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และหนังสือราชการ

• วาระการประชุม

• รายงานการประชุม
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AGENDA

 เทคนิคการเขียนวาระการประชุม

 เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

 เทคนิคการเขียนรายงานสรุปผลการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
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เทคนิคการเขียนวาระการประชุม
 องคกรประกอบที่สําคัญของวาระประชุม (ตวัเลม)

- ปกหนา

- สารบัญวาระประชุม

- ใบแทรกบอกวาระ

- วาระ

(1) เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

(2) เรื่องรับรองรายงานการประชุม (ถาเปนการประชุมครั้งแรก ไมตองม)ี

(3) เรื่องเพื่อทราบ

(4) เรื่องสบืเนื่องจากการประชุมครั้งกอน (ถาม)ี

(5) เรื่องเพื่อพิจารณา

(6) เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี

แตถาเปนการประชุม
ที่ไมสําคัญ

ก็ไมจําเปนตองมี
องคประกอบครบตามนี้ก็ได

(เพื่อชวยลดการใชกระดาษ)
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ระเบียบวาระการประชุม  เปนแผนการทํางานสําหรับการประชุม แตละครั้ง ระเบียบวาระ
การประชุม   ประกอบดวย หัวขอเรื่องตางๆที่นาํเสนอเขาทีป่ระชุม เชน เรื่องทีจ่ะตองแจงใหที่
ประชุมรับทราบทั่วไป เรื่องทีจ่ะตองพิจารณาลงมติหรือใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอนที่
จะนําไปปฏิบัติ หรือดําเนินการตอไป เรื่องที่เกี่ยวของกับ นโยบาย เรื่องที่จะตองปรึกษาหารือ
รวมกนั เพื่อกําหนดแนวทางในการปฏิบัติใหเหมาะสม เปนตน การจัดระเบียบวาระการประชุม 
ในแตละครั้ง มีแบบแผนการจัดอยูหลายแนวทาง แตที่นิยมกันทั่วไป มี 4 แบบแผน ดังนี ้

แบบที่ 1. จดัระเบียบวาระการประชุม  ตามขอบังคบัวาดวยการประชุม ของหนวยงาน
นั้นๆ ผูดําเนินการประชุม  หรือเลขานุการของที่ประชุมจะตองศึกษาและจัดวาระใหเปนไปตามที่
ระเบียบที่กําหนดไว

แบบที่ 2.  จดัตามวาระของผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการเรียกประชุมเปนผูกําหนด เชน
ผูบริหาร หัวหนางาน หัวหนาหนวยงาน   กําหนดการประชุม เพื่อวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง

แบบที่ 3 กําหนดวาระการประชุม  โดยเรียงลําดับ หัวขอเรื่อง ตามความสําคญัของเรื่อง 
หรือตามความเรงดวนของเรื่องที่จะประชุม

แบบที่ 4 จดัตามแบบที่เปนมาตรฐานการประชมุ ที่นิยมใชกันทั่วไป โดยกําหนด
วาระการประชุมตามลําดับ (ซึ่งจะนาํเสนอตามแนวทางของแบบนี้)

การจัดระเบียบวาระการประชุม
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ตัวอยางการจัดวาระตามแบบมาตรฐานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

 ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน (ถามี)

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี

ถาวาระใดไมมีในการประชมุคราวนั้น

ก็ใหเลื่อนวาระลําดับถัดไปขึน้มาแทน
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ตัวอยางการเขียน - ปกหนาวาระ 

สวนบน

ของกระดาษ

สวนลาง

ของกระดาษ
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ตัวอยางการเขียน - สารบัญวาระการประชุม
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ตัวอยางการเขียน - ใบแทรกบอกหนาวาระ

กรณีไมมีวาระยอย

กรณีมีวาระยอย

ใบแทรกในแตละ

วาระยอย
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ตัวอยางใบแทรก
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ตัวอยางการเขียน - ระเบียบวาระ
 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
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ตัวอยางการเขียน – ระเบียบวาระ (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
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ตัวอยางการเขียน – ระเบียบวาระ (ตอ)

 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

โครงสรางหลักจะมี 3 สวน คือ

1. ความเปนมา (ของเรื่องนี)้

2. การดําเนนิการ 

3. จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบ
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ตัวอยางการเขียน – ระเบียบวาระ (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

โดยปกตจิะเปนเรื่องทีค่างพจิารณาจากการประชุมครั้งกอน หรือที่ประชุม

มอบหมายใหไปดําเนนิการอยางไรอยางหนึ่ง แลวนําผลการปฏิบัตมิารายงาน

ตอที่ประชุม เพื่อทราบ หรือพิจารณาอยางใดอยางหนึ่ง

** สวนโครงสรางการเขยีน จะเขียนเหมือนกับระเบยีบวาระเพื่อพิจารณา

** กรณีที่ไมมีการบรรจเุรื่องในระเบยีบวาระนี้ ใหเขยีนวา  “-ไมม-ี”
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ตัวอยางการเขียน – ระเบียบวาระ (ตอ)

 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

มีโครงสรางที่สําคัญประกอบดวย

1. ความเปนมา  จะตองกลาวถงึที่มาเกีย่วกบัวาระนี้ โดยยอ

2. การดําเนินการ  จะกลาวถงึการดําเนินการเกีย่วกับเรื่องนี้ กอนที่จะนํามาสูการ
พิจารณาของทีป่ระชุมในครั้งนี้ หากมีเนื้อหามากใหแยกออกเปนขอตามลําดับ
การดําเนินการ เชน 1. 2. 3. 4. หรือใชการขึ้นยอหนาใหมในกรรีที่ไมสามารถ
แยกเปนขอๆ ได

3. ขอเสนอเพือ่พจิารณา    ใหระบุประเด็นที่ตองการใหที่ประชุมพิจารณาให
ชัดเจน หากมีหลายประเด็นใหแยกออกมาเปนขอๆ

4. มติที่ประชมุ   สวนนี้จะเวนไวใหผูเขาประชุมจดบนัทึกมตกิารประชุม หรือ
บันทึกชวยจํา
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ตัวอยางการเขียน – ระเบียบวาระ (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม
 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ขอที่ 25 รายงานการประชมุ คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม 
ผูเขารวมประชุม และมติของทีป่ระชุมไวเปนหลักฐาน ใหจัดทําตามแบบที่ 11 
ทายระเบยีบ โดยกรอกรายละเอยีดดงันี้  

25.1 รายงานการประชุม ใหลงชือ่คณะที่ประชุมหรือชือ่การประชุมนั้น  

25.2 ครั้งที่  ใหลงครั้งที่ประชุม  

25.3 เมือ่  ใหลงวันเดือนปที่ประชุม  

25.4 ณ  ใหลงสถานที่ที่ประชุม  

25.5 ผูมาประชุม ใหลงชือ่และหรือตําแหนงของผูไดรับแตงตัง้เปนคณะที่ประชุมซึ่ง
มาประชุม  ในกรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชือ่ผูมาประชุมแทน และลงวามา
ประชุมแทนผูใดหรือตาํแหนงใด  

25.6 ผูไมมาประขมุ  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตัง้เปนคณะที่
ประชุม ซึ่งมิไดมาประชุมพรอมทั้งเหตุผล (ถามี)
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เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (ตอ)

25.7 ผูเขารวมประชมุ  ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มไิดรับการแตงตัง้เปน
คณะที่ประชุมซึ่งไดเขารวมประชุม (ถาม)ี

25.8 เริ่มประชมุเวลา  ใหลงเวลาที่เริ่มประชุม  

25.9 ขอความ  ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกตเิริ่มตนดวยประธานกลาวเปด
ประชุมและเรื่องที่ประชุม กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง
ตามลําดบั  

25.10 เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาทีเ่ลิกประชุม  

25.11 ผูจดรายงานการประชุม ใหลงชือ่ผูจดรายงานการประชุมครั้งนั้น
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แบบรายงาน
การประชุม (ตอ)
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โครงสรางการเขียนรายงานการประชุมในแตละวาระ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ (ถาเปนการประชุมครั้งแรก ไมตองม)ี

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่พจิารณา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี

** ปกติหากทําวาระดีแลว การเขียนรายงานการประชุมจะงายขึ้น เพราะเรา

จะสรปุเพิม่เตมิในสวนของ (1) ความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชมุ 

และ (2) มติที่ประชมุ   
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ

สวนนี้จะสรุปเรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ หากมีหลายประเดน็ใหแยก
เปนขอๆ 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

 ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2551

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ

ประชุม  ครั้งที่  3/2551 เมื่อวันพุธที่  19 มีนาคม 2551

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม โดยไม

มีการแกไข 
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

กรณมีกีารแกไขรายงานการประชมุ

ใหระบวุา

มติทีป่ระชุม  รับรองรายงานการประชุม โดยมีการปรับปรุงแกไข  รวม

..............แหง

(1) ปรบัปรุงแกไขระเบียบวาระที่....... หนา..... ขอ....

บรรทัด...... ความเดมิ........ แกไขเปน..........

(2) ปรบัปรุงแกไขระเบียบวาระที่....... หนา..... ขอ....

บรรทัด...... ความเดมิ........ แกไขเปน..........
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพือ่ทราบ

มักจะนิยมขึน้ตนวา>>  ประธาน (หรือเลขานุการ) ในที่ประชมุเสนอใหที่
ประชุมรับทราบ เรื่อง “..............................................................” ซึ่งสรุป
สาระสําคัญ ไดดังนี้
แลวใหสรุปรายละเอยีดออกมาจากระเบยีบวาระการประชุม ซึ่งมีโครงสรางหลัก 

คือ (1) ความเปนมา

(2) การดําเนินการ (หรือ เปนอยางอื่นตามลักษณะของเนื้อหา)

(3) มตทิี่ประชมุ  จะเขยีนวา “รับทราบ” หากมีผูใหขอมูล หรือความเห็น

เพิ่มเตมิก็สามารถสรุปไวดวยก็ได

ตัวอยาง
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน

มักจะนิยมขึน้ตนวา >> ประธาน (หรือเลขานุการ) ในที่ประชมุเสนอใหที่
ประชมุพจิารณา เรื่อง “.............................................” ซึ่งสืบเนื่องจากการ

ประชมุ ครั้งที่ ... /2552 เมือ่วนัที่....เดือน.............2552 สรุปสาระสําคัญได

ดังนี้

(1) ความเปนมา

(2) การดําเนินการ

(3) ขอเสนอเพื่อพจิารณา

(4) ความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชมุ 

(5) มตทิี่ประชมุ  
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพือ่พจิารณา

มักจะนิยมขึน้ตนวา >> ประธาน (หรือเลขานุการ) ในที่ประชมุเสนอใหที่
ประชมุพจิารณา เรื่อง “.............................................” สรุปสาระสําคัญได
ดังนี้

(1) ความเปนมา

(2) การดําเนินการ

(3) ขอเสนอเพื่อพจิารณา

(4) ความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชมุ 

(5) มตทิี่ประชมุ  สวนใหญจะเปน “เห็นชอบ”, “เห็นชอบในหลักการ 
ให.......ตามที่เสนอ”, “อนมุตัิ ให...........ตามที่เสนอ” , “มอบหมายให .....
รับไปดาํเนินการ ตามความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชมุ”
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ตัวอยางการเขียนรายงานการประชุม (ตอ)

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถาม)ี

วาระนี้ผูเขาประชุมจะเสนอกันเองในที่ประชุม จดแยกเปนเรื่อง ๆ  (ขอ) โดยจดวา
ผูใดเสนอเรื่องอะไร 

โดยอาจเทียบเคียงโครงสรางในทํานองเดียวกับวาระเพื่อพิจารณา เชน

ประธาน (หรือเลขานุการ หรือชื่อคนที่เสนอ) ในที่ประชุมเสนอใหทีป่ระชุมพิจารณา เรื่อง 
“.............................................” สรุปสาระสําคัญไดดังนี้

(1) ความเปนมา

(2) การดําเนินการ

(3) ขอเสนอเพื่อพิจารณา

(4) ความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม  (สรุปประเด็นใหกะทัดรัด)

(5) มติที่ประชุม  

** อาจจะไมจําเปนตองมีทกุหัวขอก็ได ขึ้นอยูกับขอมูลที่นําเขาสูการพิจารณาในขณะนั้น 
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เทคนิคการจดรายงานการประชุม

การบันทกึรายงานการประชุมในสวนของ

(1) ความเห็นและขอเสนอแนะของที่ประชุม

- ใหสรุปประเด็นสําคญัซึ่งผูเขาประชุมไดใหความเห็นในที่ประชุม (รวมประเด็น
เดียวกันไวดวยกัน แมจะพูดโดยคนหลายคน ไมตองระบุวาใครเปนคนพูด)

- กรณีประเด็นสําคัญและมขีอผูกพันทางกฎหมาย ใหระบุชื่อดวยวาใครเปนคนพูดใน
เรื่องนั้น

(2) มติที่ประชุม

ใหสรุปจากประเด็นที่นําเสนอที่ประชุมพิจารณาวามีมติอยางไร หากมีมติหลายเรื่องให
แยกเปนขอๆ 

- เห็นชอบ

- เห็นชอบในหลักการ ตามที.่............................เสนอ

- อนุมัติ ตามที่ ...................เสนอ

- มอบหมายให ..............................รับความเห็นและขอเสนอแนะของทีป่ระชุมไป
ดําเนินการ
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เทคนิคการจดรายงานการประชุม (ตอ)

ลักษณะการจดบันทกึ (กอนนํามาสรุปเปนรายงานการประชมุ)

