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออกหนังสือ 
และหมำยเลขภำยในตู้สำขำ  พร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้
ด้วย   

หนังสือภายใน  คือ  หนังสือติดต่อรำชกำรที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่ำหนังสือภำยนอกที่ใช้
ภำยใน 

กระทรวงกลำโหม กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอำกำศ หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบก  ให้จัดท ำ
รูปแบบดังนี้ 
                ๑. ให้ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม และใช้ค ำย่อตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงกลำโหม
และของกองทัพบกฉบับปัจจุบัน  ปลำยปีกครุฑห่ำงจำกขอบกระดำษด้ำนบนลงมำประมำณ ๑.๕ ซม.     
                     ๒. ค ำว่ำ “บันทึกข้อควำม” เป็นตัวหนำอยู่ประมำณกึ่งกลำงหน้ำกระดำษ ให้พิมพ์ด้วย
ตัวพิมพ์ ขนำด ๒๙ พอยท์    
                     ๓. ค ำว่ำ “ส่วนรำชกำร ที่ วันที่ เรื่อง” ให้พิมพ์ด้วยตัวหนำขนำด ๒๐ พอยท์ แล้วตำมด้วย
จุดไข่ปลำ (ไม่ใช้เส้นทึบ)  ใต้ตัวอักษร 
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                          การกรอกรายละเอียดในแบบหนังสือภายใน 

   
                     ๑. ส่วนรำชกำร  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและให้มีชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง 
ซ่ึงต่ ำกวำ่สว่นรำชกำรเจ้ำของหนงัสอืหน่ึงระดับ พร้อมท้ังหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ในวงเลบ็ ถ้ำไม่มีหนว่ยข้ึนตรงให้
ลงหมำยเลขโทรศัพท์ไว้ด้วย เช่น       ส่วนรำชกำร   สบ.ทบ.     (รร.สบ.สบ.ทบ.  โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๖๒๙, 
๘๙๒๙๘) 
                     ๒. ที่    ที่ของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ   ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ ำของส่วน
รำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง 
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                     ๓. วันที่  ใหล้งวันที่ เดือน ปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ กรณีท่ีจัดท ำหนังสือภำยในด้วยกำร
พิมพ์ให้จัดวำงต ำแหน่งของค ำว่ำ “วันที่” ไว้ตรงกึ่งกลำงของหัวกระดำษบันทึกข้อควำม และให้เว้นระยะ
ระหว่ำงตัวย่อของเดือนกับตัวเลขของ พ.ศ. เท่ำกับ ๑ จังหวะเคำะ   เช่น  พ.ย. ๕๙  เปน็ต้น 
                     ๔. เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจควำมส ำคัญสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม 
                     ๕. ค ำข้ึนต้น ให้ใช้ค ำว่ำ “เรียน” “เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง” แล้วแต่กรณี 
                     ๖. อ้ำงถึง (ถ้ำมี) ให้อ้ำงถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพำะหนังสือที่ส่วนรำชกำรผู้รับหนังสือ
ได้รับมำก่อนแล้ว  จะจำกส่วนรำชกำรใดก็ตำม โดยให้ลงชื่อส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือและเลขท่ีหนังสือ วันที่ 
เดือน ปีพุทธศักรำชของหนังสือนั้น  กำรอ้ำงถึง ให้อ้ำงถึงหนังสือฉบับสุดท้ำยที่ติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่
มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสำระส ำคัญต้องน ำมำพิจำรณำ จึงอ้ำงถึงฉบับอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพำะให้ทรำบด้วย 
                     ๗. สิ่งที่ส่งมำด้วย (ถ้ำมี)   ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสำร หรือบรรณสำร ที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สำมำรถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่ำจะส่งไปโดยทำงใดและเมื่อใด 
                     ๘. ข้อควำม  ให้ลงสำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ  
                    ๙. สรรพนำม  ให้ใช้อนุโลมตำมหนังสือภำยนอก หำกเป็นกำรรำยงำนถึงผู้บังคับบัญชำให้ใช้ 
“กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี 
                   ๑๐. ค ำลงท้ำย   -ไม่มี- 
                   ๑๑. ลงชื่อ  ให้ลงลำยมือชื่อเจ้ำของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ 
                    ๑๒. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ 

หนังสือประทับตรา  คือ  หนังสือที่ใช้กำรประทับตรำแทนกำรลงชื่อของหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ระดับกองพลหรือเทียบเท่ำข้ึนไป โดยให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรชั้นผู้บังคับกำรกรมหรือเทียบเท่ำ หรือผู้ได้รับ
มอบหมำยจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อก ำกับตรำ โดยให้
ใช้ได้ระหว่ำงส่วนรำชกำรกับส่วนรำชกำร หรือระหว่ำงส่วนรำชกำรกับบุคคลภำยนอก เฉพำะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง
ส ำคัญ ได้แก่ ขอทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติม กำรส่งส ำเนำหนังสือ สิ่งของ เอกสำร กำรตอบรับทรำบที่ไม่
เกี่ยวกับรำชกำรส ำคัญหรือกำรเงิน กำรแจ้งผลงำนที่ด ำเนินกำรไปแล้วให้ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องทรำบ กำร
เตือนเรื่องที่ค้ำง หรือเรื่องที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับกองพลหรือเทียบเท่ำข้ึนไปก ำหนดโดยท ำเป็นค ำสั่งให้ใช้
หนังสือประทับตรำ  โดยให้จัดท ำหนังสือดังนี้ 
                   ๑. ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ ขนำดสูง ๓ ซม. อยู่ก่ึงกลำงหน้ำกระดำษ ปลำยปีกครุฑอยู่ห่ำงจำก
ขอบกระดำษด้ำนบนประมำณ ๑.๕ ซม.  
                   ๒. ใช้ค ำย่อได้ 
                   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 ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ ำของ
ส่วนรำชกำรในกองทัพบก ขีดทับ (/) เลขทะเบียนหนังสือส่ง 
                   ๒. ค ำข้ึนต้นให้ใช้ค ำว่ำ “ถึง” เท่ำนั้น โดยลงชื่อส่วนรำชกำร หน่วยงำนหรือบุคคลที่หนังสือนั้น
มีถึง 
                   ๓. ข้อควำม  ให้ลงสำระส ำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ 
ภำคเหตุ ภำคควำมประสงค์ และภำคสรุป หำกมีรำยละเอียดแต่ละส่วนหลำยประกำร ให้แยกเป็นข้อ ๆ 
                   ๔ สว่นรำชกำรที่ส่งหนังสือออก  ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก 
                   ๕. ตรำชื่อส่วนรำชกำร ให้ประทับตรำชื่อส่วนรำชกำรด้วยหมึกสีแดง และให้ผู้รับผิดชอบลง
ลำยมือชื่อก ำกับตรำ  ถ้ำส่วนรำชกำรใดท่ีมีกำรติดต่อกับต่ำงประเทศ  จะให้มีชื่อต่ำงประเทศเพ่ิมข้ึนด้วยก็ได้ 
โดยให้อักษรไทยอยู่ขอบบนและอักษรโรมันอยู่ขอบล่ำงของตรำครุฑ 

 
- ๑๒ - 



 
         ๖. วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือ 
โดยต ำแหน่งอยู่ใต้ชื่อส่วนรำชกำรที่ส่งหนังสือออก 
                   ๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องหรือหน่วยงำนที่ออก
หนังสือ 
                    ๘. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมำยเลขโทรศัพท์ของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องและหมำยเลข
ภำยในตู้สำขำพร้อมกับหมำยเลขโทรสำร (FAX) (ถ้ำมี) หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ำมี) ไว้ด้วย   กรณีที่ไม่
มีโทรศัพท์ให้ลงที่ตั้งของส่วนรำชกำร ซึ่งเป็นเจ้ำของเรื่องโดยให้ลงต ำบลที่อยู่ตำมควำมจ ำเป็นพร้อม
รหัสไปรษณีย์ไว้ด้วย (ถ้ำมี)   

หนังสือสั่งการ   คือ  หนังสือที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือหน่วยในบังคับ
บัญชำ 

ปฏิบัติในเรื่อง   ต่ำง ๆ  รวมถึงบรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดให้ใช้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติ โดยอำศัย
อ ำนำจของกฎหมำยที่บัญญัติให้กระท ำได้ มีอยู่ด้วยกัน ๓ ชนิด คือ 
                    ๑. ค ำสั่ง คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมำย แบ่งเป็น 
๒ ประเภท คือ 
                        ๑.๑ ค ำสั่งทั่วไป คือ ค ำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำทั่วไปปฏิบัติ
หรือทรำบทั่วกัน 
                        ๑.๒ ค ำสั่งเฉพำะ คือ ค ำสั่งที่ให้ส่วนรำชกำรหรือหน่วยหรือผู้ใต้บังคับบัญชำผู้มีหน้ำที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพำะปฏิบัติ 
                    หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกค ำสั่งทั้ง ๒ ประเภทนี้ได้ 
                    ๒. ระเบียบ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่วำงไว้เพื่อเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนเป็น
กำรประจ ำ หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกระเบียบได้ 
                    ๓. ข้อบังคับ คือ บรรดำข้อควำมที่ผู้มีอ ำนำจหน้ำที่ก ำหนดให้ใช้โดยอำศัยอ ำนำจของกฎหมำย
ที่บัญญัติให้กระท ำได้ โดยกระทรวงกลำโหมเป็นผู้ออกข้อบังคับ โดยใช้ค ำเต็ม     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๓ - 



                    การกรอกรายละเอียดในแบบค าสั่งทั่วไป

 
                         
                    ๑. ค ำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกค ำสั่ง หรือต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจที่ออกค ำสั่ง 
                    ๒. ที่  ให้ลงเลขที่ที่ออกค ำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นล ำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับ
เลขปีพุทธศักรำชที่ออกค ำสั่ง ให้ก ำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๔ หลัก ตัวอย่ำงเช่น 
 
                                              

ค ำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก      (ใช้ค ำเต็ม) 
                                                    ที่  ๑/๒๕๕๙                (ทับปีพุทธศักรำช ๔ หลัก) 
                              เรื่อง ................................................................................. ...... 
 

(เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)                 
๓. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค ำสั่ง 

                     ๔. ข้อควำม  ให้อ้ำงเหตุที่ออกค ำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกค ำสั่ง) และอ้ำงถึง
อ ำนำจที่ให้ออกค ำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย   แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง  
                    ๕. สั่ง  ณ  วนัที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ค ำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักรำชที่ออกค ำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่ค ำว่ำ “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  ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกค ำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ 
                     ๗. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ออกค ำสั่ง 
   ๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกค ำสั่ง (ต่ ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ) 
                     ๙. ใช้ค ำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก  กองทัพบก  (เว้นค ำว่ำ ค ำสั่ง....... 
(ชื่อหน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ ....  ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้ค ำเต็ม)     
 

การกรอกรายละเอียดในแบบค าสั่งเฉพาะ 

 
 - ๑๕ - 



 
                     ๑. ค ำสั่ง ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่ออกค ำสั่ง หรือต ำแหน่งของผู้มีอ ำนำจที่ออกค ำสั่ง 
แล้วพิมพ์ค ำว่ำง “(เฉพำะ)” อยู่กึ่งกลำงบรรทัดถัดมำ 
                     ๒. ที่  ให้ลงเลขที่ที่ออกค ำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นล ำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน
ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกค ำสั่ง ให้ก ำหนดเลขที่ทับด้วยตัวเลขของปีพุทธศักรำชกำร ๒ หลักท้ำย ตัวอย่ำงเช่น 
 
                                             ค ำสั่งกรมสำรบรรณทหำรบก      (ใช้ค ำเต็ม) 
                                                         (เฉพำะ) 
                                                        ที่  ๑/๕๙                (ทับปีพุทธศักรำช ๒ หลักท้ำย) 
                              เรื่อง ....................................................................................... 
 
                (เส้นคั่นระหว่ำงชื่อเรื่องกับข้อควำมให้ใช้เส้นทึบ ปรับควำมสั้นยำวให้เหมำะสมสวยงำม)          
 
                     ๓. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกค ำสั่ง 
                     ๔. ข้อควำม  ให้อ้ำงเหตุที่ออกค ำสั่ง (หลักกำรและเหตุผลในกำรออกค ำสั่ง) และอ้ำงถึง
อ ำนำจที่ให้ออกค ำสั่ง (ถ้ำมี) ไว้ด้วย   แล้วจึงลงข้อควำมที่สั่ง  
                     ๕. สั่ง  ณ  วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ค ำย่อพุทธศักรำช และตัวเลขเต็ม
ของปีพุทธศักรำชที่ออกค ำสั่ง (ระยะเคำะตั้งแต่ค ำว่ำ “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  ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกค ำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ 
                     ๗. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ออกค ำสั่ง 
                     ๘. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกค ำสั่ง (ต่ ำกว่ำ
เจ้ำของหนังสือ ๑ ระดับ) 
                     ๙. ใช้ค ำย่อตำมระเบียบกระทรวงกลำโหมและกองทัพบก  (เว้นค ำว่ำ ค ำสั่ง....... (ชื่อ
หน่วยงำน) และสั่ง ณ วันที่ ....  ข้อควำมส่วนนี้ให้ใช้ค ำเต็ม)   
 

 
 
 
 
 

- ๑๖ - 



 
การกรอกรายละเอียดในแบบระเบียบ 

                      
  ๑. ระเบียบ  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกระเบียบ 
  ๒.  ว่ำด้วย  ให้ลงชื่อระเบียบ 
  ๓. ฉบับที่  ถ้ำเป็นระเบียบที่กล่ำวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น  ไม่ต้องลงว่ำฉบับใด  แต่ถ้ำเป็น
ระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีกำรแก้เพ่ิมเติมให้ลงเป็นฉบับที่ ๒ และท่ีถัดๆ ไป ตำมล ำดับ 
  ๔. พ.ศ.  ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ 
  ๕. ข้อควำม  ให้อ้ำงเหตุผลโดยย่อ  เพื่อแสดงถึงควำมมุ่งหมำยที่ต้องออกระเบียบ  และอ้ำง
ถึงกฎหมำยที่ให้อ ำนำจออกระเบียบ (ถ้ำมี) 
 

- ๑๗ - 



 
  ๖. ข้อ  ให้เรียงข้อควำมที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อๆ  โดยให้ข้อ ๑  เป็นชื่อระเบียบ  ข้อ ๒ 
เป็นวันที่ใช้บังคับก ำหนดว่ำให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด  และข้อสุดท้ำยเป็นข้อผู้รักษำกำร ระเบียบใด  ถ้ำมีมำกข้อ
หรอืหลำยเรื่องะแบ่งเป็นหมวดก็ได้  โดยให้ย้ำยข้อผู้รักษำกำรไปเป็นข้อสุดท้ำยก่อนที่จะขึ้นหมวด ๑ 
  ๗. ประกำศ ณ วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน  ค ำย่อพุทธศักรำช และตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกระเบียบ 
  ๘. ลงชื่อ  ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกระเบียบและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บใต้
ลำยมือชื่อ 
  ๙. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ออกระเบียบโดยใช้ค ำเต็ม 
  ๑๐. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกระเบียบ 
หมายเหตุ  ในกำรอ้ำงถึงชื่อระเบียบในเนื้อหำของหนังสือให้เขียนชื่อติดต่อเป็นข้อควำมเดียวกันโดยมิต้องเว้น
ระยะระหว่ำงชื่อส่วนรำชกำกับค ำว่ำ “ว่ำด้วย.......” เช่น ระเบียบกองทัพบกบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 
๒๕๕๕ 

หนังสือประชาสัมพันธ์   คือ  บรรดำหนังสือท่ีทำงรำชกำรประกำศ ชี้แจง แนะแนวทำง
ปฏิบัติ  

