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สรุปบทเรียน 
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 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม” 
เมื่อวันที่ 25-26 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
วิทยากรสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ เชี่ยวชาญด้านสารบรรณและหลักการใช้
ภาษาไทย โดยบุคลากรที่เข้าร่วมฝึกอบรมได้แก่ข้าราชการประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ 
และข้าราชการประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานและชํานาญงานสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน
มาแล้วตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อวิชาที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 
ซึ่งได้รวบรวมหลักการใช้ภาษาไทยในการร่างหนังสือราชการ และหลักการร่างหนังสือราชการ และการเขียน
รายงานการประชุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
ซึ่งคณะผู้จัดการฝึกอบรมได้สรุปบทเรียน ดังนี้ 

 
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ 

การเขียนหนังสือราชการ หมายถึ ง การเขียนหรือเรียบเรียงข้อความตามเร่ืองที่จะแจ้ ง 
ความประสงค์ตามที่ต้องการไปยังผู้รับหนังสือ หรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนั้น 

หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

ชนิดของหนังสือราชการมี 6 ชนิด 11 รูปแบบ ดังน้ี 
1. หนังสือภายนอก (แบบที่ 1)  
2. หนังสือภายใน (แบบที่ 2) 
3. หนังสือประทับตรา (แบบที่ 3) 
4. หนังสือสั่งการ 

-  คําสั่ง (แบบที่ 4)  
-  ระเบียบ (แบบที่ 5) 
-  ข้อบังคับ (แบบที่ 6) 

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
- ประกาศ  (แบบที่ 7) 
- แถลงการณ์ (แบบที่ 8) 
- ข่าว  (แบบที่ 9) 
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6. หนังสือเจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
- หนังสือรับรอง  (แบบที่ 10) 

- รายงานการประชุม (แบบที่ 11)  

- บันทึก 

- หนังสืออื่นๆ 

 หนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อราชการที่มีรูปแบบพิธีการ ให้ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือ
ที่ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก (กระดาษตราครุฑ) 

 หนังสือภายใน  เป็นหนังสือติดต่อราชการที่มีรูปแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก ให้ใช้ติดต่อ
ภายในในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน (กระดาษบันทึกข้อความ) 

 หนังสือประทับตรา เป็นหนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม         
ขึ้นไป เป็นผู้ รับผิดชอบลงชื่อย่อกํากับตรา  ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง               
ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก และจะใช้เฉพาะกรณีไม่ใช่เร่ืองสําคัญ 

 หนังสือสั่งการ  มี 3 ชนิด ได้แก่ 
1. คําสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย  
2. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไม่

ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา 
3. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย 

ที่บัญญัติให้กระทําได ้

 หนังสือประชาสัมพันธ์  มี 3 ชนิด ได้แก่ 
1. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
2. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้าใจในกิจการของทางราชการ 

หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 

3. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

 หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
1. หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 

เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคล โดยทั่วไปไม่จําเพาะเจาจง ใช้กระดาษตราครุฑ 

2. รายงานกระประชุม การบันทึกความคิดเห็นของผู้ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้ 
เป็นหลักฐาน 

3. บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชาสั่งแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความ 

ที่เจ้าหน้าที่ หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ํากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติ
ราชการ 

4. หนังสืออื่น หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ 
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หลักการเขียนหนังสือราชการ 
  

การเขียนหนังสือราชการ จะต้องเขียนให้ถูกหลัก ใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมและเชิงบวก เพื่อถนอมและรักษาน้ําใจผู้รับ 
ผู้เขียนจึงจําเป็นต้องเรียนรู้ให้เข้าใจในเร่ืองของทฤษฎี การใช้ถ้อยคําสํานวนที่เหมาะสมกับการเขียนหนังสือ
ราชการรูปแบบต่างๆ สรุปดังนี ้

1. โครงสร้างของหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

                 ส่วนที่ 1 หัวเร่ือง 
                 ส่วนที่ 2 เนื้อหา 
                 ส่วนที่ 3 ท้ายเร่ือง 