1. จดแบบจบัประเดน็ โดยจดเฉพาะประเด็นที่สําคัญ อาจจดเปนภาษาพูด

กอนแลวคอยนํากลับมาเรยีบเรียงเปนภาษาเขยีน

2. จดแบบละเอียด เปนการจดเกอืบทุกคําพูดของผูเขาประชุม พรอมชื่อผู

พูด แลวจงึนํามาเรยีบเรียง โดยจดักลุมประเด็นใหม ขอดีของการจดแบบนี ้คือ 

จะทําใหประเด็นไมตกหลน รูวาใครพูดประเด็นไหนหากตองการทราบภายหลัง 

3. ใชการบันทึกเทป เหมาะสําหรับการประชุมที่สําคัญ หรือไมสามารถจด

แบบละเอียดไดทัน 
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เทคนิคการจดรายงานการประชุม (ตอ)

การใชถอยคําตามระเบียบงานสารบรรณ

คําที่ควรใช คําที่ไมควรใช

รายงานการประชุม

เมื่อวันที่

ผูมาประชุม

เริ่มประชุมเวลา

เลกิประชุมเวลา

ผูจดรายงานการประชุม

บันทึกการประชุม

วันที่

ผูเขาประชุม

เปดประชุมเวลา

ปดประชุมเวลา

ผูบันทึกรายงานการประชุม
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ลักษณะของรายงานการประชุมที่ดี
 ความถูกตอง

 ความเที่ยงตรง

 ความชัดเจน

 ตองทําใหผูอานทั้งที่อยูและไมมีโอกาส เขาประชุมสามารถรับรู

เรื่องราวอันเปนประเด็นสําคัญไดในระดับที่ใกลเคียงกัน
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เทคนิคการเขียนรายงานสรุปผล

การอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

 จะตองเขียนใหผูที่อื่นที่ไมไดไป สามารถอานแลวเขาใจรายละเอียดและ

ไดรับความรู เทียบเทาผูที่ไปรวม

 จะตองมีสวนที่สรุปใหผูบรหิารเขาใจเรือ่งราวและสวนที่เกี่ยวของกับ

หนวยงานไดอยางรวดเร็ว (โดยไมจาํเปนตองอานเนื้อหาทั้งหมดตั้งแตตน)พรอมให

ขอเสนอแนะในมมุมองของเราตอการนําผลที่ไดมาประยุกตใชใน

หนวยงาน
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โครงสรางการเขียนรายงานสรุปผล

1. ความเปนมา  จะกลาวถึงความเปนมา ชื่องาน วัน เวลาสถานทีจ่ัดงาน วัตถุประสงค

ของงาน (สามารถสรุปมาจากหนังสือเชิญได)

2. สวนเนื้อหา  ใหแยกออกเปนหัวขอหลักๆ ตามที่นําเสนอในงาน (สามารถดูไดจาก

กําหนดการ) แลวสรุปประเด็นที่สําคญัไดในแตละหัวขอ ในลักษณะทีส่ามารถใหคนทีไ่มไดไป

รวมงานสามารถอานแลวไดรับความรู เชนเดียวกับผูที่ไปรวม (ไมใชการนําเสนอเฉพาะหัวขอ

ยอยๆ)

3. สวนที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงาน   สวนนี้จะเปนสวนที่สรุปประเด็นที่
เกี่ยวของกับกระทรวงจริงๆ วามีอะไรที่กระทรวงจําเปนตองทราบ หรือตองดําเนินการบาง 

เปนการสรุปสําหรับผูบริหาร ทําใหผูบริหารไมจาํเปนตองอานสวนเนือ้หา ก็สามารถเขาใจ

ภาพรวมได พรอมใหขอเสนอแนะในมุมมองของเราตอการนําผลที่ไดมาประยกุตใชใน

หนวยงาน (แตในบางงานก็ไมจําเปนตองมีขอเสนอแนะก็ได ถาเห็นวาเนื้อหาการสัมมนาไมมี

สวนทีส่ามารถนํามาประยกุตใชได)
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ตัวอยางโครงสรางการเขียนรายงานสรุปผล

1. ความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดสัมมนา

2. TH e-GIF กับการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส ระยะที่ 1

3. แนวทางการพัฒนาโครงการพฒันาการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางระบบ
สารบรรณอิเลก็ทรอนิกสของหนวยงานภาครัฐโดยใชมาตรฐาน TH e-GIF 
ระยะที่ 2

3.1 จดัตัง้ศูนยใหคําปรึกษาและแกปญหาทางเทคนคิ (Help Desk) 

3.2 กําหนดแนวทางวธิีการประทับรับรองเวลารับ-สงหนังสอืราชการ
อิเล็กทรอนิกส (Time Stamp)

3.3 กําหนดแนวทาง วธิีการลงนามในหนังสือราชการแบบอิเล็กทรอนิกส 

4. ขอสังเกตของที่ประชมุผูเขารวมสัมมนา 

5. ประเด็นที่เกี่ยวของกับกระทรวงพลังงาน
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เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ

หลักในการเขียนหนังสือราชการ

1.  เขียนใหเขาใจงาย

2.  เขียนใหเขาใจตรงกัน

3.  เขียนใหตรงเปา

4.  เขียนใหเกิดผลดี

ศึกษาเพิ่มเติม

-ระเบยีบสํานักนายกรฐัมนตรวีาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

- หนังสือเทคนคิการเขยีนหนังสือราชการ หนังสือโตตอบ และรายงานการประชุม 

- ดูแบบอยางการใชถอยคาํและรูปแบบหนังสือของหนวยงานที่เปน Best Practice ดานงานสารบรรณ 

เชน สลค. สปน. สํานกังาน ก.พ.
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 ขอควรคํานึงในการเขียนหนังสือราชการ ตองคํานึงถึง

1. ตองมีความรูระเบียบงานสารบรรณดี

2. ความนิยม  (ชอบ) ของผูลงนามหนังสือ

3. ผูรับ (วาจะสามารถเขาใจเนื้อหาและปฏิบัติไดถูกตองหรือไม)

4. ใชถอยคําธรรมดา  (ถาเปนภาษาตางประเทศใหใชศัพทบัญญัติ แลววงเล็บ 
ภาษาอังกฤษกํากับ เชน ปายประชาสัมพันธ (Banner) เวนแตคํานั้นยังไมมีศัพทบัญญัติ)

5. ตองระวังอักขรวิธี  ตัวสะกด  การันต

6. ตองจัดวรรคตอนใหถูกตอง

7. ตองใชภาษาเขียน (โดยเปลี่ยนจากภาษาพูด เปนภาษาเขียน)

8. ตองเขียนใหสั้น  กะทัดรัด  ชัดเจน  เขาใจงาย  ไดใจความ

9. เหตุกับผลตองสอดคลองกัน
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ประเด็นที่สําคัญในการเขียนหนังสือราชการ

การตั้งชื่อเรื่อง
เรื่อง  คือ  ใจความของหนังสือ  ที่ยอสั้นที่สุด  นั่นก็คือ  เพียงแคอานชื่อเรื่องเทานั้นก็สามารถทราบ 

เรื่องราวในหนังสือโดยภาพรวม ๆ  ไดแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือ  การทราบความตองการ / ความ
ประสงค / เหตุที่มีหนังสือมาถงึ  ทําใหการพิจารณา  งาย  สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น

การตั้งชื่อเรื่อง  อยางนอยตองเขียนใหบรรลจุุดมุงหมาย  2 ประการ  คือ

1.  พอรูใจความของเรื่อง  ที่ยอสั้นที่สุด

2.  สะดวกแกการเก็บ  คน  อางอิง

ชื่อเรือ่งที่ดี  ตองเปน  ประโยค  หรือ  วลี  เชน  เรื่อง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรบัรองสําเนาหนังสือ   
เรื่อง  การเชาเครือ่งถายเอกสาร

ถาตั้งชื่อเรือ่งเปนคํานาม  หรือกรยิา  ถือวาไมเขาเหมาะสม  เชน  เรื่อง  เครื่องถายเอกสาร  เรื่อง  แจงมติ
ที่ประชุม

โดยปกติ  หนงัสือที่มาถึงเราใชชื่อเรื่องอะไร เวลาตอบกลับไปก็ใชชื่อเรือ่งเดมินัน้เสมอ แตก็ไมอาจทําได
เชนนัน้ทุกเรื่อง  เชน  เรื่อง  ขออนุมัติเบกิเงินคาใชจายในการเดนิทางไปราชการ  เวลาตอบกลบัไปถาใชชื่อ
เรื่องเหมอืนเดมิ  ก็แสดงวาเราขออนุมตัิอกี  ทั้ง ๆ  ที่เราเปนผูอนุมัติ  กรณีอยางนี้จึงตองเปลี่ยนชื่อเรือ่งใหม
เปน  เรื่อง  อนุมัติเบกิเงิน....................... หรือ  เรื่อง  การขออนุมตัิเบิกเงนิ.....................

ตั้งชื่อเรื่องดี  ..................เขาใจงาย.....................ไมเสียเวลาอาน



www.themegallery.com
43

ประเด็นที่สําคัญในการเขียนหนังสือราชการ (ตอ)

โครงสรางของหนังสือ

- สวนที่  1 ไดแก  หัวเรือ่ง  (หนังสือ) เริ่มตั้งแต  ที่  ชื่อสวนราชการ  ไปจนถึง  

สิ่งที่สงมาดวย

- สวนที่  2 ไดแก  เนื้อเรื่อง  (เหตุที่มีหนงัสือไป , หรือปรารภเหตุ  โดยปกติ  

คือ  ยอหนาแรกของหนังสือ

- สวนที่  3 ไดแก  จุดประสงคของเรื่อง  1 จดุ  ประสงคที่มีหนงัสือไป , หรือ

ปรารภผล  โดยปกติคือยอหนาที่สองของหนังสือ

- สวนที่  4 ไดแก  ทายเรื่อง  (หนังสือ) เริ่มตั้งแต  คําลงทาย  ไปจนถึง  

หมวดเลขโทรศัพท
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โครงสราง

หนังสือ

ราชการ

สวนที่ 1
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โครงสราง

หนังสือ

ราชการ

สวนที่ 1
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โครงสราง

หนังสือ

ราชการ

สวนที่ 2

โครงสราง

หนังสือ

ราชการ

สวนที่ 3
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โครงสราง

หนังสือ

ราชการ

สวนที่ 4
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การเขียนในสวนที่ 2

การเขียนขอความที่เปนเหตุ  

ถาเปนกรณีที่มีหนังสืออางถงึ  ใหขึ้นตนขอความวา  ตามหนังสือทีอ่างถงึ  และ

จบดวย  ความแจงแลว นั้น หรือ ความละเอยีดแจงแลว นั้น

ถาเปนกรณีไมมีหนังสืออางถงึ

โดยปกติใหขึ้นตนขอความวา  ตามที่  (มักเปนเรื่องที่รูกนัอยูกอนแลว หรือเคย

ตดิตอกนัมากอน) และจบดวยคํา  นั้น  แตถาเปนเรื่องใหม  (ไมเคยเกดิขึน้ / มี

มากอน  ใหขึ้นตนขอความ  ดวย  หรือ  ชื่อสวนราชการ  และหามจบดวยคําวา  

นั้น  อยางเดด็ขาด

โดยทั่วไปคําเริ่มตนของขอความที่เปนเหตุมใีชกันอยูหลายคํา  อยางนอยก็  6

คํา  คือ  ดวย   เนื่องจาก   ตาม   ตามที่   อนุสนธิ   ตามหนังสือที่อางถึง
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การเขียนในสวนที่ 2 (ตอ)

กรณีที่มีการเขยีนอางองิกฎหมาย  ระเบียบ  ตองระบุใหชัดเจน  ซึ่งมีวิธีเขยีน  

2 วิธี

1. เขยีนชัดเจน  (ชื่อเต็ม)  เชน  ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน     

พ.ศ. 2535 ตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ  วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือ

นักศึกษา  พ.ศ. 2515

2. เขียนโดยยอ  เชน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือ  ตาม

ระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา
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ตัวอยางการเขียนในสวนที่ 2
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การเขียนในสวนที่ 3

การเขียนขอความที่เปนผล 

ซึ่งเปนจุดประสงคของเรื่อง  ตองเขียนใหชัดเจน ระบุใหแนชดัวา  ตองการอะไร

จะใหผูรับหนังสือทําอะไร  อยางไร  เชน

- ถาตองการใหอนุมัติ  / อนุญาต  ก็เขยีนแสดงเหตผุล / ความจําเปนในการขอ

อนุมัติ / อนุญาต  และจบดวยขออนุมัติ / อนุญาตอะไร

- กรณีแจงเพื่อทราบก็ใหเขยีนสาระสําคญัของเรื่องใหถูกตองสมบูรณ  ชัดเจน ถา

มีรายละเอยีดมากใหทําเปนเอกสารสิ่งที่สงไปดวย

- กรณีประสงคจะใหผูรับดําเนินการอยางไร อยางหนึ่งกต็องระบุสิ่งที่ตองการให

ชัดเจน และใหชื่อผูประสานงานไวดวยในกรณีที่จําเปน

คําที่นิยมใชขึ้นตนยอหนาสวนที่ 3 เชน ใชชื่อสวนราชการ , ในการนี้  
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การเขียนในสวนที่ 3 (ตอ)

กรณีเอกสารไมจบในหนาเดียว ตองมีตัวบอกขอความในหนาถัดไป 



www.themegallery.com
53

ตัวอยางการเขียนในสวนที่ 3
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ตัวอยางการเขียนในสวนที่ 4