ท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำงรำชกำร หรือหนังสือที่ทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ  มี ๓ ชนิด คือ 
                    ๑. ประกำศ  คือ  บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรประกำศหรือชี้แจงให้ทรำบหรือแนะแนวทำง
ปฏิบัติ ให้ใช้กระดำษตรำครุฑ   หน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไป สำมำรถออกประกำศได้โดยพิมพ์ค ำ
เต็ม 
                    ๒. แถลงกำรณ์  คือ  บรรดำข้อควำมที่ทำงรำชกำรแถลงเพ่ือท ำควำมเข้ำใจในกิจกำรของทำง
รำชกำรหรือเหตุกำรณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทรำบชัดเจนทั่วกัน กองทัพบกข้ึนไปเป็นผู้ออกแถลงกำรณ์โดยพิมพ์ค ำ
เต็ม 
                    ๓. ข่ำว  คือ บรรดำข้อควำมท่ีทำงรำชกำรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทรำบ หน่วยระดับกองร้อย
หรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้ออก โดยพิมพ์ค ำเต็มหรือค ำย่อได้แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๑๘ - 



การกรอกรายละเอียดในแบบประกาศ 

 
                     ๑. ประกำศ  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกประกำศ (พิมพ์ค ำเต็ม) 
                     ๒. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกำศ  หรือแนะน ำ  หรือชี้แจง หรือแจ้งควำม แล้วแต่กรณี 
                     ๓. ข้อควำม  ให้อ้ำงเหตุผลที่ออกประกำศและข้อควำมที่ออกประกำศ 
                     ๔. ประกำศ  ณ  วันที่  ให้ลงตัวเลขของวันที่  ชื่อเต็มของเดือน ค ำย่อพุทธศักรำชและตัวเลข
เต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกประกำศ (รูปแบบเช่นเดียวกับพิมพ์ค ำสั่งโดยใช้ค ำเต็ม) 
                     ๕. ลงชื่อ  ให้ลงลำยมือชื่อผู้ออกประกำศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ในวงเล็บ
ใต้   ลำยมือชื่อ    
                     ๖. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ออกประกำศ 

 
- ๑๙ - 



 
                     ๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  เป็นหน่วยระดับกองร้อยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบใน
กำรออกประกำศ  
                     การกรอกรายละเอียดในแบบแถลงการณ์ 

         
                     ๑. แถลงกำรณ์  ให้ลงค ำว่ำ “แถลงกำรณ์กองทัพบก” 
                     ๒. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงกำรณ์ 
                     ๓. ฉบับที่  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงกำรณ์หลำยฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลง
ฉบับที่เรียงตำมล ำดับไว้ด้วย 
                     ๔. ข้อควำม  ให้อ้ำงเหตุผลที่ต้องออกแถลงกำรณ์ และข้อควำมท่ีออกแถลงกำรณ์ 
                     ๕. ส่วนรำชกำรที่ออกแถลงกำรณ์  ให้ลงค ำว่ำ “กองทัพบก” 

- ๒๐ - 



 
                     ๖. วัน  เดือน  ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขของปีพุทธศักรำชที่ออก
แถลงกำรณ์ 
                     ๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรในกองทัพบกที่รับผิดชอบในกำรออก
แถลงกำรณ์ (หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยผู้รับผิดชอบ)   
                     การกรอกรายละเอียดในแบบข่าวราชการทหาร 
                     ๑. ข่ำว   ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว (พิมพ์ค ำเต็ม) เช่น ข่ำวกองทัพบก 
                     ๒. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่ำว 

           ๓. ฉบับที่  ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่ำวหลำยฉบับในเรื่องเดียวกันที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่
เรียงตำมล ำดับไว้ด้วย 
                     ๔. ข้อควำม  ให้ลงรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่ำว  
                     ๕. ส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว  ให้ลงชื่อส่วนรำชกำรที่ออกข่ำว 
                     ๖. วัน  เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชกำรที่
ออกข่ำว 
                     ๗. ส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง  ให้ลงชื่อเต็มของส่วนรำชกำรที่รับผิดชอบในกำรออกข่ำว (โดย
ปกติส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่องจะเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกหรือหน่วยต่ ำกว่ำส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวหนึ่ง
ระดับ ส ำหรับส่วนรำชกำรที่ออกข่ำวซึ่งไม่มีหน่วยขึ้นตรงจะไม่มีส่วนรำชกำรเจ้ำของเรื่อง) 

หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  คือ หนังสือที่ทำงรำชกำรท ำ
ขึ้น 

นอกจำกท่ีกล่ำวมำแล้ว หรือหนังสือที่หน่วยงำนอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำรหรือบุคคลภำยนอกมีมำถึงส่วน
รำชกำรในกองทัพบก และเจ้ำหน้ำที่รับไว้เป็นหลักฐำนของทำงรำชกำรมี ๔ ชนิด คือ หนังสือรับรอง รำยงำน
กำรประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน ดังนี้ 
                    ๑. หนังสือรับรอง  คือ หนังสือที่ส่วนรำชกำรออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงำนเพื่อวัตถุประสงค์อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดให้ปรำกฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จ ำเพำะเจำะจง ให้ใช้กระดำษตรำ
ครุฑ และพิมพ์ค ำเต็ม 
                    ๒. รำยงำนกำรประชุม คือ กำรบันทึกควำมคิดเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐำน 

          ๓. บันทึก คือ ข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำรแก่ 
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่หรือส่วนรำชกำรในกองทัพบกติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำร โดย
ปกติใช้ 
กระดำษบันทึกข้อควำม 
                    กำรบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุค ำข้ึนต้น ใจควำมที่บันทึก และลงชื่อ ต ำแหน่ง วัน 
เดือน ปี ก ำกับ หำกไม่มีควำมเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อ ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี ก ำกับ   
                    ๔. หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสำรอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
เพ่ือหลักฐำนในรำชกำร ซึ่งรวมถึงภำพถ่ำย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภำพ และสื่อกลำงวันทึกข้อมูล 
หรือหนังสือของบุคคลภำยนอกท่ียื่นต่อเจ้ำหน้ำที่และเจ้ำหน้ำที่ได้รับเข้ำทะเบียนรับหนังสือของทำงรำชกำร
แล้ว มี 
                                                              - ๒๑ - 



 
รูปแบบตำมที่กระทรวง ทบวง กรม ก ำหนดขึ้นใช้ตำมควำมเหมำะสม เว้นแต่มีแบบตำมกฎหมำยเฉพำะเรื่องให้
ท ำตำมแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญำ หลักฐำนกำรสืบสวนสอบสวน และค ำร้อง เป็นต้น  
ส ำหรับสื่อกลำงบันทึกข้อมูล หมำยถึง สื่อใด ๆ ที่อำจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ทำงอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
แผ่นบันทึกข้อมูล เทปแม่เหล็ก จำนแม่เหล็ก แผ่นซีดีอ่ำนอย่ำงเดียว หรือแผ่นดิจิตอล เป็นต้น  
                    การกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรอง 

                   
                    ๑. เลขที่  ให้ลงเลขท่ีของหนังสือรับรองโดยเฉพำะ เริ่มตั้งแต่เลข ๑ เรียงเป็นล ำดับไปจนถึง
สิ้นปีปฏิทิน ทับเลขปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขท่ีของหนังสือทั่วไปอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ได้ 

          ๒. ส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือ  ให้ลงชื่อของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นเจ้ำของหนังสือนั้น และจะลง 
สถำนที่ตั้งของส่วนรำชกำรเจ้ำของหนังสือด้วยก็ได้ 
                    ๓. ข้อควำม  ให้ลงข้อควำมข้ึนต้นว่ำ “หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือรับรองว่ำ” แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงำนที่ทำงรำชกำรรับรอง ในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็ม โดยมีค ำน ำหน้ำนำม
หรือยศ ชื่อ สกุล ต ำแหน่งหน้ำที่ และสังกัดหน่วยงำนที่ผู้นั้นท ำงำนอยู่อย่ำงชัดแจ้ง แล้วจึงลงข้อควำมที่รับรอง 

- ๒๒ - 



 
                    ๔. ให้ไว้  ณ  วันที่  ให้ลงตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ออกหนังสือรับรอง 
                    ๕. ลงชื่อ  ให้ลงลำยมือชื่อหัวหน้ำส่วนรำชกำรและพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อไว้ใน
วงเล็บใต้ลำยมือชื่อ 
                    ๖. ต ำแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ลงลำยมือชื่อในหนังสือ 
                    ๗. รูปถ่ำยและลำยมือชื่อผู้ได้รับกำรรับรอง ในกรณีท่ีกำรรับรองเป็นเรื่องส ำคัญที่ออกให้แก่
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 เรียงเป็นล ำดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทิน ทับตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ประชุม เมื่อขึ้นปฏิทินใหม่ ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตำมล ำดับ เช่น 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙ 
  ๓. เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และ
ตัวเลขของปีพุทธศักรำช เช่น   เมื่อวันที่ ๑๐ กันยำยน ๒๕๕๙ 

๔. ณ ให้ลงชื่อสถำนที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม  ๕. ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมำประชุม 
ใน 

กรณีท่ีเป็นผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงำนให้ระบุว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมต ำแหน่งในคณะ
ที่ประชุม หรือกำรประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มำประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มำประชุมแทน และลงท้ำยว่ำประชุม
แทนผู้ใดหรือต ำแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงำนใด 

๖.  ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซ่ึง
มิได้ 

มำประชุมโดยระบุให้ทรำบว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สำมำรถมำประชุม ถ้ำหำกทรำบ
ด้วยก็ได้ 
  ๗.  ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ที่มิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งได้เข้ำร่วมประชุม และหน่วยงำนที่สังกัด  (ถ้ำมี) 
  ๘.  เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เริ่มประชุม 

๙. ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธำนกล่ำวเปิดประชุม และ
เรื่องท่ี 

ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
               ๙.๑ เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
               ๙.๒ เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม 
               ๙.๓ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ 
               ๙.๔ เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 
               ๙.๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  ๑๐. เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เลิกประชุม 

๑๑. ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงลำยมือชื่อผู้จดรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็ม 
และ 

นำมสกุลไว้ใต้ลำยมือชื่อและต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งของผู้จดรำยงำนกำรประชุมยำวไม่สำมำรถพิมพ์ไว้
บรรทัดเดียวกันได้ ก็ให้พิมพ์ต ำแหน่งไว้เหนือผู้จดรำยงำนกำรประชุมโดยไม่ต้องมีเครื่องหมำยขีดทับ 
  ๑๒. กำรตรวจรำยงำนกำรประชุม  ให้ประธำนในกำรประชุมหรือผู้ได้รับมอบหมำยเป็น
ผู้ตรวจ และอนุมัติกำรแจกจ่ำย  
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การกรอกรายละเอียดในบันทึก 
                      

   
                 ๑. ชื่อ  หรือต ำแหน่งที่บันทึกถึง  โดยใช้ค ำขึ้นต้นอนุโลมตำมหนังสือภำยใน ได้แก่ค ำว่ำ “เรียน” 
“เสนอ” “ส่ง” และ “ถึง”  แล้วแต่กรณี 
                  ๒. โดยปกติ บันทึก  ในส่วนของหัวเรื่องจะไม่มี “อ้ำงถึง” และ “สิ่งที่ส่งมำด้วย” ซึ่งจะใช้กำร
เรียก อ้ำงถึงไว้ในเนื้อหำข้อควำม หำกส่วนรำชกำรมีควำมจ ำเป็นต้องมี  ให้ใช้รูปแบบหัวเรื่องเหมือนกับหนังสือ
ภำยในโดยอนุโลม 
                   ๓. สำระส ำคัญของเรื่อง  ให้ลงใจควำมของเรื่องท่ีบันทึก ถ้ำมีเอกสำรประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 
                   ๔. ชื่อและต ำแหน่ง  ให้ปฏิบัติได้  ๓  กรณี ดังนี้\ 
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                         ๔.๑ ในกรณีท่ีใช้กระดำษบันทึกข้อควำม  ในส่วนหัวเรื่องให้ลงเฉพำะชื่อส่วนรำชกำรและ
ชื่อเรื่อง  ในส่วนท้ำยเรื่อง  ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ) และต ำแหน่งของผู้บันทึก  และลง
วันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วยในบรรทัดถัดมำ 
                         ๔.๒ ในกรณีท่ีใช้รูปแบบหนังสือภำยในโดยอนุโลม  ให้ลงรำยละเอียดส่วนหัวเรื่อง
เช่นเดียวกับหนังสือภำยใน กำรลงชื่อและต ำแหน่งให้ยึดถือรูปแบบหนังสือภำยใน 
                         ๔.๓ ในกรณีท่ีไม่ใช้กระดำษบันทึกข้อควำม ให้ลงลำยมือชื่อ (ไม่มีวงเล็บชื่อเต็มใต้ลำยมือ
ชื่อ)    และต ำแหน่งของผู้บันทึกและวันเดือนปีที่บันทึกไว้ในบรรทัดต่อไป   
รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดท าหนังสือราชการ 
                 ๑. ค ำข้ึนต้น 
                         ๑.๑ หนงัสือภำยนอก ให้เป็นไปตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำร
บรรณ      พ.ศ. ๒๕๕๕ 
                         ๑.๒ หนงัสือภำยในและบันทึก ใช้ค ำขึ้นต้น โดยมีลักษณะกำรใช้ดังนี้ 
                               ๑.๒.๑ เรียน    ใช้ในกรณีมีต ำแหน่งหรือชื่อบุคคล และในกรณีผู้ใต้บังคับบัญชำ
รำยงำนผู้บังคับบัญชำ 
                               ๑.๒.๒ เสนอ    ใช้ในกรณีมีถึงส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำน 
                               ๑.๒.๓ ส่ง       ใช้ในกรณีผู้บังคับบัญชำมีถึงผู้ใต้บังคับบัญชำหรือหน่วยในบังคับ
บัญชำ 
                               ๑.๒.๔ ถึง       ใช้ในกรณีมีถึงต ำแหน่ง ชื่อบุคคล ส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำนใน
ระดับต่ ำกว่ำเจ้ำของหนังสือ 
                ๒. สรรพนำม  ให้ใช้ตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ. 
๒๕๕๕  เว้นกรณีเป็นกำรรำยงำนถึงผู้บังคับบัญชำให้ใช้ “กระผม” หรือ “ดิฉัน” แล้วแต่กรณี 
                     ๓. ค ำลงท้ำย 
                         ๓.๑ หนงัสือภำยนอก ให้ใช้ตำมตำรำงประกอบระเบียบกองทัพบกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ. ๒๕๕๕ เว้นกรณีผู้ใต้บังคับบัญชำมีถึงผู้บังคับบัญชำ ให้ใช้ค ำลงท้ำยว่ำ “ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณำ”  
และกรณีที่ผู้บังคับบัญชำมีถึงผู้ใต้บังคับบัญชำ  ไม่ต้องใช้ค ำลงท้ำย (แต่อำจจะใช้ก็ได้) 
                          ๓.๒ หนังสือภำยในและบันทึก  ไม่ใช้ค ำลงท้ำย 
                      ๔. กำรลงชือ่และต ำแหน่ง 
                          ๔.๑ โดยปกติหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือหัวหน้ำหน่วย เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรำชกำรของ        
หน่วยงำนนั้น ๆ กำรรักษำรำชกำร รักษำรำชกำรแทน และท ำกำรแทน  หรือกำรสั่งกำรตำมท่ีได้รับมอบหมำย 
จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง หรือได้รับมอบหมำย หรือมอบอ ำนำจตำมที่กฎหมำย ข้อบังคับ หรือระเบียบ
ของทำงรำชกำรก ำหนดไว้      
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                          ๔.๒ กำรพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้ำของลำยมือชื่อ 
                                ๔.๒.๑ กรณีผู้ลงนำมมียศ  ให้พิมพ์ยศไว้หน้ำลำยมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มของผู้ลง
นำม ไว้ใต้ลำยมือชื่อ 
                                ๔.๒.๒ กรณีผู้ลงนำมไม่มียศ ให้ใช้ค ำว่ำ นำย นำง นำงสำว ไว้หน้ำชื่อเต็มใต้ลำยมือ
ชื่อ 
                                ๔.๒.๓ กรณีผู้ลงนำมมีบรรดำศักดิ์หรือฐำนันดรศักดิ์  ให้พิมพ์ค ำเต็มของ
บรรดำศักดิ์ หรือฐำนันดรศักดิ์ไว้ใต้ลำยมือชื่อ 
                                ๔.๒.๔ ในกรณีที่เจ้ำของลำยมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ใช้ค ำน ำนำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรให้ใช้ค ำน ำตำมสตรี เช่น สตรีทั่วไปซึ่งท ำกำร
สมรสแล้วและได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ตั้งแต่ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ำวิเศษขึ้นไป หรือที่ได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ชั้นทุติยจุลจอมเกล้ำ ตติยจุลจอมเกล้ำ และจตุตถจุลจอมเกล้ำ ให้ใช้ค ำน ำ
นำมว่ำ “ท่ำนผู้หญิง” หรือ “คุณหญิง” แล้วแต่กรณี ไว้หน้ำชื่อเต็มใต้ลำยมือชื่อ   ส ำหรับสตรีที่ได้รับ
พระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์จุลจอมเกล้ำ และยังมิได้ท ำกำรสมรส ตำมมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกำรใช้ค ำ
น ำนำมสตรีให้ใช้ค ำว่ำ “คุณ”  
                                ๔.๒.๕ กำรใช้ต ำแหน่งทำงวิชำกำรประกอบยศทหำร หมำยถึงผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสถำบันอุดมศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นต ำแหน่ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ ศำสตรำจำรย์
ทั้งต ำแหน่งทำงกำรประจ ำ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรพิเศษ ต ำแหน่งทำงวิชำกำรเกียรติคุณ หรือที่เรียกว่ำอย่ำงอ่ืน
ในลักษณะเดียวกันรวมถึงในโรงเรียนทหำร มีสิทธิใช้ต ำแหน่งต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีได้รับเป็นค ำน ำหน้ำนำม
ประกอบยศทหำร ถ้ำประสงค์จะใช้จะใช้ในกรณีท่ีมีสิทธิใช้ค ำน ำหน้ำอย่ำงอ่ืนด้วย ให้เรียงล ำดับก่อนหลังดังนี้ 
                                         ๔.๒.๕.๑ ใช้ออกไปนอกกระทรวงกลำโหม ให้เรียงล ำดับก่อนหลัง คือ  
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร ยศ บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ หรือค ำน ำหน้ำนำมสตรีที่ได้รับพระรำชทำน
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และมีสิทธิใช้ค ำน ำหน้ำนำมนั้นตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร 
                                         ๔.๒.๕.๒ กรณีใช้ภำยในกระทรวงกลำโหม ให้เรียงล ำดับก่อนหลัง คือ ยศ 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร บรรดำศักดิ์ ฐำนันดรศักดิ์ หรือค ำน ำหน้ำสตรีที่ได้รับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
และมีสิทธิใช้ค ำน ำหน้ำนำมนั้น ตำมกฎหมำย ระเบียบ หรือประกำศของทำงรำชกำร 
                                ๔.๒.๖ กำรลงต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ให้ลงต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ ถ้ำผู้
ลงนำมมิใช่เจ้ำของหนังสือโดยตรง แต่เป็นผู้รักษำกำร รักษำรำชกำรแทน หรือท ำกำรแทน จะโดยได้รับกำร
แต่งตั้งหรืออำศัยอ ำนำจใด ๆ ตำมท่ีกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบของทำงรำชกำรก ำหนดไว้โดยเฉพำะ  ให้ลง
ต ำแหน่งของเจ้ำของลำยมือชื่อและอ ำนำจในกำรลงชื่อไว้เหนือต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือ   เช่น 
 