2. ขั้นตอนการร่างหนังสือ ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์เร่ือง จับประเด็นของเร่ืองให้ได้ 
ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อเท็จจริงครบถ้วน กฎหมาย/ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
เป็นปัจจุบัน แนววินิจฉัยเดิม (ถ้าม)ี  

ขั้นตอนที่ 3 ร่างหนังสือ การร่างหนังสือข้อสําคัญ คือ การลําดับคํา ลําดับความที่ดี ความสมเหตุสมผล คํานึงถึง 
ผู้ลงนาม เขียนให้ถูกต้อง 1) ถูกแบบ 2) ถูกเนื้อหา 3) ถูกหลักภาษา 4) ถูกความนิยม 5)  

3. หลักการเขียน “ชื่อเร่ือง” คือ ควรขึ้นต้นด้วยคํากิริยาจะทําให้เกิดความชัดเจน ย่อชื่อเร่ืองให้สั้น
ที่สุด ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงเร่ืองของหนังสือฉบับเดิม และเขียนให้เป็นประโยคที่มี
ประธาน กริยา กรรม เช่น ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ ขอเชิญ ขอหารือ ขอส่ง แจ้ง ชี้แจง ขอรายงาน  
ตอบขอบคุณ โดยจะไม่เขียนชื่อเร่ืองเชิงลบ ต่อว่า หรือทวงถามให้ชําระหนี้ ฯลฯ 

4. หลักการเขียนคําขึ้นต้นที่ใช้คําว่า “กราบเรียน” สรุปได้ดังนี้ 
 

ผู้รับหนงัสือ คําขึ้นต้น สรรพนาม คําลงท้าย คําที่ใช้ในการ 
จ่าหน้าซอง 

1. ประธานองคมนตรี     

2. นายกรัฐมนตรี     

3. ประธานสภาผู้แทนราษฎร     

4. ประธานวุฒิสภา     

5. ประธานศาลฎีกา     

6. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ   กราบเรียน ข้าพเจ้า-กระผม- ขอแสดงความ กราบเรียน 

7. ประธานศาลปกครองสูงสุด   ผม-ดิฉัน-ท่าน นับถืออย่างยิ่ง  

8. ประธานกรรมการเลือกตั้ง     

9. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ     

10. ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน     

11. อัยการสูงสุด     

12. รัฐบุรุษ     
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5. หลักการเขียน “อ้างอิง”   
5.1 ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันมาก่อนแล้วทุกคร้ัง โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 

และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น 
5.2 ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่เคยติดต่อกันเพียงฉบับเดียว เว้นแต่มีเร่ืองอื่นที่เป็นสาระสําคัญ 

ต้องนํามาพิจารณา 
  ตัวอย่าง ตามหนังสือที่อ้างอิง  ตามหมายเรียกพยานบุคคลที่อ้างอิง ตามโทรสารที่อ้างอิง 
 6. หลักการเขียน “สิ่งที่ส่งมาด้วย” คือ ควรระบุจํานวนเอกสาร ชุด ฉบับ แผ่น เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนและสะดวกในการตรวจนับ  
   6.1 ให้เขียนชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 
   6.2 ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
      ขั้นตอนการรับหนังสือให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสารบรรณกลางเปิดซองตรวจเอกสาร 
หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเร่ือง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ เพื่อดําเนินการให้ถูกต้อง หรือ 
บันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหนักฐานแล้วจึงดําเนินการเร่ืองนั้นต่อไป 
   ตัวอย่าง   
   สิ่งที่ส่งมาด้วย สําเนาคําสั่งกรมพัฒนาที่ดิน  ที่.../....  จํานวน 1 ฉบับ   
     ลงวันที่ ............................... 
 