สวนสรุป

- ถาตองการใหทราบ  ก็ลงทายวา  จงึเรียนมาเพื่อทราบ  (โปรดทราบ)

- ถาตองการใหพิจารณา  ใหลงทายวา  จงึเรียนมาเพื่อพิจารณา  (โปรดพจิารณา)

โดยตอทายใหชัดวา  จะใหพิจารณาอะไร  ประเดน็ไหน

- หรือกรณี  อื่น ๆ  เชน เพื่อซอมความเขาใจเพื่อถอืปฏิบัต ิ เพื่อดาํเนินการ เพื่อ

ชี้แจงขอเทจ็จริง  เพื่อรายงาน เพื่อใหระมัดระวัง

*** ในกรณีที่ขอใหผูรับดําเนินการอยางไรอยางหนึ่ง มักจะจบดวยการขอบคุณ 

>> จะเปนพระคุณยิง่ (กรณีผูรับมีตําแหนงสูงกวา เชน หนังสือทีอ่ธิบดีลงนาม

ถงึปลัดกระทรวง, ผอ.ลงนาม ถงึ รองปลัด ฯลฯ)

>> จะขอบคุณยิง่ (กรณีผูรับมีตําแหนงเทากัน หรือต่ํากวา)
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ตัวอยางการเขียนในสวนที่ 4
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การเขียนบันทึกขอความ

หลักการบันทึก  เพื่อใหสะดวกในการพิจารณาสั่งการ  ควร

1.  แยกเปนเรื่องๆ โดยหากมีหลายประเดน็ที่ตองการนําเสนอใหแยกเปนขอๆ 

เชน 1. ที่มา  2. การดําเนินการ 3. ขอเสนอเพื่อพิจารณา

หรือ แยกเปนหัวขอ 1. 2. 3. ตามประเดน็ที่เราตองการนําเสนอ

2.  แตละหัวขอเรื่อง  ควรมขีอความใหทราบวา  อะไร  เมือ่ไร  ที่ไหน  ใคร  

ทําไม  อยางไร

3.  ใชคําขึ้นตน หลักการใชถอยคํา เชนเดียวกับหนังสือภายนอก

4. กรณมีีเอกสารแนบ ใหใชวา ตามเอกสารแนบ , รายละเอยีดตามเอกสารแนบ,

(เอกสารแนบ 1), รายละเอยีดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ (ขึ้นอยูกับบริบท

ของขอความในบันทึก)
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ตัวอยางการใชถอยคํา

� เพื่อโปรดทราบ � เพื่อโปรดทราบและแจงให……..ทราบดวย

� เพื่อโปรดทราบและลงนามใน……..ดังแนบ

� จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1.  อนุมัติโครงการ

2.  อนุมัติงบประมาณคาใชจาย  ภายในวงเงิน……………………บาท(…………...)

3.  ลงนามหนังสือแจง  สล. รมว. สํานักและกองใน  สป.

� เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

� เพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต

� เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

� เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  และ  ………………………………………

� เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ

� เพื่อโปรดพิจารณาสั่งการใหถือปฏิบัติตอไป

� เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

1.  โครงการ

2.  งบประมาณคาใชจาย
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หลักการใชคํา
อนุเคราะห                 กรณีขอความชวยเหลือ

สงเสรมิ กรณียังไมไดทํามากอน

สนับสนุน กรณีทําแลวแตสนับสนุนใหดีขึ้น

เชน (หลายชนิด) ใหยกมาเปนตัวอยาง  3 อยาง

 เชน น้ํามัน  ไฟฟา  ไบโอดีเซล เปนตน (ฯลฯ)

อาทิ                        เฉพาะที่มีความสาํคัญหรือที่มีมาก

ไดแก       มีอยูเทาไรบอกมาใหหมด ไดแก  ดิน น้ํา

จะ  ใชในการขอบคุณ (จะเปนพระคุณยิ่ง)

ไมใชคําวา จัก เปนคําบังคับหรือคําขู
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สรุป

การเขียนรายงานและหนังสือราชการ เปนทั้งศาสตรและศิลป บางเรื่องก็
ตองเรยีนรูและสั่งสมจากประสบการณ  

การเขียนรายงานและหนังสือราชการ ใหไดดจีะตองฝกฝนจากการ
ปฏบิัตงิานจรงิและเรียนรู สังเกตการใชถอยคํา สํานวนและภาษาจาก
หนวยงานตัวอยางที่ดี เชน ของ สลค. (cabinet.thaigov.go.th) สปน.
(www.opm.go.th) สํานักงาน ก.พ. (www.ocsc.go.th)
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 1 

 

 

 

 

อารัมภบท 

  การปฏิบัติราชการของเราในปจจุบัน  งานจํานวนไมนอยกวารอยละ  80  เปนงานเกี่ยวกับ

หนงัสือ  จงึอาจกลาวไดวาการเขียนหนงัสอืเปนหวัใจสําคัญของการปฏิบัติราชการ  เพราะจะปรากฎอยูบอย ๆ  

วาปญหาที่เกดิขึ้นในการปฏิบัติราชการมกัจะเปนปญหาที่เกี่ยวกับหนงัสือ  โดยเฉพาะการเขียนหนงัสือ  เชน

งานลาชาเพราะไมรูจะเขียนอยางไร  เขยีนแลวขยาํทิง้  เขียนแลวใชไมไดตองแกไข  สรางความหงุดหงิดให   

หัวหนางาน  ขณะเดียวกนัเจาหนาที่ผูเขียนหนงัสือก็ออกอาการไมพอใจ  หัวหนาก็เชนเดียวกัน 

  หนงัสือเปนเครื่องมือที่ใชในการสือสารอยางหนึง่  ถาผูอานกับผูเขียนหนงัสือเขาใจไมตรงกัน

อะไรจะเกิดขึ้น ?  การปฏบัิติราชการอาจเกิดความผิดพลาดบกพรองได  ดังนั้น  การเขียนหนังสือราชการจงึมี

ความสาํคัญและจําเปนคอนขางมากสําหรบัผูที่เปนขาราชการ  โดยขอเท็จจริงแลวคงไมมีขาราชการคนใด

เขียนหนงัสือราชการไมได  แตจะเขียนเปน  เขียนดี  หรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง  ซึ่งถาจะใหเกรดกันกน็าจะเปน  

ดังนี ้

  เขียนได    ได  1 

  เขียนเปน   ได  2 - 3 

  เขียนด ี    ได  4 

  ดังนัน้  ปญหาอยูทีว่า  ทานจะทําอยางไรจึงจะสามารถเขียนหนงัสือราชการแลวไดเกรด  4  

ลองติดตามเทคนิคการเขียนหนงัสือราชการตอไปซิครับ............................. 

 
หลักในการเขียนหนังสือราชการ 
  หนงัสือราชการที่ดี  คือ  หนังสือที่ผูรับอานแลวเขาใจความหมายสามารถปฏิบัติไดตรงตาม

วัตถุประสงค  และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 

  ดังนัน้  ในการเขียนหนงัสือราชการ  จงึตองคํานงึถงึเรื่องตอไปนี้  เปนเบื้องตน  คือ   

  1.  เขียนใหเขาใจงาย 

  2.  เขียนใหเขาใจตรงกนั 

  3.  เขียนใหตรงเปา 

  4.  เขียนใหเกดิผลดี 

 

   

เทคนิคการเขียน 
หนังสือราชการ 



 2 

  เขียนใหเขาใจงาย 
  หมายความวา  ตองเขียนใหชัดเจน  กระจาง  ไมคลุมเครือ  หรือแปลความไดหลายอยาง 

  เราจะทราบไดวาหนงัสือฉบับใดอานแลวเขาใจงาย  ดวยวิธงีาย ๆ  คือ  เมื่อไดรับหนังสือแลว

ลองอานดูสัก  2 – 3  จบ  กจ็ะหาคาํตอบไดทันทีวา  “หมายความวาอยาไง”  บางฉบับอานคนเดยีว 2 – 3  จบ  

แลวก็ไมเขาใจ  ตองไปใหคนอื่น ๆ  ชวยอาน  เพื่อชวยกันวเิคราะห  และตีความอกีก็มี  (เสียเวลาทาํมาหากนิ

แย...........) 

 
  เขียนใหเขาใจตรงกัน 

  หมายความวา  เขียนแลวผูรับหนงัสืออานเขาใจถกูตองตรงกนักับทีผู่เขียนตองการ  ไมเขาใจ

ไปเปนอยางอืน่  ไมตองเสียเวลาสอบถามกันไปมาวาอยางนั้นใชมั้ย  อยางนี้ใชหรือเปลา 

 
  เขียนใหตรงเปา 
  หมายความวา  เขียนใหตรงตามประเดน็ที่ตองการ  หนงัสือราชการไมใชจดหมายรัก  หรือ

จดหมายขอเงนิ  จงึไมจําเปนตองออดออน  ออมคอม  วกวน  หรือบรรยายความแบบน้ําทวมทุง  มักมีบอย ๆ  

ที่เขียนยาวถงึ  2  หนากระดาษ  แตอานจบแลวไมรูวาตองการอะไร  จะถามหรือหารือก็ไมใช  จะขอหรือแจง

ใหทราบก็ไมเชิง  (สรุปแลวคือไมรูเร่ือง / ทําไมถกู  เก็บยัดใสล้ินชักดกีวา...........) 

 
  เขียนใหเกิดผลดี 
  หมายความวา  ผูรับอานแลวเกิดความรูสึกไปในทางทีดี่  ในทางที่เปนมิตร  หรือยนิดี  พรอม

ที่จะดําเนนิการให  สรุปก็คือกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน  โดยเฉพาะอยางยิง่ถาเปนหนงัสอืตอบปฏิเสธ  

ซึ่งโดยปกติใคร ๆ  ก็ไมชอบถูกปฏิเสธ  ดังนัน้  การเขียนหนังสือในเชิงภาคปฏิเสธ  จงึควรใชถอยคําสุภาพ  

ออนนอม  ถอมตน  มีเหตุมผีลตามสมควร  (สรุปแลวคอืผูอานไมดาแม..................) 

  สรุป  การที่จะเขียนหนงัสือราชการใหไดดังประสงคทัง้ 4 ประการดังกลาวมาขางตน  เหน็วา

นาจะตองยึดหลักที่วา  ใคร  ทําไม  อะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร   ถาเขยีนหนงัสือแลวสามารถตอบ     

คําถามทัง้  6  คําถามนี้ได  กน็าจะถือวาหนังสือราชการฉบับนั้น  พอใชไดแลว 

  ตัวอยาง  นายชยาภัทร  กิตติ  ขออนุญาตไปราชการ ทําบันทกึเสนอ  อานแลวตองใหทราบวา 

  (1)  ใคร  คือนายชยาภทัร  กิตติ  (แคนี้ยังไมพอเพราะเราเปนขาราชการ  จึงตองรูตอไปวา  

นายชยาภทัร  คือใคร  เปนขาราชการ  ตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม  3  สวนสงเสริมวัฒนธรรมไทย  เปนตน) 

  (2)  ทําไม  คือ  ประสงคอนญุาตไปราชการ 

  (3)  อะไร  คือ  ไปราชการอะไร  (ไปเขารับการอบรม  ประชุม  สัมมนา  เร่ืองอะไร) 
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  (4)  ที่ไหน  คือ  ไปที่ไหน  (จังหวัดอะไร  และถาจะใหดียิ่งขึ้น  หากมสีถานที่โดยเฉพาะก็ควร

บอกไวดวย  เชน  หอประชมุคุรุสภา  กรุงเทพมหานคร) 

  (5)  เมื่อไร  คือ  ไปเมื่อวนั  เดือน  ปใด  ถึงวนั  เดือน  ปใด 

  (6)  อยางไร  คือ  ทาํอยางไร  ตองการใหทาํอยางไร  เหน็เปนอยางไร     ควรดําเนนิการ

อยางไร  (บางเรื่องก็อาจจะไมมี  ตองพิจารณาเปนเรื่อง  ๆ ไป) 

  ตามตัวอยางขางบนนี ้ เนื้อความของหนังสอืราชการ  (บันทกึเสนอ)  กจ็ะเขียนไดอยางงาย ๆ  

ดังนี ้

  ตามที่  กระทรวงศึกษาธิการ  จะจัดอบรมขาราชการบรรจุใหม  และใหขาราชการที่บรรจุใหม

ไปเขารับการอบรมดวย  นัน้ 

  สวนสงเสริมวฒันธรรมไทย  มีขาราชการบรรจุใหม  1  ราย  คือ  นายชยาภัทร  กิตติ           

นักวชิาการวฒันธรรม  3  สมควรให  นายชยาภัทร  กิตติ  ตําแหนงนักวิชาการวัฒนธรรม  3  สวนสงเสริม     

วัฒนธรรมไทยไปราชการ เพื่อเขารับการอบรมขาราชการบรรจใุหม ณ หอประชมุคุรุสภา กรุงเทพมหานคร 

  ระหวางวนัที ่ 23 – 29  เมษายน  2544 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

 
เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
  คําวา  “หนังสือราชการ”  ตามระเบยีบงานสารบรรณ  คือ  เอกสารที่ทําขึน้เปนหลักฐานใน

ราชการ  ซึง่มดีวยกนั  6  ชนิด  ไดแก  หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  หนงัสือประทับตรา  หนงัสือส่ังการ  

หนงัสือประชาสัมพันธ  หนงัสือที่เจาหนาทีท่ําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  เมื่อเปนเชนนี้  กน็าจะหา

(คําสั่งตาง ๆ )  หนงัสือประชาสัมพนัธ  (ประกาศ , ขาว) 