                                            พล.อ. 
                                                   (........................................................) 
                                                       รอง ผบ.ทบ. ท ำกำรแทน 
                                                                ผบ.ทบ. 

 
 
 

- ๒๗ - 



                                 ๔.๒.๗ ในกรณีที่เป็นกำรรักษำรำชกำร หรือรักษำรำชกำรแทนในต ำแหน่งที่มิใช่
หัวหน้ำส่วนรำชกำร เช่น รอง หรือเสนำธิกำร และต ำแหน่งนั้นได้รับมอบอ ำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ลง
นำมในเอกสำรหรือสั่งกำรในนำมหัวหน้ำส่วนรำชกำรไว้ กำรลงต ำแหน่งของผู้ที่ได้รักษำรำชกำรหรือรักษำ
รำชกำรแทนในฐำนะต ำแหน่งที่ได้รับมอบอ ำนำจนั้น  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ที่ไปรักษำรำชกำรหรือรักษำรำชกำร
แทน ต่อด้วยอ ำนำจในกำรลงชื่อไว้ในบรรทัดเดียวกันและให้อยู่เหนือต ำแหน่งของเจ้ำของหนังสือ    ส่วนกรณี
สั่งกำรโดยรับค ำสั่งไม่ต้องมีอ ำนำจในกำรลงชื่อและต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือ เนื่องจำกได้น ำอ ำนำจในกำรลงชื่อ 
(รับค ำสั่ง) และต ำแหน่งเจ้ำของหนังสือ (ต ำแหน่งหัวหน้ำส่วนรำชกำร) ไปไว้เหนือลำยมือชื่อแล้ว   ตัวอย่ำง 
 
                                                   รับค ำสั่ง ผบ.ทบ. 
                                   พล.อ. 
                                          (...............................................................) 
                                      ผช.ผบ.ทบ. รักษำรำชกำรแทน รอง ผบ.ทบ.   
  
                                                        หรือ   
 
                                   พล.อ. 
                                         (.................................................................) 
                                ผช.ผบ.ทบ. รักษำรำชกำรแทน รอง ผบ.ทบ. ท ำกำรแทน 
                                                       ผบ.ทบ.                                              
                                            
 การใช้ลักษณะนามของทหาร 
                       ๑. กำรใชล้ักษณะนำมของก ำลังพลที่เป็นข้ำรำชกำรทหำร ต ำรวจ ที่มีชั้นยศ ใช้
ลักษณะนำมว่ำ “นาย” 
                       ๒. ก ำลังพลที่เป็นข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนรำชกำร              
ใช้ลักษณนำมว่ำ “คน” 
                       ๓. กำรกลำ่วถึงก ำลังพลที่มีทั้งข้อ ๑ และ ๒ รวมอยู่ด้วยกัน ใช้ลักษณะนำมว่ำ “คน” 
                       ๔. กรณกีำรกล่ำวถึงกลุ่มบุคคลที่มีทั้งทหำร ต ำรวจ นิติบุคคล คนทั่วไป และพระภิกษุรวม    
อยู่ด้วย ใช้ลักษณะนำมว่ำ “ราย” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๘ - 



ส าเนา 
ส ำเนำ คือ เอกสำรที่จัดท ำข้ึนเหมือนกับต้นฉบับ ไม่ว่ำจะท ำ ส ำเนำคู่ฉบับ หรือจำกส ำเนำอีก 

ชั้นหนึ่งจำกต้นฉบับ 
                    ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องใช้เอกสำรรำชกำรนั้น ๆ เพ่ิมขึ้น และเอกสำรเหล่ำนั้นไม่ได้จัดท ำ
ไว้หลำยฉบับ หำกจ ำเป็นต้องจัดท ำส ำเนำขึ้นเพ่ือใช้เป็นหลักฐำนในกำรประกอบกำรพิจำรณำของทำงรำชกำร 
กำรท ำส ำเนำอำจท ำได้หลำยวิธี เช่น 
                    ๑. วิธีคัดหรอืลอกออกจำกต้นฉบับ ค ำต่อค ำ ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม 
                    ๒. วิธีถอดหรือจัดท ำพร้อมต้นฉบับ เช่น พิมพ์ต้นฉบับพร้อมส ำเนำด้วยกำรใช้กระดำษ
คำร์บอน 
                    ๓. วิธีถ่ำยจำกต้นฉบับ เช่น กำรถ่ำยด้วยเครื่องถ่ำยเอกสำร 
                    ๔. วิธีอัดส ำเนำ ด้วยกำรท ำให้หมึกท่ีกระดำษไขต้นฉบับติดที่กระดำษส ำเนำ 
ส าเนาแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
                    ๑. ส าเนาคูฉ่บับ เป็นส ำเนำที่จัดท ำพร้อมกับต้นฉบับและเหมือนกับต้นฉบับ พร้อมให้มีผู้ร่ำง 
(นำยทหำรสัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง) ผู้พิมพ์ (เสมียน) และผู้ตรวจ (ตั้งแต่หัวหน้ำแผนกข้ึนไป) ลงลำยมือชื่อไว้ที่
ข้ำงท้ำยขอบล่ำงด้ำนขวำของหนังสือ หำกไม่มีพ้ืนที่ให้พลิกไปด้ำนหลังที่ว่ำงของแผ่นนั้น 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. ส าเนา เป็นส ำเนำที่ส่วนรำชกำรหรือเจ้ำหน้ำที่จัดท ำข้ึน ส ำเนำนี้อำจท ำขึ้นด้วยกำรถ่ำย       
คัด อัดส ำเนำ หรือด้วยวิธีอ่ืนใด ในกรณีส ำเนำหนังสือที่มีตรำครุฑ จะต้องมีตรำครุฑเหมือนฉบับจริงทุก
ประกำร และห้ำมใช้ค ำว่ำ ครุฑ แทนตรำครุฑ ส ำเนำประเภทนี้ต้องมีกำรรับรอง โดยปกติจะเป็นนำยทหำร
สัญญำบัตรเจ้ำของเรื่อง  จะเป็นผู้ลงลำยมือชื่อรับรอง  ตัวอย่ำง เช่น   
                          ๒.๑ พิมพ์ไว้เหนือครุฑหรือกึ่งกลำงหน้ำเหนือบรรทัดแรกของส ำเนำหนังสือว่ำ “ -
ส าเนา-“   
                          ๒.๒ มีผูร้ับรองส ำเนำวำงไว้ด้ำนซ้ำยของกระดำษ  ตัวอย่ำง เช่น 
                             ส าเนาถูกต้อง 
                                             ร.อ. 
                                                  (วิชัย    ไพรัตน์) 
                                                 ประจ ากอง กพ.ทบ. 
                                                    ๒๙ ต.ค. ๕๙   
 

 
 

- ๒๙ – 



 
การเสนอหนังสือ 
                  ให้ผู้สอนอธิบำยหลักกำรเสนอหนังสือ  โดยกล่ำวว่ำ กำรเสนอหนังสือคือ กำรน ำหนังสือที่
ด ำเนินกำรชั้นเจ้ำหน้ำที่ที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ืออย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง เช่น กำรสั่งกำร 
กำรพิจำรณำบันทึก กำรลงนำมรับทรำบ หรือกำรลงชื่อในหนังสือเพ่ือส่งไปภำยนอกหรือภำยในหน่วย 
                   กำรเสนอหนังสือ  ให้เสนอผ่ำนตำมสำยงำนและระดับกำรบังคับบัญชำ เช่น ผ่ำนหัวหน้ำสำร
บรรณ  หัวหน้ำธุรกำร บก.ร้อย. บก.พัน. บก.กอง หรือนำยทหำรคนสนิท แล้วแต่สำยกำรบังคับบัญชำ แต่มี
ข้อยกเว้นดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เรื่องท่ีมีกำรก ำหนดชั้นควำมเร็ว หรือเฉพำะเจำะจงถึงบุคคล  ให้เสนอโดยตรงไม่
จ ำเป็นต้องเป็นตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ แต่ต้องรำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ 
                   ๒. เรื่องท่ีมีกฎหมำย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ก ำหนดไว้โดยเฉพำะ เช่น เรื่องร้องเรียน กำร
กล่ำวหำ หรืออุทธรณ์หรือทบทวนค ำสั่งต่อผู้บังคับบัญชำชั้นเหนือขึ้นไป 
                    วิธีเสนอหนังสือ 
                    ๑. เรื่องลับ ให้แยกปฏิบัติโดยมีใบปกเอกสำรลับตำมประเภทของเอกสำรที่ก ำหนดไว้ใน
ระเบียบว่ำด้วยกำรรักษำควำมลับของทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำร พ.ศ. 
๒๕๔๐ 
                   ๒. เรื่องด่วน  ให้แยกปฏิบัติโดยเร็วและรีบเสนอขึ้นไปทันที และให้มีเครื่องหมำยแสดงชั้น
ควำมเร็วไว้ที่หน้ำแฟ้มด้วยจะเป็นกำรดี 
                    ๓. เรื่องอ่ืน ๆ ให้พิจำรณำเรียงล ำดับควำมส ำคัญเร่งด่วน เช่น เรื่องท่ีต้องสั่งกำร เรื่องที่จะต้อง
พิจำรณำ หรือเรื่องเพ่ือทรำบ 
                    โดยปกติกำรจัดแฟ้มเสนอต้องเรียงล ำดับ โดยแยกตำมลักษณะควำมส ำคัญของเรื่อง โดยให้
เรื่องท่ีจะต้องพิจำรณำก่อนไว้ข้ำงหน้ำ เรื่องไม่ส ำคัญไว้ข้ำงหลัง  เรื่องเวียนทรำบทั่วไปไม่ส ำคัญให้แยกแฟ้มไว้
ต่ำงหำกผู้บังคับบัญชำว่ำงค่อยลงนำมวันหลังก็ได้       
                    เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับประชำชน ควรตอบให้ทรำบโดยเร็วตำมก ำหนดระยะเวลำ รวมถึงกำร
ปฏิบัติโต้ตอบกับส่วนรำชกำรอ่ืนควรถือปฏิบัติให้เร็ว เหมำะสม และรอบคอบ 
                    กำรจัดหนังสือเสนอ ให้จัดให้สะดวก ควรมีเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำให้พร้อมและต้อง
เป็นระเบียบเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำพลิกดูได้ทันที ผู้รวบรวมเรื่องเสนอควรมีบันทึกย่อไว้ว่ำหนังสือในแฟ้มนั้นมี
เรื่องอะไรบ้ำง เมื่อรับแฟ้มคืนจะได้รู้ว่ำเรื่องใดหำยไปหรือมีผู้น ำเรื่องออกไปจำกแฟ้ม กรณีผู้บังคับบัญชำน ำ
เรื่องออกไปจำกแฟ้ม จะต้องเขียนบันทึกไว้ในแฟ้มเพ่ือให้เจ้ำของเรื่องรู้เรื่องด้วย 
                    เรื่องท่ีมีควำมส ำคัญซึ่งมีรำยละเอียดต้องพิจำรณำหลำยอย่ำง เจ้ำของเรื่องอำจขอน ำเรื่อง
เสนอเองก็ได้ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้บังคับบัญชำได้ซักถำมเหตุผลบำงประกำรประกอบกำรพิจำรณำสั่งกำรหรือลง
นำม 
                    ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำสั่งกำรในเรื่องที่เสนอแล้ว เรื่องต้องย้อนกลับผ่ำนลงมำตำมล ำดับสำย
งำนเช่นเดียวกัน ผู้ผ่ำนเรื่องต้องลงชื่อย่อและวันที่ เดือน พ.ศ. ก ำกับไว้ ยกเว้นเรื่องที่เร่งด่วนจะต้องด ำเนินกำร
ปฏิบัติในทันที ให้ส่งเรื่องนั้นตรงไปยังผู้ปฏิบัติ และให้เป็นหน้ำที่ของหน่วยปฏิบัติที่จะต้องเสนอให้
ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับชั้นได้ทรำบกำรสั่งกำรนั้น ๆ ด้วย   