      ร่างระเบียบกรมบัญชีกลาง    จํานวน  5 ชุด 
     ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม 
 

     สําเนาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
     ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
     จํานวน 120 แผ่น      

7. ชั้นความเร็ว คือ หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและดําเนินการ 
ทางสารบรรณด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

7.1 ด่วนที่สุด ปฏิบัติทันที 
7.2 ด่วนมาก ปฏิบัติโดยเร็ว 
7.3 ด่วน  ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ 

ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชัดบน
หนังสือบริเวณมุมบนด้านซ้ายเหนือทะเบียนหนังสือและบนซอง 

8. หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรั้บเป็นจํานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกันใหเ้พิ่ม รหัสตัว
พยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียน เช่น ที่ กค 0421.3 / ว 141  
 9. หลักการเขียน “ส่วนสรุปความ”  คือ ตอนสุดท้ายของเนื้อเร่ือง เป็นการสรุปใจความของหนังสือ
อีกคร้ัง  
  ตัวอย่าง จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวข้างต้นต่อไปด้วย 
จะขอบคุณมาก 
 10. หลักการทําสําเนาเอกสาร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
  10.1 สําเนาคู่ฉบับเป็นสําเนาที่จัดทําพร้อมกับต้นฉบับ 
  10.2 สําเนาเป็นสําเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น สําเนานี้อาจทําขึ้นด้วยการถ่าย คัด  
อัดสําเนา หรือด้วยวิธีการอื่นใด ซึ่งต้องมีการรับรองสําเนาเอกสารด้วย 
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

   การรับรองสําเนาเอกสาร จะใช้คําว่า “สําเนา” กึ่งกลางหน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรก  
และรับรองสําเนาขอบล่างของกระดาษใช้คําว่า “สําเนาถูกต้อง” โดยให้ข้าราชการพลเรือน พนักงานส่วน
ท้องถิ่น ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับชํานาญงานขึ้นไป พนักงานราชการ ซึ่งเป็น
เจ้าของเร่ืองที่ทําสําเนาหนังสือนั้น ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ตําแหน่ง และวัน เดือน ปี 
 11. ขนาดของครุฑ มี 2 ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และขนาดครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
 

 

 

 

   

              ขนาดตัวครุฑสูง  3 เซนติเมตร   ขนาดตัวครุฑสูง  1.5 เซนติเมตร 
        ใช้กับหนังสือภายนอก    ใช้กับหนังสือภายใน  
        (กระดาษตราครุฑ)    (กระดาษบันทึกข้อความ)  
 12. ชั้นความลับ 

  12.1 หนังสือภายใน  ชั้นความลับจะอยู่เหนือบันทึกข้อความ และท้ายกระดาษ บริเวณกึ่งกลาง
กระดาษ 

  12.2 หนังสือภายนอก ชั้นความลับจะอยู่เหนือครุฑ และท้ายกระดาษ บริเวณกึ่งกลางกระดาษ 

 13. ผู้มีอํานาจลงชื่อในหนังสือราชการ 
13.1 หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป หรือผู้ว่าราชการจังหวัด 

 13.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือมอบอํานาจให้ เช่น 

  - รักษาราชการแทน 

  - ปฏิบัติราชการแทน 

  - อื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนด เช่น รักษาการในตําแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

 14. คําลงท้าย ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ 

    ตัวอย่าง   นายกรัฐมนตรี                      ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
     ปลัดกระทรวงยุติธรรม    ขอแสดงความนับถือ  

 15. การลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือและให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ 
ใต้ลายมือชื่อ  
 15.1 การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อให้ใช้คํานํานามว่า นาย นาง นางสาว หน้าชื่อเต็ม
ใต้ลายมือชื่อ 

 ตัวอย่าง 
 

    (ลงชื่อ) ............................................................. 
                                               (นางสาว  พิมพ์ชื่อ สกุล) 
               ตําแหน่ง 
 

 15.2 ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อเป็นสตรีที่ได้รับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้ 
คํานํานามสตรี เช่น ท่านผู้หญิง คุณหญิง หน้าชื่อเต็มใต้ลายมือชื่อ 
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

 15.3 ในกรณีที่เจ้าของลายมือชื่อมีบรรดาศักดิ์  หรือฐานันดรศักดิ์ให้พิมพ์คําเต็มของ
บรรดาศักดิ์ หรือฐานันดรศักดิ์ไว้ใต้ลายมือชื่อ 
 ตัวอย่าง 

 
    (ลงชื่อ) ............................................................. 
                                            (หม่อมหลวง................................) 
           ตําแหน่ง 
 
 15.4 ในกรณีเจ้าของลายมือชื่อมียศที่ต้องใช้ยศประกอบชื่อให้พิมพ์คําเต็มของยศไว้หน้า
ลายมือชื่อ และพิมพ์ชื่อเต็มไว้ใต้ลายมือชื่อ 
 ตัวอย่าง 