  ในทีน่ี้  จะกลาวถงึแตเฉพาะหลักทั่วไปของการเขียนหนังสือราชการเทานั้น  ไมเจาะลึกลงไป

ในแตละชนิดของหนงัสือราชการ 

  นอกจากหลกัในการเขียนหนังสือราชการที่ไดกลาวไปแลว  ใครขอเสนอเทคนิค  หรือวิธีการ

เขียนหนงัสือราชการ  เพื่อใหไดหนงัสือราชการที่ดี  ดังตอไปนี้ 
  ผูเขียนจะตองนึกคิดกอนเขียนเสมอวา 

 จะเขียนเรื่องอะไร 
 จะเขียนถึงใคร 
 จะเขียนทําไม 

 จะเขียนอยางไร 

(5) 

(6) 

(4) (3) (2) 

(1) 
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ทั้งนี้  เพื่อใหหนงัสือราชการที่เขียนออกมาแลวประสบผลสําเร็จ  นั่นคอื  ไมถูกผูบังคับบัญชาแกไข  ผูรับอาน

แลวรูเร่ืองเขาใจ 
  จะเขียนเรื่องอะไร 
  หนงัสือบางฉบับอาจมีเร่ืองที่ตองกลาวถึงมากกวา  1  เร่ือง  ถาเขาใจวาจะเขียนเรือ่งอะไรก็

สามารถจัดลาํดับของเรื่องไดถูกตอง  มีเนือ้หาสาระครบถวนตามทองเรื่อง  และที่สําคัญจะชวยใหสามารถตั้ง

ช่ือเร่ืองของหนังสือไดถูกตอง  กระชับ  ชัดเจน 
  จะเขียนถึงใคร 
  การรูวาจะเขียนถึงใคร  ทาํใหสามารถใชถอยคํา  สํานวน  ไดถกูตอง  เหมาะสมกับฐานะของ

ผูรับหนงัสือ  กาลเทศะ  และโดยเฉพาะอยางยิ่งทําใหคําขึ้นตน  คําลงทาย  รวมทัง้สรรพนาม  ไดอยางถูกตอง

เหมาะสมอีกดวย 
  จะเขียนทําไม 
  การรูวาจะเขียนทาํไม  ทาํใหสามารถเขยีนไดบรรลุเปาประสงคที่ตองการ  และทําใหผูรับ

หนงัสือเขาใจความตองการ  สามารถดาํเนนิการไดถูกตองตามเปาประสงค  เชน  เขยีนไปเพื่อใหทราบ         

ใหพิจาณา  ขอความรวมมอื  ชี้แจง  ขออนุมัติ  ขออนญุาต  เปนตน 
  จะเขียนอยางไร 
    การที่จะรูวาจะเขียนอยางไร  ขอใหยอนกลับดูหลักการเขียนหนังสือราชการ  ซึง่ไดกลาว

มาแลวขางตน 

  ความจริงเมื่อไดกลาวมาถงึตรงนี้กน็าจะจบเรื่องเทคนิคการเขียนหนงัสอืราชการแลว  เพราะ

ไดกลาวถงึ   หลักการ  และ  เทคนิค  จบแลว  แตการกลับหาเปนเชนนัน้ไม  เทาแต  4  หลกั  กับอีก  4  

เทคนิค  ยงัไมอาจทาํใหทาน  เขียนดี  ได  ยังมีขอปลีกยอย  (ที่ไมยอย....อีกมาก)  ซึ่งจัดเปนองคประกอบอีก

สวนหนึง่ทีจ่ะเปนเครื่องมือชวยใหสามารถ  เขียนดี  ได อาจเรียกวาเปนขอควรคาํนงึถงึในการเขียนหนังสือ

ราชการก็ได 
ขอควรคํานึงถึงในการเขยีนหนังสือราชการ 
  ผูที่จะเขียนหนังสือราชการไดประเภทเขียนดี  จะตองมคุีณสมบัติพิเศษที่แตกตางไปจากผูอ่ืน

อยูบาง  ถาผูใดขวนขวายแสวงหาคุณสมบัติตอไปนี้ใหตรงกับตนเองแลว  ก็เชื่อไดวา  ผูนั้นจะประสบ

ความสาํเร็จ  เปนนกัเขียนหนังสือราชการเกรด  4  อยางแนนอน  คือ 

  1.  มีความรูระเบียบงานสารบรรณดี 

  2.  มีความรูและสามารถใชภาษาไทยไดถูกตองเปนอยางดี 

  3.  รูจักใชพจนานุกรม 

  4.  ยอความเกง 

  5.  รู  เขาใจ  สามารถใชสํานวนราชการไดถูกตอง  เหมาะสม 
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  6.  เขียนภาษาราชการเปน  และถูกตอง 

  7.  เขียนไดถูกแบบตามชนิดของหนงัสือราชการ 

  8.  เขียนไดถูกตอง  เหมาะสม  เปนแบบอยางที่ดี 

  9.  มีความละเอียด  รอบคอบ  มีความจาํดี 
สรุป 
  หนงัสือราชการที่พบกนับอย  และตองเขียนบอย ๆ  นาจะไดแก  หนงัสือภายนอก  หนังสือ

ภายใน  หนงัสือประทับตรา  หนงัสือส่ังการ  (คําสั่ง) หนงัสือประชาสมัพันธ(ประกาศ , ขาว)หนังสือที่เจาหนาที่

ทําขึ้น  (บันทกึ , รายงานการประชุม)  เมื่อเขาใจหลกัและเทคนิคการเขียนหนังสือราชการรวมทัง้ขวนขวายหา

ความรู  ความเขาใจตามขอควรคํานึง  เร่ิมเลยครับ.... เร่ิมตนทนัท ี ดวยการสงัเกต หนังสือราชการที่คิดวาดี  

นํามาใชเปนแบบอยาง  รางก็ดี  หนังสือที่พมิพแลวผูบังคับบัญชาแกไขก็ดีเกบ็รวบรวมไวเปนแบบอยาง        

รับรองวาไมเกนิ  6  เดือน  ทานจะกลายเปนผูเขียนหนงัสือราชการ  ประเภทเขียนดี  จนไดรับ       คําชมเชย  

ยกยอง  อยางแนนอน 

   
ปญหาบางประการในการเขียนหนังสอื2545 
  1.  ไมชัดเจนวา  จะทาํอะไร  ที่ไหน  เมื่อไร  อยางไร 

  2.  ใชภาษาไมถูกตอง  ชอบใชภาษาพูด 

  3.  ใชสะกด  การันต  วรรคตอน  ไมถูกตอง 

  4.  ยอความ  ไมเปน 

  5.  จับประเด็น  ไมถูก  ไมชัด 

  6.  ไมอาง  หนังสือที่อางถงึ 

  7.  ตอบ  ไมตรง  ประเดน็  (เร่ือง) 

  8.  ใชสํานวน  ไมดีพอ 

  9.  ไม  ละเอยีดรอบคอบ 

  10.  ไม  พยายามปรับปรุง  พัฒนาใหดีข้ึน 

 
การราง  (เขยีน)  หนังสือ 
  หลักการรางหนังสือ 
  1.  ตองรูชนิดและรูปแบบของหนังสือราชการ  สามารถใชไดอยางถูกตอง 

  2.  ตองรู  และเขาใจเรื่องทีจ่ะเขียน  (ราง)  อยางแจมแจง 

  3.  ตองแยกประเด็นที่เปนเหตุ  และความมุงหมายทีจ่ะทําหนังสือนัน้กอน  จากนัน้ถึงเปนผล  

หรือความประสงคที่ตองการใหผูรับหนังสือปฏิบัติ 
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  4.  ตองคํานงึถึง 

   4.1  ความนิยม  (ชอบ)  ของผูลงนามหนังสือ 

   4.2  ผูรับ 

   4.3  ใชถอยคําธรรมดา 

   4.4  ตองระวังอักขรวิธี  ตัวสะกด  การนัต 

   4.5  ตองจัดวรรคตอนใหถูกตอง 

   4.6  ตองใชภาษาเขยีน 

   4.7  ตองเขียนใหส้ัน  กะทัดรัด  ชัดเจน  เขาใจงาย  ไดใจความ 

   4.8  เหตุกับผลตองสอดคลองกัน 

   4.9  ตองราง  (เขียน)  ใหชดัเจน  อานงาย  สะดวกแกการตรวจแก / พมิพ 

 
โครงสรางของหนังสือ 
  สวนที่  1  ไดแก  หัวเรื่อง  (หนังสือ)  เร่ิมต้ังแต  ที ่ ชื่อสวนราชการ  ไปจนถงึ  ส่ิงที่สงมาดวย 

  สวนที่  2  ไดแก  เนื้อเร่ือง  (เหตทุี่มหีนงัสือไป , หรือปรารภเหตุ  โดยปกติ  คือ  ยอหนาแรก

ของหนงัสือ 

  สวนที่  3  ไดแก  จุดประสงคของเรื่อง  1  จุด  ประสงคที่มหีนงัสือไป , หรือปรารภผล  โดย

ปกติคือยอหนาที่สองของหนงัสือ 

  สวนที่  4  ไดแก  ทายเรื่อง  (หนงัสือ)  เร่ิมต้ังแต  คําลงทาย  ไปจนถึง  หมวดเลขโทรศัพท 

 
การต้ังชื่อเรือ่ง 
  เร่ือง  คือ  ใจความของหนงัสือ  ที่ยอส้ันทีสุ่ด  นั่นก็คือ  เพียงแคอานชือ่เร่ืองเทานัน้ก็สามารถ

ทราบเรื่องราวในหนังสือโดยภาพรวม ๆ  ไดแลว  โดยเฉพาะอยางยิ่ง  คือ  การทราบความตองการ / ความ

ประสงค / เหตุที่มีหนงัสือมาถึง  ทาํใหการพิจารณา  งาย  สะดวก  รวดเร็วยิ่งขึ้น 

  การตั้งชื่อเร่ือง  อยางนอยตองเขียนใหบรรลุจุดมุงหมาย  2  ประการ  คือ 

  1.  พอรูใจความของเรื่อง  ที่ยอส้ันที่สุด 

  2.  สะดวกแกการเก็บ  คน  อางอิง 

  ชื่อเร่ืองที่ดี  ตองเปน  ประโยค  หรือ  วลี  เชน  เร่ือง  วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับรองสําเนา

หนงัสือ  เร่ือง  การเชาเครื่องถายเอกสาร 

  ถาตั้งชื่อเร่ืองเปนคํานาม  หรือกริยา  ถอืวาไมเขาทา  เชน  เร่ือง  เครื่องถายเอกสาร  เร่ือง  

แจงมติที่ประชุม 
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  โดยปกต ิ  หนังสือที่มาถึงเราใชชื่อเร่ืองอะไรเวลาตอบกลับไปก็ใชชื่อเร่ืองเดิมนัน้เสมอ  แต 

จริง ๆ  แลวไมอาจทาํไดเชนนั้นทุกเรื่อง  เชน  เร่ือง  ขออนุมัติเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  เวลา

ตอบกลับไปถาใชชื่อเร่ืองเหมือนเดิม  ก็แสดงวาเราขออนุมัติอีก  ทัง้ ๆ  ที่เราเปนผูอนุมัติ  กรณีอยางนี้จึงตอง

เปลี่ยนชื่อเร่ืองใหมเปน  เร่ือง  อนุมัติเบกิเงิน.......................    หรือ  เร่ือง  การขออนมุัติเบิกเงนิ..................... 

  ต้ังชื่อเร่ืองด ี ..................เขาใจงาย.....................ไมเสียเวลาอาน 

 
วิธีการรางหนังสือ 
  1.  การเขียนขอความที่เปนเหตุ  ถาเปนกรณีที่มีหนงัสอือางถงึ  ใหข้ึนตนขอความวา  ตาม

หนงัสือที่อางถึง  และจบดวย  ความแจงแลวนัน้ 

  ถาเปนกรณีไมมีหนงัสืออางถึง 

  โดยปกติใหข้ึนตนขอความวา  ตามที ่  (มักเปนเรื่องที่รูกนัอยูกอนแลว)  และจบดวยคํา  นัน้  

แตถาเปนเรื่องใหม  (ไมเคยเกิดขึ้น / มีมากอน  ใหข้ึนตนขอความ  ดวย  หรือ  ชื่อสวนราชการ  และหามจบ

ดวยคํา  นัน้  อยางเด็ดขาด 

  จริง ๆ  แลวคําเริ่มตนของขอความที่เปนเหตุมีใชกันอยูหลายคํา  อยางนอยก ็ 6  คํา  คือ 

ดวย   เนื่องจาก   ตาม   ตามที ่  อนุสนธ ิ  ตามหนงัสือทีอ่างถงึ 

  2.  การเขียนอางอิงกฎหมาย  ระเบียบ  ตองระบุใหชัดเจน  ซึ่งมีวิธีเขียน  2  วิธ ี

   เขียนชัดเจน  (เต็มยศ)  เชน  ตามพระราชบัญญติัระเบียบขาราชการพลเรือน     

พ.ศ. 2535  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธกิาร  วาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศกึษา  พ.ศ. 2515   

   เขียนโดยยอ  เชน  ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน  หรือ  ตาม

ระเบียบวาดวยการลงโทษนกัเรียนหรือนักศึกษา 

  3.  การเขียนขอความที่เปนผล  คือ  จุดประสงคของเรื่อง  ตองเขียนใหชัดเจน ระบุใหแนชัดวา  