 



 

 

 

ตอนที่  ๒ 

 

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 

 

 

 

 

 

 

 
- ๓๐ 



หน่วยที่ ๑ 
เทคนิคการร่างหนังสือ 

 
วิธีกำร่ำงหนังสือที่กล่ำวไว้ในระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีข้ำงต้นค่อนข้ำงชัดเจนอยู่แล้ว แต่จะขอ

เพ่ิมเติมเทคนิคกำรร่ำงหนังสือ ได้แก่ กำรจัดล ำดับควำมคิด เรียบเรียง ประเด็นแต่ละย่อหน้ำ เรียบเรียง
ประโยค อีกทั้งตรวจทำนและแก้ไข ดังนี้ 

 จัดล ำดับควำมคิด 
 เรียบเรียงประเดน็แต่ละย่อหน้ำ 
 เรียบเรียงประโยค 
 ตรวจทำนและแก้ไข 
๑.  จัดล ำดับควำมคิด ก่อนร่ำงหนังสือควรจัดล ำดับควำมคิดหรือวำงแผนกำรเขียนก่อนว่ำ จะเริ่มต้น

อย่ำงไร ส่วนเนื้อหำจะกล่ำวถึงอะไร และจะลงท้ำยอย่ำงไร ทั้งนี้ ต้องถำมตนเองเสมอว่ำหนังสือฉบับนี้ต้องกำร
อะไร 

๒.  เรียบเรียงประเด็นแต่ละย่อหน้ำ ในแต่ละย่อหน้ำจะมีประเด็นหลักและประเด็นรอง ผู้ร่ำงควร
เขียนประเด็นหลักไว้ตำมล ำดับ 

๓.  เรียบเรียงประโยค หนังสือแต่ละฉบับมักมี 2-4 ย่อหน้ำ แต่ละย่อหน้ำอำจมีประโยค 3-5 ประโยค 
และแต่ละประโยคอำจจะมีประเด็นย่อยๆ อีก ปัจจุบันหนังสือโต้ตอบจ ำนวนมำกมีย่อหน้ำที่ใช้ประโยคซับซ้อน 
บำงฉบับย่อหน้ำยำว 7-8 บรรทัด แต่เป็นประโยคเดียว เนื้อหำก็สับสน ท ำให้เข้ำใจยำก กำรเรียบเรียงข้อควำม
จึงต้องให้แน่ใจว่ำประโยคขึ้นต้นที่ใด จบลงที่ใด หำกประโยคยำวมำกจ้องแบ่งเป็น ๒-๓ ประโยค เมื่อจบ
ประโยคแล้วต้องเว้นวรรคใหญ่ แล้วจึงขึ้นต้นประโยคใหม่ 

๔.  ตรวจทำนและแก้ไข หลังจำกร่ำงแล้วต้องตรวจทำนอย่ำงละเอียดทุกตัวอักษรเช่น ชื่อเรื่องชัดเจน
หรือไม่ เนื้อหำครบถ้วนหรือไม่ มีสิ่งที่ส่งมำด้วยหรือเอกสำรแนบหรือไม่ ประโยคยำวเพรำะมีค ำว่ำ และ แต่ ที่ 
ซึ่ง โดย ฯลฯ ซ้อน ๆ กันหรือไม่ เมื่อแก้ไขแล้วจึงจัดพิมพ์ 
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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  เครื่องหมำยในกำรตรวจแก้หนังสือหลักในกำรตรวจแก้ที่ส ำคัญ คือ เครื่องหมำยและไม่ควรขีด

ฆ่ำข้อควำมเดิม เช่น ไม่ต้องเขียนค ำว่ำ วรรคเล็ก วรรคใหญ่ ย่อหน้ำ ติดกัน สลับที่ค ำ ฯลฯ จะเขียนก็ เฉพำะ
ข้อควำมที่พิมพ์ตกเท่ำนั้น กำรเขียนข้อควำมเติมถ้ำมีน้อยก็เขียนไว้ข้ำงบน ถ้ำมีมำกควรโยงออกไปเขียนริมซ้ำย
ขวำ หรือบริเวณท่ีว่ำงเพ่ือให้ได้ชัดเจน 
หมายเหตุ : เครื่องหมำยในกำรตรวจแก้ร่ำงของแต่ละสถำบันอำจมีแตกต่ำงกันบ้ำง แต่ละหน่วยงำนอำจ
ก ำหนดใช้เองตำมควำมประสงค ์
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ตัวอย่างเครื่องในการตรวจแก้ 

 
 
 
 
 
 

 - ๓๓ - 



ตัวอย่างเครื่องในการตรวจแก้ 
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หน่วยที่ ๓ 
การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือ 

 
การใช้ภาษาในการหนังสือราชการ 

กำรเขียนหนังสือเป็นทั้งศำสตร์และศิลป์ “ศำสตร์” คือมีหลักกำรที่ชัดเจน เรียนรู้ให้แม่นย ำ “ศิลป์” 
คือกำรใช้วิธีเขียนที่นุ่มนวล ท ำให้บรรลุจุดประสงค์โดยเฉพำะกำรใช้ภำษำ ซึ่งผู้ร่ำงส่วนใหญ่มักวิตกกังวลว่ำตน
ไม่สันทัด แท้จริงแล้วอำจกล่ำวได้ว่ำ กำรใช้ภำษำให้ดีนั้นเป็น สำมัญส ำนึก โดยอำศัยประสบกำรณ์กำรอ่ำนมำ
ประกอบ คือ อ่ำนมำก เขียนมำกก็จะท ำให้เขียนได้และเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ 
 
ข้อค านึงของการใช้ภาษาในการเขียน  
๑.  การใช้ค า ค ำทุกค ำในหนังสือรำชกำร ล้วนมีควำมหมำยส ำคัญ ควรค ำนึงถึงกำรใช้ค ำบำงประเภทดังนี้ 

๑.๑  กำรสะกดค ำ ต้องใช้ให้ถูกต้องตำมที่รำชบัณฑิตยสถำนก ำหนดไว้ และต้องเลือกใช้ให้ตรง
ควำมหมำยที่ต้องกำร 

๑.๒  กำรใช้ค ำเชื่อม เช่น ที่ ซึ่ง อัน และ แต่ หรือ เพรำะ ฉะนั้น จึง ฯลฯ ควรเลือกใช้ให้ถูกต้อง และ
ไม่ใช้มำกเกินไปเพรำะจะท ำให้ประโยคยำว ซับซ้อน เข้ำใจยำก ค ำเชื่อมค ำเดียวกันไม่ควรใช้ซ้ ำๆ ในประโยค
เดียวกัน ค ำเชื่อมบำงค ำใช้ขึ้นต้นข้อควำมได้ เช่น ทั้งนี้ ในกำรนี้ อนึ่ง อย่ำงไรก็ตำม ฯลฯ 

๑.๓  กำรใช้ค ำให้เหมำะสม 
- ค ำสรรพนำม 
- ค ำบุพบท 
- กำรยกตัวอย่ำง 
- ค ำท่ีมักใช้ผิด 
 

๒. การใช้เครื่องหมาย เพื่อสื่อความให้ชัดเจน 
๒.๑  ไปยาลน้อย (ฯ) 
๒.๒  อัญประกาศ (เครื่องหมายค าพูด “...”) 
๒.๓  สัญประกาศ (ขีดเส้นใต้      ) 
๒.๔  ยัติภังค์ (ขีดเส้น - ) 
๒.๕  จุลภาค (จุดลูกน้ า , และ อัฒภาค (;) 
๒.๖  ไม้ยมกหรือ ยมก (ๆ ) 
๒.๗  นขลิขิต (.....) 
๒.๘  ทัณฑฒาต (  ์  ) 
๒.๙  อัศเจรีย์ ( ! ) 
๒.๑๐ ปรัศนี ( ? ) 
 
 

 
 

- ๓๕ - 



๓. การใช้ประโยค ปัญหำคือ ประโยคยำว ซับซ้อนอันเกิดจำกกำรใช้ค ำเชื่อมมำกเกินไป ส่งผลให้อ่ำนเข้ำใจยำก 
๓.๑  ประเภทของประโยค 

- ประโยคควำมเดียว 
- ประโยคควำมรวม 
- ประโยคควำมซ้อน 

๓.๒  เทคนิคกำรสร้ำงประโยคท่ีดี 
- ก ำหนดค ำข้ึนต้นประโยค 
- ใช้หลัก 5 W1H 
- ฝึกพิจำรณำประโยคจำกตัวอย่ำงต่ำงๆ 

๔. หลักการย่อหน้า เว้นวรรค และการตัดค าเม่ือสิ้นสุดบรรทัด 
๔.๑  กำรย่อหน้ำ  ควรย่อหน้ำในกรณีที่สิ้นสุดเนื้อควำมถ้ำยังไม่สิ้นสุดเนื้อควำมแต่ย่อหน้ำยำวมำก 

ควรย่อหน้ำเมื่อสิ้นสุดประโยค ย่อหน้ำหนึ่งไม่ควรเกิน 8 บรรทัด 
๔.๒  กำรเว้นวรรค มี 2 ชนิด คือ วรรคเล็กใช้ 2 เคำะ วรรคใหญ่ใช้ 4 เคำะตำมคอมพิวเตอร์ 
๔.๓  กำรตัดค ำเมื่อสิ้นสุดบรรทัด กำรพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์มักมีปัญหำเรื่องกำรตัดค ำ เพรำะ

คอมพิวเตอร์จะจัดหน้ำให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ค ำนึงถึงควำมหมำย หนังสือรำชกำรไม่จ ำเป็นต้องกั้นหลังให้
ตรงกัน กำรกั้นหลังมักท ำให้วรรคตอนผิดพลำดมำก ดังนั้น เพียงแต่เหลือที่ว่ำงด้ำนขวำของหน้ำประมำณ 2 ซ.
ม. ก็ใช้ได้ 

๕. การใช้เลขไทย หนังสือรำชกำรควรใช้เลขไทยทั้งฉบับส ำนักนำยยกรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอควำมร่วมมือไป
ยังหน่วยรำชกำรต่ำงๆ ให้ใช้เลขไทย ทั้งนี้ ยกเว้นข้อควำมที่มีศัพท์เทคนิคภำษำอ่ืนๆปนอยู่ เช่น สูตร ศัพท์
เฉพำะที่มีตัวเลข สำมำรถใช้เลขอำรบิกได้เฉพำะในส่วนนั้นๆ 
๖. ภาษาทั่วไป – ภาษาราชการ ในภาษาราชการ และภาษาที่เป็นทางการ จะมีกำรใช้ค ำส ำนวนบำงชนิดที่
แตกต่ำงกัน เช่น 

ภาษาทั่วไป ภาษาราชการ 
ใคร ผู้ใด 

ที่ไหน ที่ใด 
แบบไหน แบบใด 

อะไร สิ่งใด อันใด 
ได้ไหม ได้หรือไม่ 

เมื่อไรเมื่อไร เมื่อใด 
ท ำไม เพรำะอะไร เหตุใด 
เดี๋ยวนี้ ขณะนี้  บัดนี้ 
ต้องกำร (มีควำม) ประสงค์ 
เรื่องนั้น เรื่อง (กรณี) ดังกล่ำว 

เหมือนกัน เช่นเดียวกัน 
ขอเชิญมำ ขอเชิญไป 

ยังไม่ได้ท ำเลย ยังไม่ได้ด ำเนินกำรแต่อย่ำงใด 
 - ๓๖ - 



หน่วยที่ ๔ 
รายงานการประชุม 

 
๔.๑ องค์ประกอบของการประชุม การมีกลุ่มชน มีการพูดจาสังสรรค์กัน มีวัตถุประสงค์ หรือ ความมุ่ง
หมาย มีระเบียบแบบแผน มีการยอมรับความคิดเห็นของกลุ่ม 
๔.๒ ประโยชน์ของการประชุม 

๑. เพ่ือเป็นกำร แลกเปลี่ยนควำมคิด  ควำมรู้  ข้อเท็จจริงและประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน 
๒. ช่วยในกำรตัดสินใจได้รอบคอบ ถูกต้องยิ่งขึ้น  เช่น  กำรวินิจฉัยปัญหำ  กำรแก้ไขปัญหำ 
๓. ช่วยในกำรประสำนงำน 
๔.  ในด้ำนกำรบริหำร  เช่น ใช้เป็นเครื่องมือในกำรติดต่อสื่อสำร ใช้ในกำรอ ำนวยกำร  ประสำนงำน 

ใช้ในกำรติดตำมตรวจสอบ  ควบคุม  และก ำกับงำน ใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ใช้เป็น
ประโยชน์  บ ำรุงขวัญ  สร้ำงก ำลังใจ  ในหมู่ผู้ร่วมงำนในแง่ของมนุษย์สัมพันธ์ 
 
๔.๓ วัตถุประสงค์ของการประชุม 

เป็นกำรก ำหนด ควำมต้องกำรในกำรประชุมว่ำ  กำรประชุมที่จัดขึ้นนั้นมีควำมต้องกำรในเรื่องอะไร  
กำรก ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประชุมที่ชัดเจน  ก็เพ่ือผลต่อกำรด ำเนินกำรประชุมให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่
ต้องกำร 
 
๔.๔  ลักษณะการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 

 บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรประชุม 
 ใช้เวลำ และงบประมำณเหมำะสมกับเรื่องที่เข้ำร่วมประชุม 
 ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ    

๔.๕  กระบวนการประชุม 
 กำรเตรียมกำรประชุม 
 วิธีกำร หรือรูปแบบกำรประชุมต่ำง ๆ 
 เทคนิคและด ำเนินกำรประชุม 
 กำรติดตำมประเมินผลกำรประชุม 

๔.๖  การเตรียมการประชุม 
 กำรจัดท ำแผนกำรประชุม 
 กำรเตรียมวำระกำรประชุม 
 กำรเตรียมงบประมำณ 
 กำรเตรียมสถำนที่ 
 กำรเตรียมโสตทัศน์นูปกรณ์ และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
 กำรเตรียมเอกสำรต่ำงๆ ในกำรประชุม 
 กำรเตรียมบุคลำกรที่จะเข้ำร่วมประชุม 
 กำรเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุม 

- ๓๗ - 



๔.๗  รายงานการประชุม 
ค ำว่ำ เป็นค ำนำม หมำยควำมว่ำ รำยละเอียด หรือสำระของกำรประชุมที่จด“รำยงำนกำรประชุม” 

ไว้เป็นทำงกำร (พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน) ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
พ.ศ.๒๕๒๖ ให้ควำมหมำยว่ำ “กำรบันทึกควำมเห็นของผู้มำประชุม ผู้เข้ำร่วมประชุม และมติของที่ประชุมไว้
เป็นหลักฐำน“  ค ำว่ำ “บันทึกกำรประชุม” และ “บันทึกรำยงำนกำรประชุม” ไม่ปรำกฏในพจนำนุกรม มีแต่
ค ำว่ำ “บันทึก” 
ส าหรับผู้จดรายงานการประชุม บางแห่งใช้ค าว่า “ผู้จดบันทึกการประชุม” บางแห่งใช้ค าว่า “ผู้จดบันทึก
รายงานการประชุม” อาจน ามาจากค า ๒ กลุ่ม คือ ผู้จดบันทึก – รายงานการประชุม แต่ค าหลังนี้ยาว 
และซ้ าซ้อน จึงควรใช้ค าว่า “ผู้จดรายงานการประชุม” (เป็นค าที่ใช้ในระเบียบ ฯ) 
 
๔.๘  รูปแบบรายงานการประชุม 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓๘ - 

           รายงานการประชุม.................................. 
    ครั้งที่................ 
    เมื่อ..................... 
    ณ.............................. 
ผู้มาประชุม 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี) 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 
เริ่มประชุมเวลา 
 (ข้อความ).................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.............................................................................. 
................................................................................  
เลิกประชุมเวลา............................................................................ 
     (ลงช่ือ)............................................ 
                (.......................................) 
        ต าแหน่ง/ผู้จดรายงานการประชุม 
ตรวจแล้วแจกจ่ายได้ 
 (ลงช่ือ).................................... 
 (ต าแหน่ง)...................................... 
 วันที่........เดือน.....................ปี..................... 