 
    พลเอก ............................................................. 
                                                   (พิมพ์ชื่อ    นามสกุล) 
               ตําแหน่ง 
 
 15.5 ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือระเบียบกําหนดให้ใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานํานามให้ถือ
ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้ตําแหน่งทางวิชาการเป็นคํานําหน้านาม 
พ.ศ. 2536  เช่น  ศาสตราจารย์  (ศ.)  รองศาสตราจารย์ (รศ.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 
 ตัวอย่าง 

     
    พันตํารวจเอก ............................................................. 
                                                   (ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้า.....................) 
                          ตําแหน่ง 
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

 
การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้อง 

  

1. เขียนให้ถูกต้อง คือ เขียนให้ถูกแบบแผน ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม ดังนี้ 
1.1)  ถูกต้องตามหลักการเขียนชื่อ “เร่ือง” คือ การเขียนเพื่อให้รู้ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของ

หนังสือ สะดวกแก่การเก็บ การค้นหา และการอ้างอิง 
  1.2) ถูกลักษณะของการเขียนชื่อ “เร่ือง”   
   - การขึ้นต้นด้วยกริยา จะชัดเจน เช่น ขออนุมัติ  ขออนุญาต ขอให้รายงาน ตอบขอบคุณ 
ขอส่ง แจ้ง ชี้แจง ขอรายงาน ฯลฯ 
   - ข้อควรคํานึงในการเขียนชื่อ “เร่ือง” คือ  
    1) การขึ้นต้นด้วยคํานาม จะไม่ชัดเจน เช่น รายงานความก้าวหน้า วิทยากร ฯลฯ  
    2) ชื่อเร่ืองยาวเกินความจําเป็น เช่น  
  �  เร่ือง การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทําความผิดวินัยข้าราชการพลเรือน 
  �  เร่ือง การลงโทษข้าราชการ 
  �  เร่ือง การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี 2560 
  �  เร่ือง ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 
  �  เร่ือง แจ้งยืนยันการฝึกอบรม 
     3) ชื่อเร่ืองที่ไม่เป็นประโยคหรือวลี เช่น  
   �  เร่ือง เคร่ืองพิมพ์ดีด  
   �  เร่ือง เคร่ืองพิมพ์ดีดหาย 
   �  เร่ือง การจัดซื้อเคร่ืองพิมพ์ดีด 
     4) ชื่อเร่ืองที่ไม่รู้ใจความ เช่น  
    �  เร่ือง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี 
    �  เร่ือง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
    �  เร่ือง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี  เร่ือง ....................................... 
    �  เร่ือง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัด .......................... 
    5) ชื่อเร่ืองที่เก็บอ้างอิงยาก เช่น  
    �  เร่ือง ซ่อมถนน 
    �  เร่ือง ซ่อมถนนที่เสียหายเพราะน้ําท่วม 
    �  เร่ือง การซ่อมถนนมาลัยแมนช่วงหลักกิโลเมตรที่ 20-40 
    6) ชื่อเร่ืองที่แยกความแตกต่างจากเร่ืองอื่นไม่ได้ เช่น  
    �  เร่ือง ขอความร่วมมือ 
    �  เร่ือง ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนานักบริหาร 
    �  เร่ือง ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ 
     �  เร่ือง ขอเชิญเป็นวิทยากร 
  1.3) ถูกแบบการเขียน คือ การจัดทําหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้อง
พิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสําหรับติดต่อราชการ 
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

  1.4) ถูกเนื้อหา คือ เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วน คือ 
  ส่วนที ่1 ส่วนเหตุ คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งไปยังผู้รับหนังสือเพื่อเป็นการบอกเล่าเหตุว่า 
เหตุใดจึงมีหนังสือไป หากเป็นการเร่ิมเร่ืองใหม่กรณียังไม่เคยติดต่อกันมาก่อน คําที่นิยมใช้ คือ “ด้วย” 
“เนื่องจาก” “โดยที่” เป็นคําสันธานขึ้นต้นประโยค มีความหมายว่า “เพราะเหตุว่า” โดยย่อหน้าแรกของส่วนเหตุ
จะใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับระยะปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)  
ส่วนเหตุนิยมเขียนคําขึ้นต้น เช่น  