ตองการอะไรจะใหผูรับหนังสือทําอะไร  อยางไร  เชน 

   -  ถาตองการใหอนุมัติ  /  อนุญาต  ก็เขียนแสดงเหตุผล / ความจาํเปนในการขอ

อนุมัติ / อนุญาต  และจบดวยขออนุมัติ / อนุญาตอะไร 

   -  ถาตองการใหทราบ  ก็ลงทายวา  จงึเรียนมาเพื่อทราบ  (โปรดทราบ) 

   -  ถาตองการใหพิจารณา  ใหลงทายวา  จึงเรียนมาเพือ่พิจารณา  (โปรดพิจารณา)  

โดยตอทายใหชัดวา  จะใหพจิารณาอะไร  ประเด็นไหน 

   -  หรือกรณี  อ่ืน ๆ  เชน เพื่อซอมความเขาใจเพื่อถือปฏิบัติ  เพื่อดําเนนิการ เพื่อชี้แจง

ขอเท็จจริง  เพือ่รายงาน  เพือ่สืบสวนสดับตรับฟง  เพื่อใหสังวรระมัดระวัง 

   ที่สําคัญ  เมื่อระบุเนื้ออะไรไปหมดแลว  อยาจบ  หรือลงทาย  ดวยขอความ  จึงเรียน

มาเพื่อทราบอกีเปนเด็ดขาด 
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   ขอสังเกตุการใชถอยคํา   

   การใชถอยคําภาษาไทย  ตองยอมรับวาภาษาไทยมีถอยคําใหใชมาก  คําหลาย ๆ  

คํามีความหมายอยางเดียวกันเชน  กิน  มีคําที่มีความหมายถงึกนิอยูมากเชน  แดก  กัด  รับประทาน  เสวย  

ฉัน  ซึง่แตละคําจะมีระดับการใชเปนทีท่ราบกันอยูแลวโดยมาก  อยางไรก็ตามมถีอยคําบางคําที่อยากนาํมา

ย้ําเนนเพราะมักใชผิดกันบอย ๆ  

   -  การใชคํา  ขอบคุณ 

      ขอบคุณ  ใชทั่วไป 

      ขอบพระคณุ  ขอบพระคณุมาก  ขอบพระคุณยิ่ง  เปนพระคุณมาก  เปนพระคุณยิ่ง 

   -  อนมุัติ  หมายถึง  เหน็ชอบตามทีก่ําหนดใหจะใชกรณทีี่มีระเบียบ กฎหมาย ระบุไว 

   -  อนุญาต  หมายถงึ  ยนิยอม  ยอมให  ตกลง  ใชโดยทั่วไป 

   -  การใช  ณ  (นะ)  ตองไมมีจุด 

   -  ฯ ล ฯ  (ไปยาลใหญ)  ตองเวนวรรค 

   -  หมายกําหนดการ  ใชกับงานพระราชพิธกีรณีมีการเสดจ็ 

   -  กาํหนดการ  ใชทัว่ไป 

   -  กอปร  หมายถึง  ประกอบ  อยาเขียนเปน  กอรป  หรือ  กอรป 

   -  การใชบุพบท 

    กับ  หมายถงึ  ติดกัน  ดวยกนั  เทากนั 

    แก  หมายถงึ  สําหรับ  (ใชทัว่ไป) 

    แด  หมายถึง  สําหรับ  ใชกับผูสูงกวา  หรือใชกับพระภิกษุ  เชน  ถวายแด  

อุทิศแด 

    แต  หมายถึง  เฉพาะ  อยาง  เทานั้น 

    ตอ  หมายถึง  กระทาํตอ  ตาม 

     ตอเมื่อ    หมายถึง  เมื่อถึง 

     ตอเนื่อง  หมายถึง  ติดตอกนัไป 

     ตอไป      หมายถึง  ถัดไป 

     ตอมา      หมายถงึ  ถัดมา 

    แตถึงกระนัน้กดี็  ใชในกรณี  เชื่อมความใหแยงกนั 

    แตละ  ใชในกรณี  บอกแยกเปนจํานวนหนึ่ง ๆ 

    แตวา  ใชเชื่อมความใหกลบักัน  แยงกนั 

    ควร  เปนคําแนะนาํทั่วไป 

    พึง  เปนคําที่ใชวางมาตรฐาน 
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    ยอม  เปนคาํบังคับทางการ  แตไมเด็ดขาด 

    ตอง  เปนคําบงัคับทางการ  และเด็ดขาด 

    ให    เปนคําบงัคับทางการ  และเด็ดขาด 

    อาจ (จะ)  ใชบอกการคาดคะเน  
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การบันทกึเสนอ 
 

บันทึก  เปนหนังสือราชการที่เรียกวา  “หนังสือที่เจาหนาทีท่ําขึน้หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ” 
  บันทึก  คือ  ขอความ  ซ่ึง  : 
  -  ผูใตบังคับบัญชาเสนอผูบังคับบัญชา 

  -  ผูบังคับบัญชาสั่งการแกผูใตบังคับบัญชา 

  -  เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 

สรุป  บันทกึ  มี  3  ประเภท 

  1.  บันทกึเสนอผูบังคับบัญชา 

  2.  บันทกึสั่งการของผูบังคับบัญชา 

  3.  บันทกึติดตอราชการระหวางเจาหนาที่  หรือ  ระหวางหนวยงานทีตํ่่ากวากรม 

ขอสังเกต  หนังสือราชการที่ใชกระดาษบนัทกึขอความเขียน / พิมพ  เชนเดียวกันกบับันทกึเสนอผูบังคับ 

บัญชาซึ่งติดตอราชการระหวางกรมภายในกระทรวงเดยีวกนั  เปน  “หนงัสือภายใน”  ซึ่งเปน 

หนงัสือราชการอีกประเภทหนึ่ง  มิใช  “บันทึก”  ตามความหมายในทีน่ี ้

การจัดทาํบันทึกเสนอ  เปนเรื่องภายในของสวนราชการ / หนวยงาน  เพื่ออํานวยความสะดวกในการติดตอ 

     และสัง่งาน     ตามระเบียบงานสารบรรณ  จึงกาํหนดใหมีหวัขอเฉพาะ 

     -  ชื่อ  หรือตําแหนง  ที่บันทกึถึง 

     -  สาระสําคัญของเรื่อง 

     -  ชื่อ  และตําแหนง  ของผูบันทกึ 

    อยางไรก็ตาม  การบันทกึกรณีใชกระดาษบันทึกขอความ  จงึนยิมใสสวนราชการและอื่น ๆ  ตาม 

    กระดาษบนัทกึขอความตามไปดวย 

หลักการบนัทึก  เพื่อใหสะดวกในการพิจารณาสั่งการ  ควร 

     1.  แยกเปนเรื่อง ๆ 

     2.  แตละหวัขอเร่ือง  ควรมีขอความใหทราบวา  อะไร  เมื่อไร  ที่ไหน  ใคร  ทําไม  อยางไร 

     3.  ใชคําขึน้ตนเชนเดียวกับหนังสือภายนอก 

    บันทึกที่จะกลาวถงึตอไปนี ้ เปนการบันทกึเสนอผูบังคับบัญชา 

บันทึกเสนอผูบังคับบัญชา  จาํแนกออกไดเปน  4  ประเภท 

   1.  บันทกึยอเร่ือง 

   2.  บันทกึรายงาน 

   3.  บันทกึความเหน็ 

 4.  บันทกึ  (ติดตอ) ส่ังการ 
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 บันทึกยอเรื่อง  คือ  การเขยีนขอความโดยยอจากเรื่องทั้งหมด  ทาํนองยอความ  นั่นก็คือ  เขียนให 

ส้ันที่สุดแตเกบ็ใจความไวไดมากที่สุด  บันทกึยอเร่ืองจะไมมีความเหน็ของผูบันทึกเสนอดังนั้น   
การ  บันทกึยอเรื่อง  จึงตอง 
-  สรุปสาระสาํคัญของเรื่องใหสมบูรณ  และชัดเจน 

 -  ยอเร่ืองใหส้ัน 

 -  เสนอเรื่องใหเขาใจงาย 

 ทั้งนี้  เพื่อใหผูบังคับบัญชา  

-  รูใจความของเรื่องโดยสมบูรณ  และชัดเจน 

-  เสียเวลาอานนอยที่สุด 

-  เขาใจเรื่องไดงายที่สุด 

แลวจะทาํอยางไรจึงจะสาํเร็จ  ตอง 

1.  อานเรื่องทัง้หมดอยางละเอียด  รอบคอบ  เพื่อใหเกิดความเขาใจเรื่องราวในหนังสือ  อยางชัดเจน   

     แจมแจง  (อานใหทะลุ) 

2.  อานตาม  1)  แลวตองจบัใจความสาํคัญของเรื่องใหได  (คนหาหวัใจของหนงัสือ / เร่ืองนัน้ใหได) 

3.  สรุปรวมความทั้งเรื่องอยางสัน้ ๆ  (เขยีนขึ้นใหมดวยถอยคําของเราเอง  ไมตองลอกขอความมา)   

     ซึง่ควรจะตองตอบคําถามไดวา 

-  เร่ืองอะไร 

-  ใคร  

-  ทาํอะไร 

-  ทาํอยางไร 

-  ทาํทําไม 

-  ทาํตอใคร / ทําที่ไหน / ทําเมื่อใด 

โดยปกติมักใชกบัเร่ืองที่ผูบังคับบัญชาจะตองทราบหรือปฏิบัติ  และเปนเรื่องที่ตองอานเรื่องเดิมมาก

หรือมีเอกสารประกอบมาก  หรือมีข้ันตอนการปฏิบัติโตตอบหลายครั้ง  หรือประเด็นหรือมูลเหตุที่ตองการให

ทราบและพจิารณามีหลายเรื่อง  เพื่อใหบังคับบัญชาเขาใจเรื่องไดงายขึ้นและใชเวลาอานนอยลง 

บันทึกรายงาน  คือ  การเขียนขอความรายงานปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย  หรือเร่ืองที่ประสบพบ 

เห็นมา  หรือตรวจสอบ  สอบสวน / สืบสวน  ไดเสนอผูบังคับบัญชา 

ดังนัน้  การทําบันทกึรายงาน  จึงตอง 

 -  ชี้ใหเหน็ถงึเหตุผล / ความจําเปนที่รายงาน 

 -  สาระสาํคัญของเรื่องตองสมบูรณ  ชัดเจน 

 -  กะทัดรัด  (ไมใชบรรยายความ) 
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 -  เขาใจงาย 

 -  ถามีรายละเอียดมาก  ควรทําเปนเอกสารแนบทาย 

 -  ถาจําเปนตองอางกฎหมาย  ระเบยีบ  ตองระบุใหชัดเจน 

 -  เสนอแนะแนวทางปฏิบัติ / ส่ังการ 

 -  ถาเปนเรื่องที่คอนขางยาว  ควรเขียนเปนประเด็น ๆ  ไป โดยระบุเปนประเด็นที่ 1 - 2 - 3 

 บันทึกความเห็น  คือ  การเขียนขอความที่เปนความเหน็เสนอผูบังคบับัญชา  เพื่อประกอบการ 

พิจารณาสัง่การ  เปนบนัทกึที่ใชอยูเปนประจําเกือบทุกวนั  ซึ่งบนัทึกความเหน็นี้อาจใชกระดาษบนัทึก 

โดยเฉพาะ  หรือบันทึกตอเนื่อง  (ทายหนงัสือ)  ก็ได  ดังนัน้  การทําบนัทกึความเหน็  จึงตอง   

พิจารณากอนวาควรทําตอทายเรื่องนั้น ๆ  หรือควรทําขึน้ใหม 

-  ถาเปนเรื่องสั้น ๆ  เขาใจงาย  ไมมีขอมลูที่ตองเสนอประกอบ  ควรทาํตอทายเรื่อง 

-  ถาเปนเรื่องที่ยาว  หรือมปีระเด็นในการพิจารณา  หรือเอกสารในการพิจารณามาก 

ควรสรุปเร่ือง  โดยสรุปขอเทจ็จริง  ขอมูล  ประเด็นที่เปนปญหา  หรือทีเ่ปนเหตุ  แลวจึงเขียนความเห็น 

ที่ผล  หรือขอเสนอแนะในกรณีที่เปนเรื่องทีอ่าจสั่งการไดหลายทาง  อาจใหความเหน็พรอมขอเสนอ 

แนะดวยวาสัง่การทางใดจะเกิดผลอยางไร  ตางกันอยางไรประกอบดวย 

บันทึก  (ติดตอ)  สั่งการ  บันทึกทั้ง  3  ชนิด  แยกเปนบันทึกในลักษณะเสนอขึน้ไปยังผูบังคับบัญชา   

แตบันทึกชนิดนี้  เปนการติดตอระหวางขาราชการหรือเจาหนาที่หนวยงานติดตอกัน  หรือเปนขอ 

ความที่ผูบังคบับัญชาสั่งการไปยังผูใตบังคับบัญชา 
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                   เพื่อโปรดทราบ      เพื่อโปรดทราบ 

               และแจงให……..ทราบดวย 

    เพื่อโปรดทราบ 

         และลงนามใน……..ดังแนบ 

 

    จงึเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา    

         1.  อนุมัติโครงการ 

   2.  อนุมัติงบประมาณคาใชจาย  ภายในวงเงนิ……………………บาท(…………...) 

   3.  ลงนามหนงัสือแจง  สล.  รมว.  สํานกัและกองใน  สป. 

   

    เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาอนญุาต 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั  และ  ……………………………………… 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาสัง่การ 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาสัง่การใหถือปฏิบัติตอไป 

 

 

 

ตัวอยางการใชถอยคํา 

เสนอความเห็นทายบันทึกเสนอ 
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    เพื่อโปรดพิจารณา 

   1.  รางคํากราบบังคมทูล 

   2.  ลงนามหนงัสือถึงเลขาธกิาร  ครม. 