๔.๙  ค าอธิบายการเขียนรายงานการประชุม 
 รำยงำนกำรประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อกำรประชุมนั้น เช่น รำยงำนกำรประชุม

คณะกรรมกำร 
 ครั้งที ่ให้ลงครั้งที่ประชุม (เป็นรำยปี) โดยเริ่มครั้งแรกจำกเลข ๑ เรียงเป็นล ำดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับ

ตัวเลขเต็มของปีพุทธศักรำชที่ประชุม เมื่อขึ้นปฏิทินใหม่ ให้เริ่มครั้งที่ ๑ ใหม่ เรียงไปตำมล ำดับ เช่น 
ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๑ 

 เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม โดยวันที่พร้อมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักรำช เช่น เมื่อวันที่ ๑๐ มกรำคม ๒๕๕๑ 

 ณ ให้ลงชื่อสถำนที่ที่ใช้เป็นที่ประชุม 
 ผู้มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมำประชุม ในกรณีที่เป็น

ผู้ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้แทนหน่วยงำนให้ระบุว่ำเป็นผู้แทนจำกหน่วยงำนใด พร้อมต ำแหน่งในคณะที่
ประชุม หรือกำรประชุมนั้น ในกรณีที่เป็นผู้มำประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มำประชุมแทน และลงท้ำยว่ำ
ประชุมแทนผู้ใดหรือต ำแหน่งใด หรือแทนผู้แทนหน่วยงำนใด 

 ผู้ไม่มำประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มำประชุม
โดยระบุให้ทรำบว่ำเป็นผู้แทนจำหน่วยงำนใด พร้อมทั้งเหตุผลที่ไม่สำมำรถมำประชุม ถ้ำหำกทรำบ
ด้วยก็ได้ 

 ผู้เข้ำร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต ำแหน่งของผู้ที่มิได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งได้เข้ำร่วม
ประชุม และหน่วยงำนที่สังกัด ถ้ำมี 

 เริ่มประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เริ่มประชุม 
 ข้อควำม ให้บันทึกข้อควำมที่ประชุม โดยปกติให้เริ่มด้วยประธำนกล่ำวเปิดประชุม และเรื่องที่ประชุม

กับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องประกอบด้วยหัวข้อ ดังนี้ 
- เรื่องท่ีประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ  
- เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม  
- เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทรำบ  
- เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ  
- เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

 เลิกประชุมเวลำ ให้ลงเวลำที่เลิกประชุม 
 ผู้จดรำยงำนกำรประชุม ให้ลงรำยมือชื่อผู้จดรำยงำนกำรประชุมพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็ม และนำมสกุลไว้

ใต้ลำยมือชื่อและต ำแหน่ง ในกรณีท่ีต ำแหน่งของผู้จดรำยงำนกำรประชุมยำวไม่สำมำรถพิมพ์ไว้
บรรทัดเดียวกันได้ ก็ให้พิมพ์ต ำแหน่งไว้เหนือผู้จดรำยงำนกำรประชุมโดยไม่ต้องมีเครื่องหมำยขีดทับ 

 
๔.๑๐  การจดรายงานการประชุม การจดรายงานการประชุม อาจท าได้ ๓ วิธี 

วิธีที่ ๑  จดละเอียดทุกค ำพูด มักใช้ในกำรประชุมใหญ่ ๆ ที่มีควำมส ำคัญมำก ๆ เช่นกำรประชุม
รัฐสภำ เป็นต้น กำรจดละเอียดจะเป็นหลักฐำนที่ชัดเจน แต่สิ้นเปลืองเวลำมำกทั้งผู้จดและผู้อ่ำน ผู้จดต้องใช้
เทปเสียงช่วยเพื่อให้ได้ทุกค ำพูด 

 
 

- ๓๙ - 



วิธีที่ ๒ จดอย่ำงย่อ เป็นกำรจดเฉพำะประเด็นส ำคัญส ำคัญ ทั้งฝ่ำยเสนอและฝ่ำยค้ำน ผู้จดจะสรุป
เนื้อหำกระชับ อ่ำนง่ำย ผู้อ่ำนจะเข้ำใจเหตุกำรณ์และที่มำของกำรลงมติอย่ำงชัดเจน วิธีนี้นิยมใช้กันทั่วไป แต่
อำจยำกส ำหรับผู้จด ซึ่งต้องสำมำรถสรุปควำมเรียบเรียงเนื้อหำให้กระชับแต่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
กำรจดรำยงำนกำรประชุม (ต่อ) 

วิธีที่ ๓ จดแต่เหตุผลและมติ วิธีนี้เป็นกำรจดรำยงำนที่สั้นที่สุดคือมีเฉพำะเหตุผลและมติ มักใช้ในกำร
ประชุมที่ไม่มีกำรอภิปรำยมำกนัก หรือมีระเบียบวำระมำกจนผู้จดไม่สำมำรถจดย่อกำรอภิปรำยได้ครบถ้วน 
ผู้อ่ำนถ้ำไม่เข้ำประชุมจะไม่ทรำบควำมคิดเห็นของผู้เข้ำประชุมก่อนลงมติ แต่วิธีที่ ๓ นี้เหมำะส ำหรับน ำไป
เผยแพร่ในหน่วยงำนให้บุคลำกรได้ทรำบทั่ว ๆ ไป 
 
๔.๑๑  การรับรองรายงานการประชุม การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ ๓ วิธี 

๑. รับรองในกำรประชุมครั้งนั้น ใช้ส ำหรับกรณีเรื่องเร่งด่วน ให้ประธำนหรือเลขำนุกำรของที่ประชุม 
อ่ำนสรุปมติให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง   

๒. รับรองในกำรประชุมครั้งต่อไป ประธำนหรือเลขำนุกำร เสนอรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้วมำให้ที่
ประชุมพิจำรณำรับรอง   

๓. รับรองโดยกำรแจ้งเวียน ใช้ในกรณีที่ไม่มีกำรประชุมครั้งต่อไป หรือมีแต่ยังก ำหนดเวลำประชุมครั้ง
ต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลำห่ำงจำกกำรประชุมครั้งนั้นมำก ให้เลขำนุกำรส่งรำยงำนกำรประชุมไปให้บุคคลใน
คณะกรรมกำรกำรพิจำรณำรับรอง ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 
๔.๑๒  การตรวจรายงานการประชุม 

ให้ประธำนในกำรประชุม   หรือผู้ได้รับมอบหมำย เป็นผู้ตรวจและอนุมัติแจกจ่ำย 
 
๔.๑๓  ความหมายและความส าคัญของระเบียบวาระการประชุม 

ค ำว่ำ ระเบียบวำระ หมำยควำมว่ำ ล ำดับรำยงำนที่ก ำหนดไว้เสนอที่ประชุม ค ำนี้จึงใช้ส ำหรับกำร
ประชุมโดยเฉพำะ บำงหน่วยงำนใช้ค ำว่ำ วำระซ่ึงอำจเพรำะเห็นว่ำเป็นค ำสั้น ๆ แต่ค ำนี้ควรใช้เฉพำะในภำษำ
พูด ไม่ควรใช้ในรำยงำนกำรประชุม เพรำะมิได้มีควำมหมำยเกี่ยวกับกำรประชุมแต่อย่ำงใด 
 
๔.๑๔  ความส าคัญของระเบียบวาระการประชุม 

๑. ท ำให้ผู้เข้ำประชุมทรำบขอบเขตของกำรประชุม และทรำบประเด็นล่วงหน้ำ     
๒. สำมำรถเตรียมข้อมูลและควำมคิดเห็นเพ่ือเสนอที่ประชุม 
๓. หำกไม่เข้ำประชุมเอง ก็จะได้มอบหมำยผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ เข้ำประชุมแทน 
๔. เป็นกำรจัดระเบียบกำรประชุมให้ด ำเนินไปตำมล ำดับ 
๕. ควำมส ำคัญของระเบียบวำระกำรประชุม 
๖. ป้องกันกำรพูดข้ำมระเบียบวำระ หรืออภิปรำยนอกเรื่อง 
๗. ประธำนสำมำรถจัดแบ่งเวลำให้เหมำะสมกับระเบียบวำระต่ำง ๆ 
๘. หำกไม่มีระเบียบวำระชัดเจน อำจมีกำรอภิปรำยมำกเกินจ ำเป็นท ำให้ไม่สำมำรถประชุมให้แล้ว

เสร็จตำมก ำหนดเวลำได้ 
 

- ๔๐ - 



๔.๑๕  รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม มี 3 รูปแบบคือ 
แบบท่ี ๑ รูปแบบกำรประชุมที่เป็นทำงกำร ในกำรประชุมใหญ่ ๆ หรือกำรประชุมที่จัดอย่ำงสม่ ำเสมอ

เป็นประจ ำ มักใช้รูปแบบที่มีระเบียบวำระเหมือนกัน ทั้งนี้เพ่ือให้สื่อควำมเข้ำใจชัดเจนตรงกันทุกครั้ง ระเบียบ
วำระดังกล่ำวมักมีดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
แบบที่ ๒ รูปแบบที่ไม่เป็นทำงกำร ที่ประชุมอำจก ำหนดรูปแบบง่ำย ๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวำระ

ครบถ้วนเป็นแบบฉบับ มักใช้ในกำรประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทำงกำรหรือที่ประชุมกลุ่มย่อย ๆ หัวข้อประชุม
เพียงแต่เรียงล ำดับ ๑-๒-๓-๔ เท่ำนั้น 

แบบที่ ๓  รูปแบบที่หน่วยงำนก ำหนด บำงหน่วยงำนอำจก ำหนดรูปแบบเฉพำะ เช่น เพ่ิมระเบียบ
วำระ เรื่องทักท้วง ซึ่งเป็นเรื่องพิจำรณำตำมปกติประจ ำทุกครั้ง ไม่ต้องมีกำรอภิปรำย หำกไม่มีกำรทักท้วงก็ถือ
ว่ำเห็นชอบ ทั้งนี้ เพ่ือประหยัดเวลำในกำรประชุม 

 
๔.๑๖  ระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ เมื่อประธำนกล่ำวเปิดประชุมแล้ว หำกไม่มี
เรื่องแจ้งทรำบ ก็เขียนว่ำ ไม่มี ระเบียบวำระที่ ๑ นี้ ไม่ต้องมีกำรลงมติ เพรำะไม่ใช่เรื่องพิจำรณำ แต่อำจมี 
ข้อสังเกต ได้ ระเบียบวำระนี้จะลงท้ำยว่ำ ที่ประชุมรับทรำบ ที่ประชุมบำงแห่งใช้ค ำว่ำ เรื่องแจ้งเพ่ือทรำบ ซึ่ง
ไม่ชัดเจนว่ำผู้ใดแจ้ง บำงแห่งน ำระเบียบวำระที่ ๓ มำรวมด้วย คือ กรรมกำรต่ำงๆ แจ้งหรือรำยงำนที่ประชุม
ด้วย ซึ่งอำจท ำให้สับสน ฉะนั้น หำกเป็นกำรประชุมที่ส ำคัญ ควรแยกระเบียบวำระให้ชัดเจน 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องกำรรับรองรำยงำนกำรประชุมประธำนจะเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ผ่ำนมำโดยอำจให้พิจำรณำทีละหน้ำ ในกรณีที่มิได้แจกล่วงหน้ำ หรือรวบยอดท้ังฉบับ 

- ๔๑ - 

ตัวอย่ำง รูปแบบกำรประชุมที่เป็นทำงกำร 

 

ระเบียบวำระท่ี ๑ เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 

 ๑.๑ .................................................  
 ๑.๒ ................................................ 
ระเบียบวำระท่ี ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

ระเบียบวำระท่ี ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ 

 ๓.๑ ...............................................  
 ๓.๒ ............................................. 
ระเบียบวำระท่ี ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

 ๔.๑ ............................................. 
 ๔.๒ ............................................ 
ระเบียบวำระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 



ในกรณีที่แจกล่วงหน้ำแล้ว หำกมีผู้เสนอแก้ไข เลขำนุกำรจะต้องบันทึกข้อควำมที่แก้ไขใหม่อย่ำง
ละเอียด และข้อควำมใหม่จะต้องปรำกฏในรำยงำนกำรประชุมครั้งใหม่ด้วย ระเบียบวำระนี้จะลงท้ำยว่ำ “ที่
ประชุมพิจำรณำแล้วรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่.......โดยไม่มีกำรแก้ไข (หรือ มีกำรแก้ไข)” 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทรำบ บำงแห่งใช้ค ำว่ำ เรื่องสืบเนื่อง คือสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมครั้งที่แล้ว เป็นกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยในกำรประชุมครั้งก่อน ๆ แต่กำรใช้ค ำว่ำ 
เรื่องสืบเนื่อง อำจท ำให้เกิดควำมสับสน โดยมีกำรน ำเรื่องที่เลื่อนจำกกำรพิจำรณำครั้งก่อน มำพิจำรณำและลง
มติในระเบียบวำระนี้ ท ำให้สับสนกับระเบียบวำระท่ี ๔ ซึ่งเป็นเรื่องพิจำรณำโดยเฉพำะในกำรประชุมส่วนใหญ่ 
ระเบียบวำระนี้เป็นเรื่องที่ผู้เข้ำประชุมจะรำยงำนผลงำนหรือเรื่องรำวที่ส ำคัญในหน่วยงำนของตน ที่ประชุม
เพียงแต่ รับทรำบ หรือ มีข้อสังเกต เช่นเดียวกับวำระที่ ๑ 

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำระเบียบวำระนี้ เป็นหัวใจของกำรประชุม 
เลขำนุกำรจะต้องส่งข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำให้กรรมกำรศึกษำล่วงหน้ำ หำกข้อมูลมำกจะต้องสรุป
สำระส ำคัญให้กรรมกำรอ่ำนด้วย หัวข้อต่ำง ๆ ที่จะน ำมำพิจำรณำจะต้องตั้งชื่อเรื่องให้กระชับชัดเจนทุกเรื่อง
เมื่อผู้เกี่ยวข้องอ่ำนก็ทรำบทันทีว่ำเป็นเรื่องใด ท ำให้ประหยัดเวลำอ่ำน ผละในที่ประชุมก็อภิปรำยได้ตรง
ประเด็น 

ตัวอย่ำงกำรตั้งชื่อเรื่อง เช่น 
- กำรจัดสรรทุนกำรศึกษำแก่บุตรข้ำรำชกำร 
- กำรจัดงำนในวันคล้ำยวันสถำปนำกรมสำรบรรณทหำรบก 

ในระเบียบวำระที่ ๔  จะลงท้ำยด้วยมติที่ประชุม เช่น “ที่ประชุมมีมติอนุมัติตำมเสนอ” หรือ “ที่ประชุม
พิจำรณำแล้วแล้วมีมติดังนี้ ๑..๒..๓..” มติที่ประชุมจะต้องกระชับและชัดเจนว่ำอนุมัติหรือไม่ มอบหมำยให้ใคร 
ท ำอะไร ให้แล้วเสร็จเมื่อ อย่ำงไร เป็นต้น 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ระเบียบวำระนี้อำจเป็นเรื่องเร่งด่วนที่มิได้แจ้งล่วงหน้ำ มิได้บรรจุ
ไว้ในระเบียบวำระที่ ๔ ประธำนอำจน ำมำพิจำรณำในระเบียบวำระที่ ๕ หรืออำจเป็นเรื่องเสนอเพ่ิมเติมที่ไม่มี
กำรลงมติก็ได ้