- ด้วย       (ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป)     
- เนื่องจาก  (ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป)     
- ตาม        (ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป)           นั้น 
- ตามที่      (ตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รับรู้โดยทั่วไป)     นั้น 

  ส่วนที ่2 ข้อความส่วนความประสงค์ คือ ข้อความที่ผู้เขียนแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ
หนังสือ เพื่อให้ทําอะไร หรือทําอย่างไร ข้อสําคัญต้อระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือ ว่าเข้าใจถูกต้องตามความ
ประสงค์ที่มีหนังสือไปหากมีหลายข้อให้แยกเป็นข้อๆ โดยย่อหน้าแรกของส่วนเหตุจะใช้ระยะห่างระหว่าง
บรรทัดเท่ากับระยะปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก 6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) 
  ส่วนที่ 3 ข้อความส่วนสรุปความ คือ ข้อความที่ผู้เขียนสรุปใจความของเนื้อเร่ือง            
เพื่อเป็นการย้ําความประสงค์ให้ผู้รับหนังสือทราบ ให้เขียนแสดงจุดมุ่งหมายโดยสรุปว่าต้องการให้ผู้รับหนังสือ 
ทําอะไร หรือทําอย่างไร มักขึ้นต้นด้วยคําว่า “จึง” แล้วต่อด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้รับหนังสือทําอะไร หรือ
ทําอย่างไร โดยย่อหน้าแรกของส่วนเหตุจะใช้ระยะห่างระหว่างบรรทัดเท่ากับระยะปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก  
6 พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt) เช่น 

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งส่วนราชการในสังกัดทราบต่อไปด้วย 
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย 

        สําหรับหนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหาหรือข้อความของหนังสือเฉพาะส่วนความ
ประสงค์ที่ทําให้มีหนังสือไป เช่น  สํานักนายกรัฐมนตรีขอส่งหนังสือสํานักนายกรัฐมนตรีครบรอบวันสถาปนา 
ปีที่ 70  มาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป  
  1.5) ถูกหลักภาษา หลักภาษาไทยที่ควรระวังมี 2 เร่ือง คือ รูปประโยค และความสัมพันธ์
ระหว่างข้อความ รูปประโยคต้องมีประธาน กริยา กรรม  ข้อความอาจประกอบด้วยหลายประโยคจะต้องใช้
คําเชื่อมที่เรียกว่า “สันธาน” ประกอบด้วยคําว่า “และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน” แต่ไม่ใช้มากเกินความจําเป็น 
เพราะจําทําให้ประโยคยาว ซับซ้อน เข้าใจยาก อีกทั้งไม่ควรใช้คําเชื่อมคําเดียวกันซ้ําๆ ในประโยคเดียวกัน 
 1.6) ถูกความนิยม ในการเขียนหนังสือราชการ นิยมใช้ภาษาราชการไม่ใช้ภาษาลําลอง หรือ
ภาษาพูด หรือภาษานักประพันธ์ ซึ่งบางคร้ังต้องคํานึงถึงการใช้ถ้อยคําและสํานวนที่ถูกต้องในการเขียนหนังสือ
ราชการรูปแบบต่างๆ สํานวนภาษาทั่วไปกับภาษาราชการมีความแตกต่างกันควรเลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น 

ภาษาทั่วไป ภาษาราชการ ภาษาทั่วไป ภาษาราชการ 
ใคร ผู้ใด ได้ไหม ได้หรือไม่ 
ที่ไหน ที่ใด ทําไม เพราะอะไร เหตุใด 
แบบไหน แบบใด อย่างไร เช่นใด ประการใด 
อะไร สิ่งใด อันใด เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ บัดนี้ 
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ตัวอย่าง    �  พร้อมนี้ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน 
�  ทั้งนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยแล้ว 
�  ประชาชนได้รับความเดือนร้อนแสนสาหัส 
�  ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง 
�  ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาเลย 
�  ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาแต่ประการใด 