 

    เพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

   1.  โครงการ 

   2.  งบประมาณคาใชจาย 
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การพิมพหนังสือราชการ 
 

ลักษณะของหนังสือราชการ  หนงัสือราชการเปนจดหมายประเภทหนึ่ง  ซึง่มีขอกาํหนดในเรื่องลกัษณะการ

วางแบบรูป  และวิธีการพิมพไวตามระเบยีบงานสารบรรณที่แนนอน  ผูพิมพจะตองปฏิบัติตามสวนตาง ๆ  ของ

หนงัสือราชการที่แตกตางกบัสวนตาง ๆ  ของจดหมายธุรกิจหรือจดหมายสวนตัว 

วิธีปฏิบัติในการพมิพและการวางรปูหนังสือ  กระดาษที่ใชพิมพใชกระดาษตราครุฑในที่นี้จะยกตัวอยาง

หนงัสือภายนอก  ใหเหน็การวางในรูปหนงัสือ  และวิธกีารปฏิบัติในการพิมพ  ดังตอไปนี้ 
 การวางรปูหนังสือ 
 1.  กะแบงหนากระดาษออกเปน  2  สวนเทา ๆ  กัน  (ดานซาย - ขวามือ)  โดยถือแนวกึง่กลางตวัครุฑ  

(ดูรูปประกอบ) 

 2.  ดานซาย  กะแบงสวนที่  1  ซึง่เปนเสนกั้นหนาประมาณ  1.5  นิ้ว  หรือ  3  ซ.ม.  และระหวางเสน

กั้นหนาถงึกึ่งกลางกระดาษ  (ที่แบงไวตาม 1.)  ถือเปนสวนที่  2 

 3.  ดานขวามอื  กะแบงครึ่งสวนดานขวามือ  (คร่ึงหนาที่เหลือดานขวามือ  ถือเปนสวนที่  3  และสวน

ที่  4) 

 4.  สวนที่  3  กะแบงกึง่กลาง  (ตามเสนประในรูป) 

 5.  การพิมพ  1  หนากระดาษ  เอ  4  ปกตใิหพิมพ  25  บรรทัด  ความกวางประมาณ  70  ตัวอกัษร 

 วิธีการพมิพ  ตามแบบของทางราชการจะเริ่มตนตามลาํดับดังนี ้
 ก.  เลขที่หนงัสือ 
  1.  พิมพชิดกัน้ระยะซายในระดับชายหางครุฑหรือตีนครุฑ 

  2.  พิมพแนวบรรทัดเดียวกบัชื่อสถานที่ออกหนงัสือราชการหรือหนวยราชการ 

  3.  ถามีระดับความเรงดวนของหนงัสือราชการ  (ดวน , ดวนมาก)  ใหพิมพไวเหนือเลขที่

หนงัสือ  โดยบิดถอยกระดาษขึ้นไป  4  หรือ  2  แกรก็  (บรรทัด) 

  4.  สําหรับหนงัสือราชการที่เปนเรื่องลับ , ลับเฉพาะ  ใหประทับดวยตวัแดงเหนือครุฑ  (ไม

ตองพิมพ) 
 ข.  สวนราชการผูออกหนังสือ 
  1.  พิมพบรรทดัเดียวกับเลขที่หนังสือ 

  2. จุดเริ่มตนพิมพ  ใหกดถอยหลงัจากกั้นระยะริมขวาเทากับจํานวนตัวอกัษรพมิพทัง้หมด  

แลวจึงลงมือพมิพทัง้หมด  แลวจึงลงมือพมิพจะไปสุดกัน้หลงัพอดี  (วธิีที่สะดวกควรกะใหเร่ิมตนทีก่ึ่งกลางของ

สวนที่  3  ตามความเหมาะสมของความสั้นยาวของขอความ) 
 ค.  วัน  เดือน  ป  ที่ออกหนังสือ 
  1.  ใหปดระยะบรรทัด  ปด  1  บิด  1  จากบรรทัดสวนราชการที่ออกหนังสือ 
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  2.  จุดเริ่มตนพิมพ  ถือตรงกลางตวัครุฑ  (วันที่) 

  3.  เวน  2  เคาะ  ระหวาง  วันกับเดือน  และเดือนกับ  พ.ศ. (คําวา  วันที่เดือนและ  พ.ศ.  ไม

ตองพิมพ) 

  4.  ในกรณีที่ยงัไมลงวันที่ในจดหมายราชการใหเคาะคาน  4  คร้ัง  แลวพิมพเดือน 
 ง.  เรื่อง  เรยีน  อางถงึ  สิ่งทีส่งมาดวย 
  1.  เร่ือง  พิมพชิดกั้นระยะหนา  ปดลงมาจากบรรทัดวนัที ่ ระยะบรรทัด  ปด 1 บิด 1 และเวน  

2  เคาะ  จงึพมิพขอความ 

  2.  เรียน  พิมพชิดกั้นระยะหนา  ปดลงมาจากระยะบรรทัดเรื่อง  ระยะบรรทัด  ปด 1 บิด 1  

และเวน  2  เคาะ  จึงพิมพขอความ 

  3.  อางถงึ  (ถามี)  ปดลงมาระยะบรรทัด  ปด 1 บิด 1  พิมพชิดกัน้ระยะหนาและเวน  2  เคาะ  

จึงพิมพขอความ  ถาไมมีการอางถงึถึงหนงัสือใด  ไมตองพิมพเอาไว 

  4.  ส่ิงที่สงมาดวย  (ถามี)  พิมพชิดกั้นระยะหนา  ปดลงมา  ปด 1 บิด 1  จากบรรทัด  “เรียน”  

ในกรณีที่ไมม ี “อางถึง”  ในกรณีที่มีบรรทดั  “อางถึง”  ก็ตองปดจากบรรทัดอางถงึ  ปด 1 บิด 1  และเคาะ  2  

จึงพิมพขอความ  ถาไมมี  ส่ิงที่สงไปพรอมจดหมาย  ไมตองพิมพ 

  5.  ในกรณีที่บรรทัด  “อางถงึ”  และ  “ส่ิงที่สงมาดวย”  มีขอความตองพิมพความยาวเกนิกวา 

1 บรรทัดพิมพ  เมื่อเร่ิมพิมพบรรทัดตอไป  ใหเร่ิมพิมพตรงแนวกับขอความบรรทัดแรก  และระยะบรรทัด 1 ปด 
 จ.  ตัวจดหมาย 
  1.  จุดเริ่มตนพิมพใหยอหนา  10  ตัวอักษรพิมพจากกัน้หนา 

  2.  เมื่อข้ึนยอหนาใหมใหปดแคร  ปด 1 บิด 1  (แตถาขอความยาว  อาจจะปดเพียง  1  ก็ได) 

  3.  จุดเริ่มตนพิมพใหปดบรรทัด  “ส่ิงทีส่งมาดวย”  หรือจากบรรทดั  “อางถงึ”  หรือจาก

บรรทัด  “เรียน”  แลวแตกรณีโดยปด 1 บิด 1  จบขอความที่เปนเหต ุ
 ฉ.  คําลงทายและชื่อตําแหนง 
                  คําลงทาย   1.  ใหปด  2  จากขอความบรรทัดสุดทายของตัวจดหมาย 

     2.  จุดเริ่มตนพิมพอยูตรงแนวเดียวกับวันที ่

      วงเล็บชื่อ  ตําแหนง  1.  ใหปด  2  บิดจากบรรทดั  “คําลงทาย”  (หรือปด  3) 

     2.  จุดเริ่มตนพิมพอยูแนววางศูนยเดียวกบัคําลงทาย 

     3.  ถาชื่อผูดํารงตําแหนงผูลงนามในหนังสอื  ไมมียศ  ใหพิมพ  นาย  

นาง  นางสาว  แลวแตกรณีเปนคํานําหนานาม  หามใชตัวยอและตองใสวงเล็บไวดวย 

     ถามียศใหพมิพในวงเล็บเฉพาะชื่อตัว  ชือ่สกุล  เทานัน้  สวนยศให

พิมพไวตรงหนาลายมือชื่อ 
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      ตําแหนง   1.  ใหปด  1  จากชื่อในวงเล็บ 

     2.  ใหไดศูนยกับคําลงทายและชื่อ 

 ช.  สวนราชการเจาของเรื่อง  ตองพิมพหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องดวย 

  1.  ใหปดจากบรรทัดตําแหนงลงมา  1  ปด 

  2.  พิมพชิดกัน้ระยะซาย 

  3.  ปด 1 คร้ัง  แลวพิมพ  โทร.  ใชยอไดตอดวยหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการนั้น ๆ  โดย

ตองเคาะ  1  คร้ัง 

การกะระยะกั้นหนากั้นหลัง  จดหมายราชการ  เพื่อใหมีสัดสวนทีส่วยงาม  ซึง่ไดจังหวะทีเ่หมาะสมจะตอง

กะระยะดงันี ้

   กั้นหนา  1 ½  นิว้  หรือ  3  ซม.  กัน้หลงั  2  ซม. 

การแบงคํา  ในการพิมพดีดถาจะพิมพใหดูสวยงามเปนระเบียบแลว  ตองใหปลายบรรทัดทุกบรรทัด

สม่ําเสมอกนั  ดังนัน้คํายาว ๆ  หลาย ๆ  พยางค  เมื่ออยูปลายบรรทัด  ไมสามารถพมิพใหจบคําไดก็จะตองตัด

แบงคําขึ้นบรรทัดใหม  อยางไรก็ตาม  ถาตดัแบงคําตรงทีไ่มควรตัดแลงการอานหรือสะกดตัวก็ไมสละสลวย

หรือถูกตอง  การแบงคําจงึตองมีหลกัเกณฑ  เพื่อผูพิมพจะไดนําไปใชในการแบงคําไดถูกวิธีโดยทัว่ไปการแบง

คําของไทยจะตองแบงตรงทายพยางคเสมอ 

หลักการแบงคํา  หลักเกณฑการแบงคําในการพมิพภาษาไทย  สามารถประยุกตหลักเกณฑการแบงคําใน

การพิมพภาษาอังกฤษมาใชได  ดังตอไปนี ้

  1.  ไมแบงคาํพยางคเดียว 

  2.  ไมแบงคาํสั้น ๆ  หรือคํายอ 

  3.  ไมแบงใหทายบรรทัดมยีัตติภังค  (-) 

  4.  ไมแบงจํานวนหรือตัวเลข 

  5.  ไมแบงคาํสุดทายของหนา 

 
การกาํหนดตวัเลขหรือตัวอักษร  เปนหัวขอ 
 ในหนังสือ  อาจจะมีหวัขอหลายหวัขอ  ทัง้หัวขอใหญ  หวัขอยอย  และขอยอยของหวัขอยอย  ดังนัน้  

หากไมมีหลกัในการใชตัวเลข  หรือตัวอกัษร  เปนหวัขอแลวอาจทาํใหสับสน  ขาดระบบ  และไมสะดวกในการ

อางอิงตรวจสอบ 

 สําหรับการใชเลขเปนหวัขอ   ควรใชใหเปนไปตามลําดับข้ัน  ดังนี ้

  ลําดับที่  1  ใชเลข  1 - 2 - 3  เปนหัวขอ 

  ลําดับที่  2  ถามีขอยอยของขอ  1 - 2 - 3 อีกใหใชจุด  เปน  1.1  1.2  /  2.1  2.2   
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  ลําดับที่  3  ถายังมีขอยอยของขอยอยลําดับ  2  อีก  ก็ใหใสจุดอีก  เปน  1.1.1  หรือ  2.1.1  

และถาจะยังมขีอยอยตอไปอีก  ก็ใหใชจุดทํานองเดียวกนัไปเรื่อย ๆ 

  ในกรณีที่มหีัวขอใหญ  และหัวขอยอยอกีลําดับเดียวเทานัน้  อาจใชเลข  1 - 2 -3  เปนหวัขอ

ใหญ  และใช  (1)  (2)  (3)  เปนหวัขอยอยก็ได 

  ในกรณีที่จะไมใชตัวเลข  อาจใชตัวอักษร  ก.  ข.  ค.  กไ็ด  แตควรใชเฉพาะกรณีที่ไมมีหวัขอ

ยอย  และไมควรใชหัวขอที่เปนตัวเลขและตัวอักษรคละกัน 

 

ตัวอยาง 
  หัวขอใหญ  1……….    หัวขอใหญ 1.  ………….. 

   หัวขอยอย   1.1……………   หัวขอยอย  (1)……………. 

 

     หัวขอใหญ  ก.  …………………. 

           ข.  …………………. 

        (หรือ)      (ก)…………………. 