 
๔.๑๗   ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี รายงานการประชุมที่ดี ควรมีลักษณะดังนี้  

๑. เนื้อหำที่ถูกต้อง ตรงตำมที่ประชุมอภิปรำย มติถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนทุกประเด็น ไม่ตกหล่น 
๒. เที่ยงตรง บำงครั้งผู้จดอำจเลือกจดบำงเรื่องที่พอใจ และละเลยบำงเรื่องที่ไม่พอใจ ผู้จดจะต้องมีใจ

เป็นกลำง มีจิตส ำนึกที่ดีว่ำจะต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเที่ยงตรงรำยงำนกำรประชุมจึงเสมือนกระจกเงำ
สะท้อนควำมเที่ยงตรงของผู้จด ผู้ตรวจ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกคน 

๓. ชัดเจน และเข้ำใจง่ำย ผู้จดต้องค ำนึงถึงผู้อ่ำนเป็นส ำคัญ แม้ผู้ไม่ได้เข้ำประชุมก็สำมำรถ่ำนเข้ำใจได้ 
ทุกถ้อยค ำชัดเจน ไม่ต้องสอบถำมหรืออ่ำนทวนหลำยครั้ง 

๔. ใช้ภำษำดี ใช้ภำษำรำชกำรที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และสุภำพ เป็นประโยคบอกเล่ำที่เรียบง่ำย 
ประโยคสั้น ควรใช้ประโยคควำมเดียวที่ไม่มีค ำเชื่อมมำก เพรำะจะท ำให้ประโยคยำวซับซ้อ น
นอกจำกนั้นต้องมีวรรคตอน และตัวสะกดท่ีถูกต้อง 

๕. มีหัวข้อย่อยทุกเรื่อง ผู้จดควรตั้งหัวข้อย่อยทุกเรื่อง เพื่อให้สะดวกแก่กำรกล่ำวอ้ำงอิงภำยหลัง และท ำ
ให้ผู้อ่ำนเข้ำใจเรื่องทันทีที่เห็นหัวข้อนั้น 

 
- ๔๒ - 



๔.๑๘   ข้อบกพร่องในการเขียนรายงานการประชุม 
๑. ชื่อรำยงำนและผู้จด มีกำรใช้ค ำต่ำง ๆ ไม่ตรงกัน ควรใช้ให้เป็นมำตรฐำน คือ รำยงำนกำรประชุม และ 

ผู้จดรำยงำนกำรประชุม 
๒. ชื่อกำรประชุม บำงแห่งตั้งชื่อกำรประชุมไม่เหมำะสม เช่น กำรประชุมโอกำสทุจริตในกรม... ควร

แก้ไขว่ำ กำรประชุมคณะท ำงำนป้องกันกำรทุจริตในกรม... เป็นต้น 
๓. วันที่และสถำนที่ประชุม บำงครั้งวัน และวันที่ไม่ตรงกัน เช่น วันพุธที่ ๕ แต่ควำมจริงคือ วันพฤหัสบดี

ที่ ๕... เป็นต้น สถำนที่ประชุมบำงแห่งระบุเฉพำะชื่อหรือหมำยเลขห้องประชุม ควรระบุหน่วยงำน
ด้วย เช่น ห้องประชุม ๖๐๔๕ อำคำร.. กรม.. เป็นต้น 

๔. วันเวลำประชุม มีกำรใช้ค ำว่ำ เปิด-ปิดประชุม ที่ถูกควรใช้ค ำว่ำ เริ่มประชุม และ เลิกประชุม ส่วนค ำ
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 บำงแห่งใช้ ผู้เข้ำประชุม รำยชื่อผู้เข้ำประชุม ฯลฯ ควรใช้ให้เป็นมำตรฐำน คือ ผู้มำ
ประชุม และ ผู้ไม่มำประชุม ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ำประชุม แต่ไม่ใช่กรรมกำรหรือคณะบุคคลที่ได้รับ
กำรแต่งตั้ง เรียกว่ำ ผู้เข้ำร่วมประชุม 

 
หน่วยที่ ๕ 

การเขียนค ากล่าวในพิธีส าคัญ 
 
๕.๑  กำรเขียนค ำกล่ำวรำยงำนประธำนในพิธีเปิด เรียงล ำดับดังนี้.-  
 
๑. ค ำข้ึนต้น   
 
 

 
๒.  ค ำขอบคุณผู้เป็นประธำน 
 
 
 
 
๓.   ชี้แจงความเป็นมาของเรื่องที่ท าพิธีเปิด ควรชี้แจงให้มีเนื้อหำสำระ พอที่ประธำนและผู้มำร่วมพิธีได้รู้
ควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธีเปิดนั้นพอสมควร อย่ำงน้อยก็ให้ตอบค ำถำมได้ว่ำ ใครท ำอะไร ท ำที่ไหน ท ำ
เมื่อใด                   ท ำอย่ำงไร ท ำท ำไม   
 
๔.   เชิญประธำนท ำพิธีเปิด ในกรณีที่  บุคคลทั่วไป  เป็นประธำน  นิยมใช้ดังนี้  
 
 

- ๔๓ - 

“ เรียน………………… (ระบุต ำแหน่ง) ” 
 

“ผม (กระผม)  ในนำมของ………….รู้สึกซำบซึ้งในควำมกรุณำที่…….……..(ระบุต ำแหน่ง)  ได้สละ
เวลำ (ให้เกียรติ)  มำเป็นประธำนในพิธีเปิด……...……….ในวนันี้”  

“บัดนี้  ได้เวลำอันสมควร  (อันเป็นมงคล)  แล้วผม (กระผม) ขอเรียน  (ขอกรำบเรียน)  เชิญ...…
เปิด…...….เพ่ือเป็นเกียรติ และ สวัสดิมงคลแก่กำร (งำน) ….……..…. และแก่ผู้ ………………. ต่อไป   
(สืบไป) ” 



๕.๒  ค ำกล่ำวของประธำนในพิธีเปิด จะมีสำระส ำคัญ  เป็นขั้นตอนเรียงล ำดับ  ดังนี้.- 
๑. ค ำข้ึนต้น 
๒. แสดงควำมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติ  ที่ได้มำท ำพิธีนี้         
๓. แสดงกำรชื่นชม  เห็นด้วย หรือสนับสนุน  ในกิจกำรที่ท ำนี้       
๔. แสดงควำมส ำคัญของกิจกำรที่ท ำนี้  
๕. ฝำกข้อคิด  ข้อแนะน ำ  หรือข้อสังเกต  
๖. แสดงควำมหวังว่ำกิจกำรนี้จะมีผลประโยชน์    
๗. ขอบคุณผู้จัด  และผู้สนับสนุนกิจกำรนี้   
๘. อวยพรแก่กิจกำรที่เปิด  
๙. อวยพรแก่ผู้มำร่วมงำน 
๑๐.  กล่ำวเปิด 

 
๑.  ค าขึ้นต้น  
 
 
 
 
๒.  แสดงความยินดี  และรู้สึกเป็นเกียรติ 
 
 
 
๓.   แสดงการชื่นชม  เห็นด้วย  หรือสนับสนุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
๔.   แสดงความส าคัญของกิจการที่ท านี้  
 
 
 
 
 
 

- ๔๔ - 

“……….(ออกชื่อต ำแหน่งของผู้รำยงำน และบุคคลส ำคัญที่มำร่วมพิธี) ผู้เข้ำประชุม  (ผู้เข้ำสัมมนำ)   
และผู้มีเกียรติ”    
 

“ผมมีควำมยินดี  และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มำประกอบพิธีเปิด……..ในวันนี้”  
 

“ผมสนับสนุนกำรที่ ………..ได้จัด………..ในครั้งนี”้  
 

 “เป็นที่น่ำชื่นชมที่ได้ทรำบว่ำ………………..” 
 

 “ขอแสดงควำมชื่นชมต้อนรับนักกีฬำ  ซึ่งร่วมแข่งขันครั้งนี้อันเป็นทำงที่จะได้ผูกมิตรไมตรีระหว่ำงกัน
ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น”  
 

“ กำร………นี้  นับว่ำเป็นงำนใหญ่ที่ส ำคัญ และน่ำสนใจยิ่ง  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลในอันที่
จะ...…… ”  
 

“ กีฬำเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่ำงหนึ่ง ซึ่งบันดำลให้เกิดผลหลำยประกำร  กีฬำจะช่วยเสริมสร้ำงพลำนำมัย
ให้ร่ำงกำยสมบูรณ์แข็งแรง  สำมำรถตรำกตร ำกีฬำหัดให้มีควำมปรำดเปรียวว่องไว ไหวพริบ  รู้จัก
ตัดสินใจ  และแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ  กีฬำช่วยสร้ำง  ก ำลังใจให้แข็งแรง  สร้ำงนิสัยต่อสู้มำนะ   ไม่
ท้อถอยต่อควำมยำกล ำบำก และอุปสรรค ทั้งปวง และช่วยกระชับมิตรไมตรีระหว่ำงกันอีกด้วย ” 



๕.  ฝากข้อคิด  ข้อแนะน า หรือข้อสังเกต  
 
 
 
 
 
 
 
๖.   แสดงความหวังว่ากิจการนี้จะมีผลเป็นประโยชน์ 
  
 
 
 
๗.  ขอบคุณผู้จัดและผู้สนับสนุนกิจการนี ้
 
 
 
 
๘.  อวยพรแก่กิจการที่เปิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๙.  อวยพรแก่ผู้มาร่วมงาน  
 
 
 
 
 
 

- ๔๕ - 

“ โอกำสนี้ผมขอฝำกข้อคิดบำงประกำร  เพ่ือท่ำนทั้งหลำยจะได้น ำไปประกอบกำรพิจำรณำใน
กำร……….…….ต่อไป ”  
 

“ ควำมมีระเบียบ จะก่อให้เกิดวินัย  และชำติที่มีระเบียบวินัย สำมำรถจะสร้ำงควำมส ำเร็จทุกอย่ำงได้ ”   

“ ผมมั่นใจว่ำ  กำร …….……… ครั้งนี้ จะอ ำนวยประโยชน์แก่รำชกำร  แก่  ประชำชน  ตลอดจนแก่ตัวท่ำน
เอง  เป็นอย่ำงยิ่ง เพรำะ.…. ” 

“ ขอถือโอกำสนี้    ขอบคุณผู้มีส่วนร่วม  และผู้ให้ควำมช่วยเหลือในกำรจัด…....……ครั้งนี้  รวมทั้งวิทยำกร  
เจ้ำหน้ำที่และ….…ทุกท่ำนด้วย ”  
 

“ขอให้งำนด ำเนินลุล่วงไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จประโยชน์ตำมควำมมุ่งหมำยทุกประกำร”  
 

“ขอให้กำรประชุมด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อย  ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีบรรลุผลสมบูรณ์ตำมจุดประสงค์  
และยังเกิดผลดีแก่ …….” 
 

“ขอตั้งสัตยำธิษฐำนให้กำรสัมมนำครั้งนี้   สัมฤทธิ์ผลสมดังวัตถุประสงค์ทุกประกำร” 

“ขอให้กำรแข่งขันกีฬำครั้งนี้  ด ำเนินไปโดยเรียบร้อย รำบรื่น  ได้ผลในทำงสร้ำงควำมสำมัคคี และควำมดี
ดังกล่ำวข้ำงต้นทุกประกำร”  
 

“ ขอท่ำนผู้มีเกียรติทั้งหลำยที่มำร่วมในพิธีนี้  จงประสพแต่ควำมสุข  ควำมเจริญโดยทั่วกัน ”  

“ ขออ ำนำจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคำรพเลื่อมใสของท่ำน จงดลบันดำลให้ทุกท่ำน
ประสพแต่ควำมสุขควำมเจริญ รอดพ้นจำกภัยพิบัติอุปัทอันตรำยทั้งปวง  และสมบูรณ์ด้วยก ำลังกำย  
ก ำลังใจ  ก ำลังปัญญำ  ในอันที่จะสร้ำงสรรค์จรรโลงประเทศชำติ  และตนเอง ให้เจริญก้ำวหน้ำ ยิ่ง ๆ   ขึ้น
ไป ” 



๑๐.  กล่าวเปิด 
 
 
 
 
 
 
  
 
๕.๓  การเขียนค ากล่าวรายงานประธานในพิธีปิด  

๑.  ค ำข้ึนต้น  
๒.  ขอบคุณผู้เป็นประธำน 
๓.  ชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธีปิด  
๔.  เชิญประธำนท ำพิธีปิด  

 
๕.๔  การเขียนค ากล่าวของประธานในพิธีปิด 

จะมีสำระส ำคัญเป็นขั้นตอน  เรียงตำมล ำดับเหมือนค ำกล่ำวของประธำนในพิธีเปิด  เพียงแต่เปลี่ยน
จำก  “เปิด”  มำเป็น  “ปิด”  และเพ่ิมกำรแสดงควำมยินดี และพอใจในผลส ำเร็จของกำรฝึกอบรม กำร
ประชุม หรือกำรสัมมนำนั้นด้วย 
 
๕.๕  การเขียนค ากล่าวรายงานประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 

๑.  ค ำข้ึนต้น 
๒.  ขอบคุณผู้เป็นประธำน 
๓.  ชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธีหรือรำยงำนกิจกำร 
๔.  เชิญประธำนท ำพิธี  

กำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธีหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ  ส ำหรับกำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธี 
หรือรำยงำนกิจกำรนั้นอำจเลือกชี้แจงหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ  ตำมควรแก่กรณี  ดังนี้.- 

 ประวัติโดยสังเขปของ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรม 
 ภำรกิจโดยทั่วไปของ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรม 
 องค์กรและผู้มีส่วนในกำรด ำเนินงำน  และสนับสนุนกิจกำรนี้  
 กำรชี้แจงควำมเป็นมำของเรื่องที่ท ำพิธีหรือรำยงำนเรื่องต่ำง ๆ  
 อำคำร สถำนที่ อุปกรณ์ และงบประมำณ  ในกำรด ำเนินงำนนี้  
 กำรพัฒนำ สถำนศึกษำ หรือ สถำนฝึกอบรมนี้  
 ผลงำนโดยทั่วไป หรือเฉพำะรอบปีที่ผู้รับปริญญำหรือประกำศนียบัตรรุ่นนี้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ผลกำรศึกษำ หรือฝึกอบรมรุ่นนี้  และจ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ    หรือฝึกอบรม  

 
- ๔๖ - 

“ บัดนี้  ได้โอกำสอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิด… ” 
 

“ ได้เวลำอันสมควรแล้ว  ผมขอเปิด……...……..ณ  บัดนี้ ” 

“ บัดนี้ได้เวลำอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว  ผมขอประกอบพิธีเปิดโดยขอตั้งจิตอธิษฐำนให้…………..” 
 