 1.7) ถูกใจผู้ลงนาม การเขียนหนังสือราชการจําเป็นต้องเขียนให้ถูกใจผู้ลงนามด้วย จึงจะ
เหมาะสม 
 2. เขียนให้ชัดเจน คือ เขียนให้เข้าใจง่าย พิจารณาง่าย และอ่านง่าย ชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนใน
วัตถุประสงค์ และชัดเจนในวรรคตอน 
 �  ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน 
  �  ยานี้ดี กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน 
 �  เด็กกินกล้วย แขก 
  �  เด็กกินกล้วยแขก ร้อนจนลิ้นพอง 
 3. เขียนให้รัดกุม คือ รัดกุมไม่มีช่องโหว่ และสามารถยืนยันในสิ่งที่เขียนได้แน่นอน 
 �  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เลื่อนได้ปีละ หนึ่งขั้น 
  �  การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ปกติเลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น 
 �  ขออภัยที่ไม่อาจให้ใช้สถานที่ในวันดังกล่าวได้ หากเป็นวันอื่นก็ไม่ขัดข้อง 
  �  ขออภัยที่ไม่อาจให้ใช้สถานที่ในวันดังกล่าวได้ หากเป็นวันอื่นและสถานที่ว่างก็ไม่ขัดข้อง
 4. เขียนให้กะทัดรัด คือ ไม่ใช้คําฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็น ไม่เขียนวกวนจนความซ้ํากัน 
 �  ขอให้กรมปกครองดําเนินการสืบสวนให้ได้ ความว่าผู้ใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้ 
  �  ขอให้กรมปกครองสืบสวนให้ได้ความว่าผู้ใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้ 
 �  ทางจังหวัดพิจารณาแล้วขอเรียนว่า  
  �  จังหวัดพิจารณาแล้วขอเรียนว่า 

5. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ เขียนให้เข้าใจได้อย่างชัดเจนว่าผู้มีหนังสือไปต้องการจะให้ผู้รับ
หนังสือปฏิบัติอย่างไร 
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

การเขียนรายงานการประชุม 

 1.  ความสําคัญของรายงานการประชุม สรุปได้ดังนี้ 
      1.1 เป็นองค์ประกอบของการประชุม  

 1) บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 
  2) มาประชุมร่วมกันในวัน เวลา และสถานที่   

 3) มีวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกัน 
 4) มีระเบียบหรือกติกาการประชุม 
 5) มีประธาน 

6) มีเลขานุการช่วยจัดทําหน้าที่ทําระเบียบ
วาระการประชุม จัดทําเอกสารประกอบการประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุม ฯลฯ     

 7) มีมติที่ประชุม 
  8) มีรายงานการประชุม 
  9) มีการรับรองรายงานการประชุม 
  1.2 เป็นหลักฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค์กรใดๆ ก็ตาม ย่อมมีการประชุมเพื่อ
รายงานผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กําหนดนโยบาย พิจารณาข้อเสนอ ฯลฯ โดยรายงานการ
ประชุมจะเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงผลการปฏิบัติงานหรือกิจการของหน่วยงานที่ผ่านมา เพื่อเป็นหลักฐาน 
ขององค์กรต่อไป 
  1.3 เป็นเคร่ืองมือติดตามงาน รายงานการประชุมที่มีการบันทึกและจดมติไว้อย่างชัดเจน 
จะเป็นหลักฐานสําคัญให้เลขานุการหรือผู้ได้รับมอบหมายได้ติดตามงานตามมติที่ประชุม  
  1.4 เป็นหลักฐานอ้างอิง ถือเป็นเอกสารที่ใช้อ้างอิงได้ตามกฎหมาย หากมีปัญหาหรือความขัดแย้ง
ในทางปฏิบัติสามารถใช้มติที่ประชุมเพื่อยุติข้อขัดแย้งได้  
  1.5 เป็นข้อมูลข่าวสาร เลขานุการจะส่งรายงานการประชุมให้ผู้เข้าประชุมทราบข้อมูล หรือ
ทบทวนเร่ืองราวที่ผ่านมาในการประชุมคร้ังก่อน 
 2. องค์ประชุม  ถ้าไม่มีระเบียบหรือข้อบังคับกําหนดไว้ ถือว่าครบองค์ประชุมได้จะต้องมีผู้มาประชุม
เกินกว่าคร่ึงหนึ่งของจํานวนคณะที่ประชุมทั้งหมด 
 3. มติที่ประชุม ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีการลงมติกําหนดไว้ ให้เป็นไปตาม แต่ถ้าไม่มีระเบียบ
หรือข้อบังคับกําหนดไว้ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุม ในกรณีที่ประชุมมีความขัดแย้งและมีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานออกเสียงชี้ขาด 

4. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตําแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม กรณีมี 
ผู้มาประชุมแทนกรรมการให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือตําแหน่งใดหรือแทนผู้แทน
หน่วยงานใด เช่น 

 ผู้มาประชุม 
1. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง.....................................ประธาน 
2. ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง.....................................กรรมการ 
    ผู้แทน ....................................................... 
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1. ชนิดของการประชุม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท 
a.  การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร  
b.  การประชุมเร่งเร้าจูงใจและประกาศเกียรติคุณ 
c.  การประชุมเพื่อร่วมกันคิดอย่างสร้างสรรค์ 
d.  การประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจ 
e.  การประชุมเพื่อสอนงานและอบรม 

2. รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม 
6.1 การประชุมที่เป็นทางการ ในการประชุมที่จัดอย่างสม่ําเสมอเป็นประจํา มักใช้รูปแบบที่มี

ระเบียบวาระเหมือนกันทุกคร้ัง เพื่อให้สื่อความหมายเข้าใจชัดเจนตรงกัน ระเบียบวาระดังกล่าว ดังนี้ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 ................................................................................... 
1.2 .................................................................................... 

 
  ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองการรับรองรายงานการประชุม 
                                      คณะกรรมการ..............................คร้ังที่ ......../........ 

2.1 ................................................................................... 
2.2 .................................................................................... 

 
  ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
      3.1 ................................................................................... 

2.1 .................................................................................... 
 

  ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
a. ................................................................................... 
b. .................................................................................... 

   
  ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
 

           

 
หากไม่มีระเบียบวาระเร่ืองใดให้ตัดออก และนําระเบียบวาระอื่นขึ้นมาแทน ไม่ควรเขียนว่า “ไม่มี” 

6.2 การประชุมที่ไม่เป็นทางการ ที่ประชุมอาจกําหนดรูปแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องมีระเบียบวาระ
ครบถ้วนเป็นแบบฉบับ มักใช้ในการประชุมที่ไม่ค่อยเป็นทางการหรือการประชุมกลุ่มย่อยๆ  

6.3 การประชุมที่หน่วยงานกําหนด บางหน่วยงานอาจกําหนดรูปแบบเฉพาะ เช่น  เพิ่มระเบียบ
วาระ “เร่ืองทักท้วง” 
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 7. การจัดทําหนังสือเชิญประชุม ผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือ “คณะกรรมการ” คือ ประธานกรรมการ 
กรรมการและเลขานุการ เลขานุการ โดยกําหนดให้เลขานุการเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านธุรการและการดําเนินการ
จัดประชุม จัดทําหนังสือเชิญประชุมเพื่อแจ้งสถานที่ วัน เวลาการประชุม พร้อมทั้งระเบียบวาระการประชุม 

ตามที่ประธานกําหนด 

 8. จัดทําบันทึกเสนอที่ประชุมเพื่อสรุปข้อเท็จจริง รายละเอียด และความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่เสนอ 

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา  
8.1  บันทึกเสนอที่ประชุม “แบบร่ายยาว” อย่างน้อยควรจะประกอบด้วย 

-  ระเบียบวาระที ่
-  ลําดับเร่ือง และชื่อเร่ือง 
-  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

-  ข้อความโดยไม่มีหัวข้อ 

-  สรุปความเพื่อที่ประชุมทราบ หรือพิจารณา 
 8.2 บันทึกเสนอที่ประชุม “แบบลําดับกระบวนการ” อย่างน้อยควรจะประกอบด้วย 

-  ระเบียบวาระที ่
-  ลําดับเร่ือง และชื่อเร่ือง 
-  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