           (ข)…………………. 
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การประชุม  คือ 
  การที่บุคคล ต้ังแต   

   -  2  คนขึ้นไป 

   -  พบกัน 

  -  รวมปรึกษาหารือ  เสนอแนะ  อภิปราย  ฯลฯ 

   -  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 
 รูปแบบของการประชุม  
  มี  4  รูปแบบ 

   1.  แจงขอความ  -  ถายทอดความรู 

   2.  แลกเปลีย่นทัศนะ 

   3.  หาขอยุติ - ความยินยอม 

   4.  หาแนวทางปฏิบัติ 
 หนาที่  ของเลขานุการที่ประชุม 
  กรรมการและเลขานุการ / เลขานุการ 

   1.  จัดเตรียมรายงานการประชุมคร้ังที่แลว 

   2.  เตรียมวาระการประชุม / ประสานกับประธาน / ผูเกีย่วของ 

   3.  ศึกษา  เร่ือง  ที่จะประชุมโดยละเอียด  ถองแท 

   4.  นัดหมาย / เตือน  กาํหนดการประชุม 

   5.  เตรียมเอกสารประกอบ  ตาง ๆ  ที่คาดวาจะตองใชประกอบการพจิารณา 

   6.  บันทกึ / จดรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุม 
  การบันทึกความคิดเหน็ของผูมาประชุม  ผูเขารวมประชุมและมติของที่ประชมุไวเปนหลกัฐาน 
 ทําไมตองทํารายงานการประชุม 
   1.  เพื่อเก็บไวเปนหลกัฐานอางอิง 

   2.  เพื่อยนืยนัการปฏิบัติงาน 

   3.  เพื่อแสดงกิจกรรมที่ดําเนินมาแลว 

   4.  เพื่อแจงผลการประชุมใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติ 

 

แบบที่  11 

การประชุม 
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แบบรายงานการประชุม 
(ตามระเบียบ  ขอที่  25) 

 
 
 

รายงานการประชุม ………………………………… 
ครั้งที่ ………………… 

เมื่อ …………………………… 
ณ ……………………………………………. 

------------------------------------------ 
 

ผูมาประชุม 
ผูไมมาประชุม  (ถามี) 
ผูเขารวมประชุม  (ถามี) 
เร่ิมประชุมเวลา 
        

ขอความ………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
เลิกประชมุเวลา 
 

…………………… 
หัวใจของการประชุม 
 มี  12  หัวขอ 

  1.  รายงานการประชุม………   2.  คร้ังที…่…. 
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  3.  เมื่อ…..     4.  ณ….. 

  5.  ผูมาประชมุ     6.  ผูไมมาประชุม 

  7.  ผูเขารวมประชุม    8.  เร่ิมประชุมเวลา 

  9.  ขอความ  (ที่ประชุม)    10.  เลิกประชมุเวลา 

  11.  ผูจดรายงานการประชมุ   12.  ผูตรวจรายงานการประชุม 
 1.  ชื่อรายงานการประชุม  ใหลงชื่อคณะที่ประชุม  /  ชื่อการประชุมนั้น 

 2.  ครั้งที่  ใหลงครั้งที่ประชมุ 

 3.  เมื่อ  ใหลงวนั  เดือน  ปที่ประชุม 

 4.  ณ  ใหลงสถานทีท่ี่ประชมุ 

 5.  ผูมาประชุม  ใหลงชื่อ  และ  /  หรือตําแหนงของผูไดรับแตงตั้งเปนคณะที่ประชมุซึ่งมาประชุม  ใน

กรณีที่มีผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชมุแทน  และลงวามาประชมุแทนผูใด  หรือตําแหนงใด 

 6.  ผูไมมาประชุม  ใหลงชื่อและ  /  หรือตําแหนงของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม  ซึ่งมิ

ไดมาประชุม  พรอมกันทัง้เหตุผล  (ถาม)ี 

 7.  ผูเขารวมประชุม  ใหลงชื่อ  และ  /  หรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม  ซึ่ง

ไดเขารวมประชุม  (ถาม)ี    

 8.  เริ่มประชมุเวลา  ใหลงเวลาที่เร่ิมประชุม 

 9.  ขอความ  ใหบันทกึขอความที่ประชุม  โดยปกติใหเร่ิมตนดวยประธานกลาวเปดประชุม  และเรื่อง

ที่ประชุม  กับมติหรือขอสรุปของที่ประชมุในแตละเรื่องตามลาํดับ 

 10.  เลิกประชุมเวลา  ใหลงเวลาที่เลกิประชุม 

 11.  ผูจดรายงานการประชุม  ใหลงชื่อผูจดรายงานการประชุมคร้ังนั้น 
 12.  อาจตองมีผูตรวจรายงานการประชุม 
การจดรายงานการประชมุ 
 รายงานการประชุม  (ราชการ)   

เปนหนงัสือราชการชนิดหนึง่   

หนงัสือที่เจาหนาที่ทาํขึ้น…..เปนหลกัฐานทางราชการ  การบันทึกความคิดเหน็ 

การบันทึกความคิดเหน็ของผูมาประชุม   ผูเขารวมประชุมและมตขิองที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  ให

จัดทําตามแบบที่  11  ทายระเบียบ  โดยกรอกรายละเอยีดดังนี ้
 
 
หลักการจดรายงานการประชุม 
 1. มีความรูความเขาใจระเบยีบ  งานสารบรรณโดยเฉพาะเรื่องการจดรายงานการประชุมและ

สามารถนําไปใชไดอยางถูกตอง 
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 2.  มีความรู  ความเขาใจในการใชรูปแบบรายงานการประชุม 

 3.  มีความเขาใจเนื้อหา  และประเด็นที่ควรจด 

 4.  มีสมาธิในการฟง  เพื่อสามารถสรุปเนือ้หาและประเด็นไดถูกตอง 

 5.  มีความรูความเขาใจในการสรุป - มติที่ประชุม 

 6.  บันทกึอยางไร  จงึจะไดเนื้อหาสาระที่อานงาย - เขาใจดี - กะทัดรัด 

 7.  ใชภาษา  ถูกตอง 

 8.  ใชสํานวน - ถอยคํา  เหมาะสม 

 9.  ยอความเกง 

 10.  มีความรูเร่ืองการบันทึกยอเร่ือง - การรางหนงัสือดี  
 วิธีการจดรายงานการประชุม 
  ทําได  3  แบบ 

  1.  จดทุกคําพดู  พรอมมติ 

  2.  จดคําพูด  เฉพาะประเด็นสําคัญ  พรอมมติ 

  3.  จดสรุปสาระสําคัญ  ความเหน็  เหตุผล  พรอมมติ 
 การจดรายงานการประชมุแบบจดสรปุสาระสําคัญ   

การจดวาที่ประชุม  ไดพิจารณาเรื่องใด  มสีาระสําคัญอยางไร   

ที่ประชุมมีความเหน็ในการพิจารณาอยางไร   

ที่ประชุมมเีหตผุลในการพิจารณาอยางไร   

ที่ประชุมมมีติอยางไร 
 ขอเสนอแนะในการจดรายงานการประชุม 
  1.  กอนจดรายงานฯ  ตามระเบียบวาระที ่ 1  เมื่อเขียนคําวา  “เริ่มประชุมเวลา”  แลว  ตอง

เขียนกลาวนํากอน  ดังนี ้  ถาเปนการประชุมตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ  ที่กาํหนดองคประชุมตองระบุ

ไวดวยวา  “ครบองคประชุม”  เชน  ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  ในฐานะประธาน  อ.ก.พ.  สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร  กลาววาขณะนี้  อ.ก.พ.  สป. ศธ.  มาประชุม  9  ทาน  ครบองคประชุมแลว  จึงขอ

เปดการประชมุและดําเนนิการตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้  ถาเปนการประชุมที่ไมจําเปนตองนับ

องคประชุม  ก็จดวา  “ประธานกลาวเปดประชุมแลว  ที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ตามระเบียบวาระ

ดังตอไปนี้”  หรือ  “เมื่อประธานกลาวเปดประชุมแลว  ไดดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระดงัตอไปนี้” 
 
 
2.  ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 ถามีมากกวา  1  เร่ือง  ตองแยกเปนขอ ๆ  โดยจดวาไดแจงเรื่องอะไร  มีเนื้อหาโดยยอวาอยางไรที่

ประชุมมีขอสรุปหรือมติอยางไร 
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3.  ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ถาไมมีกจ็ดวา  “ไมมี”  ถามีควรจดวา  “ที่ประชุมไดพิจารณารับรองรายงานการประชุม..คร้ังที.่./..  

โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด”  

ถามีการแกไขเพิ่มเติม  ควรจดดังนี ้

  ที่ประชุมได……………….โดยมีการแกไขเพิ่มเติมรวม…………….แหง  ดังนี ้

  1.  ระเบียบวาระที…่…..หนา……….ขอ………บรรทัดที่……….ขอความเดิม  “……….”  

แกเปน  “……….”  หรือ  “หนา……….หัวขอ……….ขอหรือบรรทัดที…่…….” 
 การรับรองรายงานการประชุม 
  เมื่อที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมแลวโดยหลกัตองใหประธานการประชุมลงนามใน

รายงานการประชุมเปนหลักฐานดวยโดยเขียนไวทายรายงานการประชุมวา 

  “ที่ประชุมคร้ังที…่../………….วันที…่…………ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมนี้แลว

โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม”  (หรือโดยมีการแกไขเพิ่มเติม………..แหง) 

 

          ลายมือชื่อ 

         (……………………………) 

               ประธานการประชุม 

 
4.  ระเบียบวาระที่  3  เรือ่งสืบเนื่องจากการประชมุครั้งกอน 
 ถาไมมีกจ็ดวา  “ไมมี”  ถามีตองระบุวาเรื่องนั้นมาจากระเบียบวาระที่เทาไร  หนาอะไร  ขอใด  เร่ือง

อะไร  ไดจัดดําเนนิการไปอยางไร  และทีป่ระชุมมีมติอยางไร 
5.  ระเบียบวาระที่  4  เรือ่งเสนอเพื่อทราบ 
 จดแยกเปนเรือ่ง ๆ  (ขอ)  โดยสรุปเนื้อหาใหส้ันกะทัดรัด  พรอมประเด็น  และมตทิีป่ระชุม 
6.  ระเบียบวาระที่  5  เรือ่งเสนอเพื่อพิจารณา 
 จดแยกเปนเรือ่ง ๆ  (ขอ)  โดยจดวาใครเสนอเรื่องอะไรใหทําไมอยางไร  ทัง้นี้ตองสรุปเนื้อหาใหส้ัน

กะทัดรัดพรอมประเด็น  ผลการพิจารณาของที่ประชุม  และมติที่ประชุม 
7.  ระเบียบวาระที่  6  เรือ่งอื่น ๆ 
 จดแยกเปนเรือ่ง ๆ  (ขอ)  โดยจดวาผูใดเสนอเรื่องอะไร  สรุปประเดน็ใหกะทัดรัด  พรอมมติที่ประชุม  

วาระนี้ผูเขาประชุมจะเสนอกันเองในที่ประชุม 
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แบบฝกปฏิบัติ 
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การเขียนหนงัสือราชการ 
 

ใบงานที ่ 1 
 ทดสอบการใชถอยคําทั้งที่กําหนดไวตามระเบียบงานสารบรรณและการใชถอยคํา  สาํนวน  
ภาษา  ที่เหมาะสม  (ใหเวลา  10  นาท)ี 
1.  อางถงึ  หนังสือที่วาดารอําเภอเมือง 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

2.  เจาคณะจงัหวัดมีหนังสอืถึงผูวาราชการจังหวัด 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

3.  ส่ิงที่สงมาดวย  รายงานการประชุม  5  ฉบับ 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

4.  นายอําเภอไดอนุมัติใหลาพักผอนไดแลว       

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

5.  วันนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงศกึษาธิการมีหมายกําหนดการจะมาตรวจราชการที่จังหวัด 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

6.  วันอาสาฬหบูชานี้ขอเชญิเวียนเทยีนรอบพระอุโบสถวันธรรมนิมติ  อําเภอเมื่อสมุทรสงครา 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

7.  ขอเชิญถวายจตุปจจัยไทยทานแตพระสงฆ 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

8.  รถบรรทกุกําลังขนดินไปถมที ่ๆ  สํานกังานศึกษาธิการจังหวัด 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

9.  ทําหนงัสือแจงไปอําเภอวาวนัที่  18  นี ้ ใหมาพรอมกันที่สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  เวลา  12.00  น. 

     ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

10.  ตามหนังสือที่อางถึง  จงัหวัดไดสงรายงานการประชุมใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด  นัน้ 

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

11.  การประชมุคร้ังนี้ไดมีการแตงตั้งกรรมการดําเนินงานดวย 

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

12.  อาศัยอาํนาจตามกฎหมายโรงเรียนเอกชน  พ.ศ. 2520          

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

13.  ประกาศ  ณ  วันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ. 2543 

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 
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14.  การประชมุหัวหนาสวนราชการจงัหวดัสมุทรสงครา  ประจาํเดือนสิงหาคม  2543  สํานักงานศึกษาธกิาร 

       จงัหวัด  ขอเสนอเรื่องเพื่อนาํเขาสูที่ประชุมดวย  1  เร่ือง 

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 

15.  ขาพเจาเห็นวา  การเขารับการฝกอบรมครั้งนี้  จะเปนประโยชนแกการปฏิบัติงานในหนาที่เปนอยางมาก 

       ถาผิดตองแกเปน…………………………………………………… 
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ใบงานที ่ 2 
คําสั่ง  จงเขยีนตัวยอของขื่อสวนราชการ  หนวยงาน  และตําแหนงตาง ๆ  ลงขางทายขอแตละ  
         ขอ  (ใหเวลา  5  นาที) 
1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ…………………………………………………………………… 

2.  สํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร…………………………………………………………………… 

3.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ……………………………………………………………………………… 

4.  สํานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาติ…………………………………………………… 

5.  สํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี…………………………………………………………………………. 

6.  กรมอาชีวศึกษา………………………………………………………………………………………… 

7.  กองการเจาหนาที่  สํานกังานปลัดกระทรวงศกึษาธิการ………………………………………………. 

8.  สํานกังานการประถมศึกษาจังหวัด……………………………………………………………………. 

9.  การกฬีาแหงประเทศไทย………………………………………………………………………………. 