๕.๖  การเขียนค ากล่าวของประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร 
1.  ค ำข้ึนต้น  
2.  แสดงควำมยินดี และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มำมอบประกำศนียบัตร 
3. แสดงควำมชื่นชมยินดีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ  ฝึกอบรม สัมมนำ และพอใจในเรื่องที่ได้รับรำยงำน  
4.  แสดงควำมส ำคัญ และชมเชยกิจกำรนั้น และแสดงควำมหวังว่ำกิจกำรนั้นจะมีผลเป็นประโยชน์  

               ค ำกล่ำวในพิธีที่ส ำคัญ 
5.  ขอบคุณผู้จัดกำรศึกษำ  ฝึกอบรม  สัมมนำวิทยำกร เจ้ำหน้ำที่ และผู้สนับสนุนกิจกำรนั้น  
6.  ให้โอวำท ฝำกข้อคิด ข้อแนะน ำ ข้อสังเกตค ำขอแก่ผู้ได้รับประกำศนียบัตร  
7.  อวยพรแก่ผู้ได้รับประกำศนียบัตร และผู้มำร่วมงำนทุกคน  

 
 
 
 
 
 

หน่วยที่ ๖ 
กำรเขียนโครงกำร 

 
๖.๑  กำรเขียนโครงกำร 

โครงกำร  หมำยถึง  กำรวำงแผนล่วงหน้ำที่จัดท ำขึ้นอย่ำงมีระบบ  ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยหลำย
กิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน  และคำดหวังที่จะได้ผลตอบแทนอย่ำงคุ้มค่ำ แต่ละโครงกำรมี
เป้ำหมำยเพ่ือกำรผลิตหรือกำรให้บริกำรเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภำพของแผนงำน  กำรเขียนโครงกำรจึงเป็นส่วน
ส ำคัญส่วนหนึ่งของกำรวำงแผนที่จะท ำให้องค์กรบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
 
๖.๒  ลักษณะของโครงกำรที่ดี 

 สำมำรถแก้ปัญหำขององค์กรหรือหน่วยงำนนั้น ๆ ได้ 
 มีรำยละเอียด  วัตถุประสงค์เป้ำหมำยต่ำง ๆ ชัดเจน สำมำรถด ำเนินงำนได้ 
 รำยละเอียดของโครงกำรต่อเนื่องสอดคล้องสัมพันธ์กัน 
 ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มชน  สังคมและประเทศชำติ 
 ปฏิบัติแล้วสอดคล้องกับแผนงำนหลักขององค์กร 
 ลักษณะของโครงกำรที่ดี 
 ก ำหนดขึ้นอย่ำงมีข้อมูลควำมจริงและเป็นข้อมูลที่ได้รับกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบคอบ 
 ได้รับกำรสนับสนุนจำกผู้บริหำรทุกด้ำน โดยเฉพำะด้ำนทรัพยำกรที่จ ำเป็น 
 มีระยะเวลำในกำรด ำเนินงำนแน่นอน ระบุวันเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุด 
 สำมำรถติดตำมประเมินผลได้ 

 
- ๔๗ - 



๖.๓  องค์ประกอบของโครงกำร 
๑. หลักกำรและเหตุผล 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. เป้ำหมำย 
๔. วิธีด ำเนินกำร 
๕. ระยะเวลำด ำเนินงำน 
๖. ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
๗. งบประมำณ 
๘. หน่วยที่รับผิดชอบ 
๙. กำรประเมินโครงกำร 
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
๑.  หลักกำรและเหตุผล  ระบุควำมส ำคัญของโครงกำรตำมหลักกำรและทฤษฎี และเหตุผล ควำม

จ ำเป็นที่ต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้  โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหำที่เกิดขึ้น และสำเหตุของปัญหำ หรืออำจจะระบุ
สิ่งที่คำดหวังว่ำจะเกิดขึ้นอันเนื่องมำจำกควำมส ำเร็จของโครงกำร  

๒.  วัตถุประสงค์  ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้น เมื่อด ำเนินกำรตำมโครงกำรนี้แล้ว  โดยตอบค ำถำมว่ำ 
“จะท ำเพ่ืออะไร” หรือ “ท ำแล้วได้อะไร” โดยต้องสอดคล้องกับหลักกำรและเหตุผล…………… 

๓.  เป้ำหมำย ระบุสิ่งที่ต้องกำรให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพในแต่ละช่วงเวลำจำกกำร
ด ำเนินกำร ตำมโครงกำรนี้แล้ว  โดยตอบค ำถำมว่ำ “จะท ำเท่ำใด” ……………… 

๔.  วิธีด ำเนินกำร บอกรำยละเอียดวิธีด ำเนินกำร /วิธีจัดกำรกับปัญหำ  โดยระบุเวลำและกิจกรรม
กำรด ำเนินโครงกำร (ควรมีรำยละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยำยในแต่ละช่วง หรือในแต่ละวัน)…………… 

๕.  ระยะเวลำด ำเนินงำน ตอบค ำถำมว่ำ “ท ำเมื่อใด และนำนเท่ำใด”  (ระบุเวลำเริ่มต้น และเวลำ
สิ้นสุดโครงกำรอย่ำงชัดเจน)  

๖.  ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ระบุผู้เข้ำร่วมกิจกรรม…..จำกที่ใด.…..  จ ำนวน……คน ถ้ำจ ำเป็นต้องมี
คุณสมบัติเฉพำะ ต้องระบุให้ชัดเจน เช่น ชั้นยศ, อำยุ………… 

๗.  งบประมำณ ค่ำใช้จ่ำยเป็นเงิน …….บำท โดยมีรำยละเอียด  ดังนี้ 
 ค่ำสมนำคุณ……….บำท (บรรยำย…..ชม.อัตรำค่ำสมนำคุณ ) 
 ค่ำวัสดุอุปกรณ์…….บำท (คนละ …..บำทจ ำนวนคน  จ ำนวนวัน) 
 ค่ำอำหำร…….บำท(คนละ …..บำทจ ำนวนคน ) 
 ค่ำเครื่องดื่ม ……….บำท (คนละ …..บำทจ ำนวนคน ) 
 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิด–ปิด  ……….บำท (ถ้ำมี) 

๘.  หน่วยที่รับผิดชอบ หน่วยที่เสนอโครงกำร…… 
๙.  กำรประเมินโครงกำร  บอกรำยละเอียดกำรให้ได้มำซึ่งค ำตอบว่ำโครงกำรที่จัดนี้มีประโยชน์และ

คุ้มค่ำอย่ำงไร โดยบอกประเด็น กำรประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีกำรประเมิน ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หรือเป้ำหมำยของโครงกำร 

๑๐.  ผลที่คำดว่ำจะได้รับบอกประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนเมื่อโครงกำรส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์  โดยระบุว่ำ  
ใครจะได้รับประโยชน์อย่ำงไร  มำกน้อยเพียงใด  มีผลเชิงบวกอย่ำงไรบ้ำง 

- ๔๘ - 



หน่วยที่ ๗ 
กำรเขียนบันทึก 

 
๗.๑ ลักษณะของบันทึกเสนอ  

บันทึก หมำยถึง ข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ หรือผู้บังคับบัญชำสั่งกำรแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือข้อควำมที่เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกันในกำรปฏิบัติรำชกำรบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ แบ่งได้เป็น 
๔ ชนิด คือ 

๑. บันทึกย่อเรื่อง 
๒. บันทึกรำยงำน 
๓.  บันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ 
๔.  บันทึกควำมเห็น 

๑.  ลักษณะของบันทึกย่อเรื่อง 
บันทึกย่อเรื่อง คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำโดยย่อควำมจำกต้นเรื่องที่มี

มำ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำอ่ำนเข้ำใจได้ง่ำย ๆ สั้น ๆ ทรำบสำระส ำคัญสมบูรณ์ โดยไม่ต้องเสียเวลำศึกษำเรื่อง 
หรือไม่ต้องอ่ำนโดยละเอียดตลอดทั้งเรื่อง กำรท ำบันทึกย่อเรื่องเสนอต่อผู้บังคับบัญชำนั้น โดยปกติ จะเป็น
เรื่องที่ยำวหรือสับสนเจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึกต้องสรุปเฉพำะใจ ควำมส ำคัญเสนอให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ อำจมี
ข้อเสนอของเจ้ำหน้ำที่ผู้บันทึก เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่อเอกสำรด้วย 

๒.  ลักษณะของบันทึกรายงาน 
บันทึกรำยงำน คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอผู้บังคับบัญชำ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน

ตำมที่ได้รับมอบหมำย หรือศึกษำ ส ำรวจ สืบสวน สอบสวนได้ควำมมำ หรือรำยงำนเหตุกำรณ์ตำมที่ได้รับ
ประสบพบเห็นมำอำจเป็นเรื่องในหน้ำที่หรือเรื่องนอกหน้ำที่ที่เป็นประโยชน์แก่รำชกำร  เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชำ
รับทรำบและพิจำรณำสั่งกำร กำรท ำบันทึกรำยงำน เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำบันทึกต้องเขียนให้ทรำบสำระส ำคัญที่เป็น
เหตุกำรณ์ควำมเป็นมำของ เรื่องรำยละเอียดกำรปฏิบัติ ผลกำรปฏิบัติ ปัญหำ อุปสรรค ข้อขัดข้อง พร้อมแสดง
ควำมคิดเห็นและให้ข้อเสนอและ ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชำ เพ่ือสำมำรถพิจำรณำ สั่งกำรได้  โดยมี
หลักกำรเขียนบันทึกรำยงำนแบบต่ำงๆ ได้แก่ 

บันทึกรำยงำนเหตุกำรณ์ 
  - เล่ำเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
  - เสนอข้อเท็จจริงที่ได้ด ำเนินกำรไป 
  - กล่ำวถึงผลกำรด ำเนินกำร 
  - กล่ำวถึงปัญหำและอุปสรรค 
   - ให้ข้อเสนอแนะ 
 
บันทึกรำยงำนผลกำรสอบสวน 
  - อ้ำงที่มำของเรื่อง 
  - ให้ข้อเท็จจริง 
  - อ้ำงกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
  - เสนอข้อพิจำรณำ 
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  - ให้ข้อเสนอแนะ 
  - กล่ำวถึงเรื่องที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว 

 - กล่ำวถึงผลกำรด ำเนินกำร 
 - กล่ำวถึงปัญหำอุปสรรค 
บันทึกรำยงำนผลกำรฝึกอบรม 
- อ้ำงที่มำของเรื่อง 
- ให้รำยละเอียดกำรฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 ก. หัวข้อวิชำ วิทยำกร 
 ข. รูปแบบกำรฝึกอบรม 
 ค. สำระส ำคัญของเนื้อหำ 
 ง. ผลกำรฝึกอบรม 
 จ. ปัญหำและอุปสรรค 
กำรบันทึกขออนุญำตหรือขออนุมัติ 
  - กล่ำวถึงท่ีมำของเรื่อง 
  - เสนอควำมต้องกำรหรือวัตถุประสงค์ 
  - แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
  - แสดงรำยละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กำรด ำเนินกำร ค่ำใช้จ่ำย 
  - กล่ำวถึงผลที่จะได้รับจำกกำรด ำเนินกำร 
  - เสนอค ำขออนุมัติ 
กำรบันทึกขออนุมัติโครงกำร 
  - กล่ำวถึงท่ีมำของโครงกำร 
  - เสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนและงบประมำณ 
  - กล่ำวถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  - เสนอค ำขออนุมัติโครงกำร เช่น เห็นควรอนุมัติด ำเนินกำรจัดกำรโครงกำรอบรม 
กำรบันทึกขออนุมัติด ำเนินกำรฝึกอบรม 
 - กล่ำวถึงท่ีมำของโครงกำร 
 
 
 - กล่ำวถึงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร ประกอบด้วย 
 ก. หัวข้อวิชำ วิทยำกร 
 ข. วัน เวลำ สถำนที่ 
 ค. วัตถุประสงค์ 
 ง. รูปแบบกำรฝึกอบรม 
 จ. จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม 
 ฉ. ค่ำใช้จ่ำย 
 ช. ผู้รับผิดชอบกำรจัด 
  - ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
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  - ค ำขออนุมัติ 
๓.  ลักษณะของบันทึกขออนุญาต หรือขออนุมัติ 

บันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือขอ
อนุญำต หรือขออนุมัติท ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือขอเงิน ขอวัสดุอุปกรณ์ กำรท ำบันทึกขออนุญำต ขอ
อนุมัติ เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำบันทึกจะต้องเขียนให้ผู้บังคับบัญชำทรำบควำมประสงค์ที่ขอ เหตุผลควำมจ ำเป็น ข้อมูล
ประกอบกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์อย่ำงไร และประเด็นที่ขอให้ชัดเจน 

๔.  ลักษณะของบันทึกความเห็น 
บันทึกควำมเห็น คือข้อควำมที่ผู้ใต้บังคับบัญชำเขียนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ เพ่ือแสดงประเด็นที่เป็น

ปัญหำ              ชี้ให้ทรำบสำเหตุ ควำมคิดเห็น ให้ข้อเสนอในกำรด ำเนินกำร ให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำสั่ง
กำร กำรท ำบันทึกควำมเห็น เจ้ำหน้ำที่ผู้ท ำบันทึกจะต้องเขียนให้ผู้บังคับบัญชำเข้ำใจถึงประเด็นที่เป็นปัญหำ
ของเรื่องที่จะต้องพิจำรณำ ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำที่ถูกต้องครบถ้วน แสดงข้อคิดเห็นอย่ำงมีหลักเกณฑ์ 
เหตุผล พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะที่มีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่กระทบกระเทือน มีควำมเสี่ยงน้อย
ที่สุด 
 
๗.๒.  รูปแบบของแบบบันทึกเสนอ 

บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ ไม่มีก ำหนดแบบไว้ที่ใดว่ำให้เขียนอย่ำงไร ในทำงปฏิบัติที่นิยมเขียนกันอยู่ 
ได้แก่    แบบบันทึกต่อเนื่อง และแบบบันทึกรำยงำนสั้น 

๑.  แบบบันทึกต่อเนื่อง กำรท ำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำแบบบันทึกต่อเนื่อง คือกำรเขียนบันทึก
ต่อท้ำยหนังสือเรื่องเดิมที่มีมำนั้นเอง ข้อควำมที่เขียนในบันทึกแบบบันทึกต่อเนื่อง ไม่มีชื่อเรื่อง   ไม่มีค ำลง
ท้ำย จะมีแต่ข้อควำมดังต่อไปนี้ 

 ค าขึ้นต้น ใช้ค าว่า เรียน หรือ กรำบเรียน 
 ข้อความเนื้อเรื่อง  คือข้อควำมที่ผู้ท ำบันทึกเขียนเสนอผู้บังคับบัญชำ 
 ลงช่ือ  ผู้ที่ท ำบันทึกจะต้องลงลำยมือชื่อ 
 ต าแหน่ง  ให้ลงต ำแหน่งของผู้ท ำบันทึก 
 วันเดือนปี  ให้ลงวันเดือนปีที่ท ำบันทึกไว้ท้ำยลำยมือและต ำแหน่งของผู้ท ำบันทึก 
กรณีที่ใช้  แบบบันทึกต่อเนื่อง มีการใช้ใน ๓ กรณี ดังนี้ 
 ๑)  ข้อควำมที่บันทึกไม่ยำวมำก 
 ๒)  มีพ้ืนที่ว่ำงพอเพียงในหน้ำกระดำษเรื่องเดิม 
 ๓)  ผู้เสนอมีควำมใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชำนั้นมำก 
๒.  แบบบันทึกรายงานสั้น  กำรท ำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชำ แบบบันทึกรำยงำนสั้น โดยทั่วไปจะ

เขียนกระดำษบันทึกข้อควำมที่ใช้เขียนหนังสือภำยใน หรือกระดำษบันทึกที่แต่ละหน่วยงำนจัดพิมพ์ขึ้นใช้
เฉพำะในหน่วยงำนก็ได้ ข้อควำมที่เขียนในบันทึกแบบรำยงำนสั้น จะมีดังนี้ 

 ค าขึ้นต้น ข้อควำมเนื้อเรื่อง 
 ลงช่ือ  ต ำแหน่ง วัน เดือน ปี 
 ทั้งนี้  ให้เขียนท ำนองเดียวกับกำรเขียนในบันทึกต่อเนื่อง เว้นแต่ วัน เดือน ปี ถ้ำใช้กระดำษ 