-  ข้อความ โดยมีหัวข้อที่กําหนดขึ้นตามลําดับกระบวนการ 
-  สรุปความเพื่อที่ประชุมทราบ หรือพิจารณาไปให้บุคคลในคณะกรรมการพิจารณารับรอง  

9. การจดรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 วิธี 
9.1 จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมต ิ

9.2 จดย่อคําพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุม อันเป็นเหตุผล
นําไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ 

9.3 จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม 

  ทั้งนี้ การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้นให้ที่ประชุมนั้นเองเป็นผู้กําหนด หรือให้
ประธานและเลขานุการของที่ประชุมปรึกษากันและกําหนด 

10. การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได้ 3 วิธี 
10.1 รับรองในการประชุมคร้ังนั้น ใช้สําหรับกรณีเร่ืองเร่งด่วน ให้ประธานหรือเลขานุการ

ของที่ประชุมอ่านสรุปมติที่ประชุมพิจารณารับรอง 
10.2 รับรองในการประชุมคร้ังต่อไป ประธานหรือเลขานุการเสนอรายงานการประชุม 

คร้ังที่แล้วมาให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง 
10.3 รับรองโดยการแจ้งเวียน ใช้ในกรณีไม่มีการประชุมคร้ังต่อไป หรือมีแต่ยังกําหนดเวลาประชุม

คร้ังต่อไปไม่ได้ หรือมีระยะเวลาห่างจากการประชุมคร้ังนั้นนานมาก ให้เลขานุการส่งรายงานการประชุมไปให้บุคคล 

ในคณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

   การเขียนว่า “รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว” ไม่ควรเขียน
เนื่องจากเป็นคําที่กล่าวแล้วไม่มีความชัดเจน ไม่ทราบว่าคร้ังไหน ถ้าจะระบุคร้ังที่
ต้องการระบุให้ชัดเจน โดยให้ลงคร้ังที่ที่ประชุมเป็นรายปี เร่ิมคร้ังแรกจาก คร้ังที่ 1 
เรียงลําดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทับด้วยเลขปีพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปีปฏิทินใหม่
ให้เร่ิมคร้ังที่ 1 ใหม่  โดยระบุคร้ังสุดท้ายของปีพุทธศักราชปีก่อน  
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  การสรุปบทเรียน  
โครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนหนังสอืราชการและการเขียนรายงานการประชุม”   

 

 11. เทคนิคการทํารายงานการประชุม 
 1) กะทัดรัด 
 2) ลําดับเหตุการณ์เข้าใจง่าย 
 3) ถูกหลักภาษา วรรคตอน และย่อหน้าที่เหมาะสม 
 4) อย่าให้ผู้อ่านเกิดคําถาม 
 5) ระวังการเขียนซ้ําซ้อน ใช้ถ้อยคํากํากวมโดยไม่จําเป็น 
 6) ระวังถ้อยคําของพยาน 
 7) ใช้ภาษาเขียน 
 8) ระวังการใช้คําหยาบ  
 9) แสดงวัน เวลาของเหตุการณ์ต่างๆ 
 10) ใช้เหตุผลหลักก่อนตามด้วยเหตุผลประกอบ 
 11) ระวังการใช้ถ้อยคําแสดงความไม่แน่ใจ 
 12) ใช้คําตามกฎหมายในการเขียนข้อความ 
 12. ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี 
  1) ความถูกต้อง เป็นความถูกต้องในรูปแบบ เนื้อหา และหลักภาษา 
  2) ความเที่ยงตรง เขียนรายงานการประชุมโดยปราศจากอคติ 
  3) ความชัดเจน และเข้าใจง่าย กระบวนการสื่อความหมายเป็นไปอย่างราบร่ืน 
  4) ใช้ภาษาดี เป็นการใช้ภาษาราชการที่สั้น กระชับ ตรงประเด็น และสุภาพ ประโยคจะไม่ใช้
คําเชื่อมมา เพราะจะทําให้ประโยคยาวซับซ้อน ที่สําคัญต้องเป็นการสื่อความหมายเชิงบวกตลอดเวลา 
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