บันทึกข้อควำม  จะลงไว้ข้ำงบนตำมแบบในกระดำษ บันทึกข้อควำม และ จะเขียนชื่อเรื่องด้วยก็ได้ แต่ถ้ำใช้
กระดำษแบบอื่นก็ลง วันเดือนปีไว้ข้ำงล่ำงของลำยมือชื่อ และต ำแหน่งเช่นเดียวกับบันทึกแบบบันทึกต่อเนื่อง 
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๗.๓  องค์ประกอบ หลักการและเทคนิคการเขียนบันทึกเสนอ 
๑.  องค์ประกอบของบันทึกเสนอ 

๑.๑  ปัญหำ คือประเด็นที่เป็นปัญหำของเรื่องที่  จะพิจำรณำ อำจเป็นปัญหำที่เกิดขึ้น ที่มำ
ของเรื่องค ำขอ หรือควำมต้องกำรก็ได้ ส่วนนี้จะเป็นส่วนน ำเรื่องในกำรบันทึก  ข้อบกพร่องที่พบมำกในเขียน
ปัญหำ คือข้อควำมยำวเกินไป มักกล่ำวถึงเหตุกำรณ์และควำมเป็นมำของเรื่องมำกไป และข้อควำมไม่
ครอบคลุมสำระส ำคัญที่ต้องทรำบผู้อ่ำนไม่เข้ำใจประเด็นที่เป็นปัญหำของเรื่อง ดังนั้น ในกำรเขียนปัญหำที่ดี
จะต้องเขียนให้สั้นกะทัดรัด ชัดเจน ถูกต้อง ตรงประเด็น โดยเขียนให้ครอบคลุมถึง ใคร ท ำอะไร เมื่อไร ที่ไหน 
ท ำไม อย่ำงไร (5W1H) 

๑.๒  ข้อเท็จจริง คือข้อมูลเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ ได้แก่ 
 ๑)  ควำมเป็นมำของเรื่อง 
 ๒)  ข้อเท็จจริงที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ซึ่งปรำกฏชัดตำมเรื่องรำวหรือเหตุกำรณ์ 
 ๓)  กฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กฎหมำย ระเบียบ ค ำสั่ง หลักกำร หลักวิชำ หลักเกณฑ์ และ

มำตรฐำนต่ำง ๆ 
 ๔)  แผนพัฒนำ นโยบำย และมติที่ประชุม 
 ๕)  ตัวอย่ำงที่คล้ำยคลึงพอที่จะเทียบเคียงกับ เรื่องนั้นได้ 
ข้อบกพร่องที่พบมากในการเขียนข้อเท็จจริง คือ 
 (๑)  ละเลยในกำรอ้ำงอิงข้อมูล เขียนประเด็นของเรื่อง     ที่เป็นปัญหำแล้ว ผู้เขียนสรุปให้

ข้อเสนอที่เป็นค ำตอบทันทีท ำให้ข้อเสนอหรือค ำตอบไม่มีน้ ำหนัก ขำดควำมเชื่อถือ 
 (๒)  ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง เกิดข้ึนจำกข้อมูลที่ได้รับฟังต่อกันมำ ไม่มีเอกสำร

หลักฐำนยืนยัน ตรวจสอบ หรือพบเห็นด้วยตนเอง จึงอำจเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง กำรพิจำรณำและกำรให้
ข้อเสนอผิดพลำด 

 (๓)  ข้อมูลไม่ตรงประเด็น มักเกิดจำกกำรน ำข้อมูลที่เป็นเรื่องเดียวกันแต่ไม่ตรงประเด็นกับ
เรื่องท่ีพิจำรณำ ท ำให้หลงประเด็น ผลให้กำรพิจำรณำและกำรให้ข้อเสนอผิดเพ้ียนไป 

 (๔)  ข้อมูลไม่ครบถ้วน เกิดจำกควำมไม่พยำยำมค้นคว้ำหำข้อมูลเพ่ิมเติม เขียนเท่ำที่ข้อมูลมี
อยู่ส่งผลให้กำรพิจำรณำและกำรให้ข้อเสนอไม่สมบูรณ์ 

การเขียนข้อเท็จจริงที่ดี 
 กำรเขียนข้อเท็จจริงที่ดี ต้องเขียนข้อมูลให้ถูกต้องตรงควำมเป็นจริง มีเอกสำรหลักฐำนยืนยัน 

ตรงประเด็นของเรื่องที่พิจำรณำ และข้อมูลที่เก่ียวข้องให้ครบสมบูรณ์ข้อเท็จจริงที่ดีจะช่วยสนับสนุน
ข้อพิจำรณำและข้อเสนอด้วย 

๑.๓  ข้อพิจำรณำ คือ กำรวิเครำะห์เรื่อง เพื่อแสดง ควำมคิดเห็น ซึ่งจะต้อง 
 ๑)  พิจำรณำอย่ำงมีหลักเกณฑ์ ด้วยกำรน ำเอำกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักกำร หลักวิชำ 

ฯลฯ มำเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น 
 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย.... 
 เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวง..... 
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๒)  พิจำรณำอย่ำงมีมำตรฐำน  ด้วยกำรน ำเอำมำตรฐำนต่ำง ๆ ที่ได้ก ำหนดขึ้นใช้ในสังคม มำเป็น
เกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น 

 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม..... 
 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO…..  
  ๓)  พิจำรณำอย่ำงมีเหตุผล ด้วยกำรน ำเอำเหตุผล ซึ่งเป็นไปตำมเหตุกำรณ์หรือเรื่องรำว 

หรือตำมวัตถุประสงค์ประสงค์มำเป็นเกณฑ์กำรพิจำรณำ เช่น 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง เรียบร้อย ทันเวลา..... 
 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความสะดวก ปลอดภัย.... 
 เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ.... 
 เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อเท็จจริง.... 
 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม.... 
 เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น..... 
 เพื่อให้การจัดงานบรรลุวัตถุประสงค์.... 
  ๔)  พิจำรณำให้เห็นประโยชน์ที่จะได้รับ หรือควำมเสียหำยที่คำดว่ำ  จะเกิดขึ้นหำกไม่

ด ำเนินกำร เช่น โครงกำรฝึกอบรมนี้คำดว่ำจะได้รับประโยชน์ กล่ำวคือ.... กำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรดังกล่ำว
ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด หำกไม่แก้ไข    ให้รวดเร็วทันเวลำ จะเกิดควำมเสียหำย กล่ำวคือ.... 

 ๕)  พิจำรณำโดยเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียจำกทำงเลือก ด้วยก ำหนดทำงเลือก 2 หรือ 3 
ทำงเลือก และให้ข้อดีข้อเสียแต่ละทำงเลือก แล้วพิจำรณำเปรียบเทียบว่ำทำงเลือกใดข้อดีมีน้ ำหนักมำกท่ีสุด 

๑.๔  ข้อเสนอ   
 คือกำรเลือกทำงเลือกท่ีดีที่สุด และกำรก ำหนดวิธีด ำเนินงำน (How to do) เพ่ือให้บังคับ

บัญชำได้พิจำรณำ สั่งกำร ในกำรให้ข้อเสนอแก่ผู้บังคับบัญชำนั้น ต้องค ำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑)  มีควำมเป็นไปได้ 
 ๒)  บรรลุวัตถุประสงค์ 
 ๓)  ไม่กระทบกระเทือน และควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 
กำรที่จะให้ข้อเสนอมีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่กระทบกระเทือนและมีควำมเสี่ยงน้อย

ที่สุดนั้น ผู้บันทึกจ ำเป็นต้องประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เก่ียวข้องให้ได้ข้อตกลงก่อนให้ข้อเสนอ แก่
ผู้บังคับบัญชำ 

ตัวอย่ำงข้อเสนอ เห็นสมควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๑.  ให้ด ำเนินกำรฝึกอบรมตำมโครงกำรดังกล่ำว 
 ๒.  ให้หน่วยงบประมำณสนับสนุนงบประมำณ 
 ๓.  ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนตำมที่ร้องขอ 
 ๔.  ส ำเนำแจกจ่ำยหน่วยที่เก่ียวข้องทรำบและด ำเนินกำร 

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)  กำรจับใจควำมส ำคัญของเรื่อง  กำรจับใจควำมส ำคัญของเรื่อง คือกำรจับให้ได้ว่ำเนื้อหำสำระของ

เรื่องนั้นอย่ำงไร อะไรคือใจควำม อะไรคือรำยละเอียดประกอบ พอสรุปดังนี้ ใจควำม คือเนื้อหำสำระของเรื่อง 
ซึ่งเมื่อเขียนลงก็จะให้ได้ควำมสมบูรณ์ ถ้ำไม่เขียนจะขำดสำระส ำคัญรำยละเอียดประกอบ หรือพลควำม คือ
ข้อควำมตกแต่ง ซึ่งคัดออกก็ไม่เสียควำม เขียนเพ่ิมเข้ำไปก็ไม่ได้ประโยชน์มำกนัก 

๓)  กำรสรุปย่อเรื่อง คือกำรน ำเอำเฉพำะใจควำมมำเขียนให้สั้น กะทัดรัด เข้ำใจง่ำย กำรท ำบันทึกย่อ
เรื่องเสนอผู้บัญชำ จะต้องเสนอโดยสรุปรวมควำมท้ังเรื่องไม่ใช่ย่อเรื่องเสนอเป็นตอน ๆ 

กำรสรุปรวมควำมท้ังเรื่อง ควรใช้วิธีต่อไปนี้ 
 ก.  ล ำดับควำมเอง ไม่จ ำเป็นต้องล ำดับควำมตำม เรื่องเดิม 
 ข.  ใช้ถ้อยค ำของตนเอง ไม่ใช่คัดลอกจำกข้อควำมในเนื้อเรื่องเดิมไม่ใช่ตัดตอนจำกข้อควำม

ในเนื้อเรื่องเดิม 
 ค.  สรุปแต่ใจควำมส ำคัญ ไม่เอำรำยละเอียดเนื้อหำสำระอันเป็นใจควำมส ำคัญของเรื่องที่

ควรทรำบนั้น โดยทั่วไปจะเป็นค ำตอบของค ำถำม  5W 1H กล่ำวคือ เรื่องอะไร ใครท ำอะไร ท ำอย่ำงไร ท ำ
ท ำไม ถ้ำเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลอื่นหรือเกี่ยวกับเวลำหรือเกี่ยวกับสถำนที่ ก็อำจจะต้องถำมเพ่ิมเติมอีก
เพ่ือให้ได้เนื้อหำสำระสมบูรณ์  เช่น ถำมเพ่ิมเติมว่ำ ท ำแก่ใคร ท ำที่ไหน ท ำเม่ือใด 

 ง.  เขียนเรื่องให้เข้ำใจง่ำย เขียนตำมล ำดับเหตุกำรณ์ หรือเรื่องรำวเน้นส่วนส ำคัญของเรื่อง 
๔)  ให้ข้อเสนอ  ในกำรด ำเนินกำรต่อเอกสำร 
๒. หลักการเขียนบันทึกรายงาน 
 กำรเขียนบันทึกรำยงำนเสนอต่อผู้บังคับบัญชำ  เป็นกำรเขียนรำยงำนเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ

มอบหมำยให้ไปปฏิบัติ หรือเรื่องท่ีได้ประสบพบเห็นมำ หรือศึกษำ ส ำรวจ สอบสวน ได้ควำมมำ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชำทรำบ และพิจำรณำสั่งกำร ผู้บันทึกจะต้องเขียนเสนอให้ผู้บังคับบัญชำ 

 ก.  รู้สำระส ำคัญของเรื่องโดยสมบูรณ์ และชัดเจน 
 ข.  สำมำรถสั่งกำรในเรื่องนั้นได้โดยง่ำย 
 ค.  เสียเวลำอ่ำนเรื่องน้อยที่สุด และเข้ำใจเรื่องง่ำยที่สุด 
 เทคนิคในกำรเขียนบันทึกรำยงำน 
 
ก.  ให้มีสำระส ำคญัครบถ้วน ได้แก่ 
 อ้างที่มาของเรื่อง 
 เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
 รายงานการด าเนินการที่ท าไปแล้ว และผลการด าเนินการ 
 ปัญหาอุปสรรค 
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ข.  แสดงข้อคิดเห็น และเสนอแนวทำงสั่งกำร แสดงข้อคิดเห็นอย่ำงมีหลักเกณฑ์ มีเหตุผล อำจ
เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย เสนอแนวทำงสั่งกำร แยกประเด็นให้ชัดเจน ให้มีควำมเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์ 
ไม่กระทบกระเทือนและมีควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 

ค.  เขียนให้กะทัดรัด 
 เนื้อความเท่าที่จ าเป็น ให้กระชับ ไม่เยิ่นเย้อ 
 ย่อรายรายละเอียดไปไว้ในเอกสารแนบ 
๓.  หลักกำรเขียนบันทึกขออนุญำต หรือขออนุมัติ 
 กำรบันทึกขออนุญำต หรือ ขออนุมัติ จำกผู้บังคับบัญชำเพื่อท ำกำรใด ๆ ควรอ้ำงกฎหมำย 

หรือระเบียบที่ก ำหนดให้ต้องขออนุญำตหรือขออนุมัติในเรื่องนั้น และอ้ำงหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้พร้อมทั้ง
เหตุผลควำมจ ำเป็นที่จะต้องท ำกำรนั้น  หรือควำมสมควร ควำมเหมำะสมในกำรที่จะท ำเช่นนั้นด้วย และถ้ำ
เป็นกำรขออนุญำตหรือขออนุมัติหลำยประกำรก็ควรแยกประเด็นที่ขออนุญำตหรือขออนุมัตินั้นเสนอขอเป็น
ข้อ ๆ ให้ผู้บังคับบัญชำพิจำรณำได้สะดวกเทคนิคในกำรเขียนบันทึกขออนุญำต หรือ ขออนุมัติ  

 ๑)  เสนอกิจงำนที่จะท ำ 
 ๒)  แสดงเหตุผลควำมจ ำเป็น 
 ๓)  เสนอรำยละเอียดกำรด ำเนินกำร 
 ๔)  เสนอประมำณกำรที่จะต้องใช้ (เงิน วัสดุ) 
 ๕)  แสดงควำมคิดเห็น ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๖)  เสนอค ำขออนุมัติเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน 
๔.  บันทึกเสนอความเห็น 

กำรท ำบันทึกควำมเห็นเสนอผู้บังคับบัญชำ เป็นกำรวิเครำะห์เรื่องรำวแสดงควำมคิดเห็นและ
ให้ข้อเสนอแนะ ในกำรด ำเนินกำร เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำสั่งกำรผู้ท ำบันทึกเสนอควำมเห็น จะต้อง
เขียนบันทึกนั้น ให้มีส่วนประกอบ ดังนี้ 

 ๑)  ตั้งประเด็นของเรื่องที่เป็นปัญหำจะต้องพิจำรณำให้ถูกต้อง ตรงประเด็น ชัดเจน 
 ๒)  เสนอข้อมูลที่จ ำเป็นให้ถูกต้อง ครบถ้วน และง่ำยแก่กำรศึกษำเรื่อง 
 ๓)  เสนอแนวทำงพิจำรณำที่มีหลักเกณฑ์ และเหตุผล 
 ๔)  เสนอแนวทำงวินิจฉัยหรือตัดสินใจ ที่เป็นไปได้และบรรลุจุดประสงค์โดยมีผลกระทบ 

และควำมเสี่ยงน้อยที่สุด 
เทคนิคในการท าบันทึกเสนอความเห็น 
 ๑)  ย่อเรื่องเดิม / ตั้งประเด็นที่เป็นปัญหำ (อำจจะต้องประเมินสถำนกำรณ์หรือสมมุติฐำน

ด้วย) 
 ๒)  ประมวลข้อเท็จจริง 
 ๓)  วิเครำะห์ปัญหำ และให้ข้อพิจำรณำ 
 ๔)  ให้ข้อเสนอแนะ ทำงเลือกที่ดีที่สุด   และกำรด ำเนินงำน 

 