10.  การทองเที่ยวแหงประเทศไทย………………………………………………………………………… 

11.  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด………………………………………………………………………… 

12.  ผูอํานวยการสํานักพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรม  เขตการศึกษา……………………….. 

13.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ………………………………………………………….. 

14.  กรมการศึกษานอกโรงเรียน……………………………………………………………………………. 

15.  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจงัหวดั…………………………………………………………………. 

16.  ผูวาราชการจังหวัดสมทุรสงคราม……………………………………………………………………… 

17.  สํานักงานปฏิรูปการศกึษา……………………………………………………………………………… 

18.  องคการสื่อสารมวลชลแหงประเทศไทย………………………………………………………………… 

19.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน……………………………………………………………… 

20.  คุรุสภา…………………………………………………………………………………………………… 
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ใบงานที ่ 3 
ทดสอบความรูในการตั้งชื่อเรื่องหนังสือ 

 

1.  สมมุติวา  ผูวาราชการจงัหวัดสั่งใหนัดประชุมคณะกรรมการการศกึษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ทานจะ 

     รางหนงัสอืนี้โดยใชชื่อเร่ืองอยางไร 

  ก.  นัดประชมุ 

  ข.  ขอเชิญประชุม 

  ค.  เชิญประชมุคณะกรรมการการศึกษา  ศาสนา  และวฒันธรรมจงัหวัด 

  ง.  เชิญประชมุ  ศศวจ. 

 

2.  สมมุติวา  หัวหนาสวนราชการของทานสั่งใหทานรางหนงัสือตอบขัดของ  ไมไปรวมสัมมนาการปฏิรูปการ 

     ศึกษา  ซึง่สํานักงานการปฏิรูปการศึกษาจัดขึ้น  และมีหนังสือเชญิหัวหนาสวนราชการของทานเขารวม 

     สัมมนาดวย  โดยหนังสือเชิญเขียนเรื่องวา  “เร่ือง  เชญิเขารวมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา”  ทาจะราง 

     หนังสือตอบขัดของโดยใชชื่อเร่ืองอยางไร 

  ก.  เชิญเขารวมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา 

  ข.  แจงขัดของในการเขารวมสัมมนา 

  ค.  แจงขัดของการเขารวมสมัมนาการปฏรูิปการศึกษา              

  ง.  การเขารวมสัมมนาการปฏิรูปการศึกษา 
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ใบงานที ่ 4 
การเขียนหนงัสือราชการ 

 
คําสั่ง   ใหแตละกลุมชวยกนัรางหนังสือของกรมการศาสนา  ถาเห็นวาขอความ  วรรคตอน  การใชภาษา  รูป 

           แบบ  และอื่น ๆ  ยงัไมถูกตอง  ไมชัดเจน  หรือไมเหมาะสมตามระเบียบงานสารบรรณ  ใหแกไขตาม 

           วิธีการรางหนงัสือ  (ใหเวลา  15  นาที) 
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ที่ ศธ 0302/                                                กรมการศาสนา 

                  กระทรวงศกึษาธิการ 

                          กทม.10300 

      เมษายน   2543 

เร่ือง การประชุมสัมมนาทางวชิาการ  เร่ือง  การพัฒนางานการศาสนา  ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา 

เรียน นายถวัลย  สนธิอนเุคราะห  ศึกษาธกิารจงัหวัดสมุทรสงคราม 

ส่ิงที่สงมาดวย    1.  โครงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  การพฒันางานการศาสนา  ตามแนวทาง 

                   ปฏิรูปการศึกษา  จํานวน  1  ชุด 

              2.  กาํหนดการ  จาํนวน  1  ชุด 

              3.  ใบตอบรับ  จํานวน  1  ชุด 

  ดวยกรมศาสนากาํหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  การพฒันางานการศาสนาตาม 

แนวทางปฏิรูปการศึกษาเพือ่ระดมความคิดเห็นจากบรรพชิต  ฆราวาส  จาํนวน 200 รูป/คน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ    

นักวชิาการดานการศึกษาและดานศาสนา  สําหรับใชเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศาสนา  ฉบับที่  9   

ตลอดจนเพื่อเสริมสรางจิตสาํนึก  กระตุนประชาชนและองคกรตาง ๆ  ไดตระหนักและมองเห็นความสําคัญของ 

การปฏิรูปการศึกษาไทยโดยเฉพาะอยางยิง่การใหความรูและความเขาใจในแผนพฒันาการศึกษาตาม

พระราชบัญญติัการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  กําหนดจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ  โดยมีการถายทอดสด

ทางสถานวีิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย  ชอง  11  และสถานวีทิยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  วันที่ 26 

เมษายน  2543  เวลา  09.00 - 11.15 น.  ณ  หอประชุมพุทธมณฑล  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

  เพื่อใหการประชุมสัมมนาทางวชิาการเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุผลตาม

วัตถุประสงคของโครงการ  กรมการศาสนาเห็นวาทานเปนผูมีความรูและมีประสบการณดานศาสนาอยางดยีิ่ง  

จึงขอเรียนเชญิทานเขารวมประชุมในวนัที ่ 26  เมษายน  2543  เวลา  09.00 - 16.00 น. ณ  หอประชุมพทุธ

มณฑล  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดเขารวมประชุมตามวนั  เวลา  และสถานที่ดังกลาว  กรมการศาสนา   

ขอขอบคุณเปนอยางสูงมา  ณ  โอกาสนี ้

  ขอแสดงความนับถือ 

กองแผนงาน 

โทร. 2816540 

โทรสาร. 2816540                                                 อธบิดีกรมการศาสนา 
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ใบงานที ่ 5 
การเขียนหนงัสือราชการ 

 
คําสั่ง   ใหทกุคนรางหนงัสือรอบปฏิเสธหนังสือวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม  เนือ่งจากศกึษาธกิารจังหวัด 

           สมทุรสงคราม  ตองไปราชการเพือ่เขาประชุมทีก่ระทรวงศึกษาธิการ  (ใหเวลา  10  นาที) 
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ที่ ศธ 0907.60/1216                                                           วทิยาลัยสมุทรสงคราม 

           อ.เมือง  จ.สมทุรสงคราม   75000        

21   เมษายน   2543 

เร่ือง ขอเรียนเชิญเปนประธานเปดงานและดาํเนินการประชาพิจารณราง  พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา 

เรียน ศึกษาธกิารจังหวัดสมทุรสงคราม 

  วิทยาลัยเทคนคิสมุทรสงคราม  ไดรับมอบหมายจากอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม                            

ใหดําเนินการจัดทํารางประชาพิจารณราง  พ.ร.บ.  การอาชีวศึกษา  พ.ศ…..  ในวนัที ่ 25  เมษายน  2543 

ต้ังแตเวลา  08.00  น.  เปนตนไป  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย  มีประสิทธิภาพสมดัง 

เจตนารมณของ  พ.ร.บ.  การศึกษาแหงชาติ  วิทยาลัยฯ  ขอเรียนเชิญทานเปนประธานเปดงาน  และดําเนนิการ 

ประชาพิจารณราง  พ.ร.บ.  การอาชวีศึกษา  ในวันและเวลาดังกลาว 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

               (นายไกรสิทธิ์  บุตรชยังาม) 

               ผูอํานวยการวิทยาลยัเทคนิคสมุทรสงคราม 

 

 

 

 
 
 
 
 

งานวิจยัและพฒันา 

โทร. (034) 711440 ตอ 1522 

โทรสาร. (034) 711470 
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ใบงานที ่ 6 

 
 

คําสั่ง   ใหทกุคนตรวจแกรางหนังสือสํานกังานศึกษาธกิารจังหวัดสมทุรสงคราม  เร่ืองวนัรณรงคตอตานยา 

           เสพตดิสากล  ทัง้ขอความ  วรรคตอน  การใชภาษา  รูปแบบ  และอื่น ๆ  (ใหเวลา  10  นาที) 
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ที่ สส 0032/                                                               สํานักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมทุรสงคราม 

ถนนเอกชัย  สส   75000        

   มีนาคม   2545 

เร่ือง วันรณรงคตอตานยาเสพตดิสากล 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดสมุทรสงคราม 

อางถงึ  หนงัสอืจังหวัดสมุทรสงคราม ดวน  ที ่ สส 0017.1/ว.8658  ลงวนัที ่ 6  มนีาคม  2545 

ส่ิงที่สงมาดวย  บัญชีรายชื่อฯ   จํานวน  1  ฉบับ 

  ตามหนังสือทีอ่างถงึ  จังหวดัสมุทรสงครามขอความรวมมือให  ทกุหนวยงานแจงจํานวน 

ผูเขารวมกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพตดิในวันที่  26  มิถุนายน  2545  ณ  บริเวณหนาศาลากลางจงัหวัด 

สมุทรสงคราม  นั้น 

  สํานักงานศึกษาธิการจังหวดัสมุทรสงคราม  สงผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว  จาํนวน  10  คน 

ตามบัญชีรายชื่อที่แนบมาพรอมนี ้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณา 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

     

 

 

 
 
 

กลุมสงเสริมกฬีาพลานามยัและกิจการพิเศษ 

โทร. 0 -347 2935 

โทรสาร. 0 - 347 5610 
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ใบงานที ่ 7 

 
คําสั่ง   ใหทกุคนตรวจแกรางหนังสือ  สวช.  เร่ือง  ขอเชญิรวมอนุโมทนาถวายผากฐนิพระราชทานใหถูกตอง 

           เหมาะสม  (ใหเวลา  10  นาที) 
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ที่ ศธ 1405                                                                                  สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ

 ถนนรัชดาภิเษก  เขตหวยขวาง  กท.10320        

     กันยายน  2542 

เร่ือง ขอเชิญรวมอนุโมทนาถวายผากฐนิพระราชทาน 

เรียน ประธานกรรมการมูลนธิิ / นายกสมาคม 

ส่ิงที่สงมาดวย   ประกาศสาํนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาต ิ เร่ือง  “กําหนดการถวายผากฐิน 

             พระราชทาน  ประจาํป  2542” 

  ดวยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ  ไดรับพระราชทานผากฐนิประจําป  2542                        

ไปถวาย  ณ  พระอารามหลวง  วัดไผลอม  อําเภอเมืองจันทบุรี  จงัหวดัจันทบุรี  ในวนัอาทิตยที ่7 พฤศจิกายน 

2542  ตามประกาศที่สงมาพรอมหนังสือนี ้

สํานักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาติ  พิจารณาแลวเหน็วา  องคกรและหนวยงานนี้ไดให 

การสนับสนุนกิจกรรมอันเปนสาธารณประโยชนและวฒันธรรมของชาติ  ทัง้ไดใหความรวมมือกับสํานกังานฯ เปน 

อยางดีมาโดยตลอด  จึงขอเรียนเชิญทานและคณะ  ไปรวมอนุโมทนาถวายผากฐินพระราชทานในโอกาสนี้ดวย 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้เปนอยางยิง่ 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

 

              เลขาธกิารคณะกรรมการวฒันธรรมแหงชาต ิ

 

 

 

 
 
 
 
 

กองเอกชนสัมพันธ 

โทร. 2470013 - 19  ตอ  308 - 315 
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โทรสาร. 2485842 
ใบงานที ่ 8 

 
คําสั่ง   ใหทกุคนรางหนงัสือถึงเลขาธิการ  ก.พ.  ตอบหนงัสือสํานักงาน  ก.พ.  ที ่ นร 0706.5/1508  ลว. 20  

 ธันวาคม  2543  โดยกาํหนดสิ่งที่จาํเปนขึ้นเองตามใจชอบ  เหมาะสม  (ใหเวลา  15  นาที) 
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ที่ นร 0706.5/1508                                                                                      สํานักงาน  ก.พ. 

                ถนนพิษณุโลก  กท.10300        

   20  ธนัวาคม  2543 

เร่ือง สงขาราชการเขารับการอบรมหลักสูตรการปลุกจิตสํานกึขาราชการตามรอยพระยุคลบาท 

เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ส่ิงที่สงมาดวย   1.  โครงการฝกอบรมเพื่อปลุกจิตสํานกึขาราชการตามรอยพระยุคลบาท  จาํนวน  1  ชุด 

             2.  ใบสมัครและเอกสารชี้แจงรายละเอียดโครงการ  จํานวน  1  ชุด 

  ดวยสํานักงาน  ก.พ.  จะจัดโครงการฝกอบรมเพื่อปลุกจติสํานึกขาราชการตามรอยพระ                         

ยุคลบาท  ในปงบประมาณ  2544  จํานวน  7  รุน ๆ  ละ  250  คน  ระหวางวันที ่ 19  กุมภาพนัธ  -  12 

กันยายน  2544  โดยแตละรุนจะดําเนินการฝกอบรม  10  วนัทาํการ  ซึ่งแบงออกเปน  2  ชวง  ชวงแรก 

7  วนัทาํการ  ฝกจิตตภาวนาในการอํานวยการฝกของพระธรรมวิสุทธกิวี  (พิจิตร  ฐติวณโณ  ป.ธ.  9. 

ศน.บ.  MA)  เจาอาวาสวัดโสมนัสวหิาร  ณ  พระวิหาร  วัดโสมนัสวหิาร  เขตปอมปราบศัตรูพาย  กรุงเทพฯ               

ชวงที่สองอีก  3  วนัทาํการ  จะไดจัดกิจกรรมฝกอบรมตามหลกัสูตรการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท  ณ                        

หองประชมุจนิดา  ณ  สงขลา  สถาบนัพฒันาขาราชการพลเรือน  จงัหวัดนนทบุรี  รวมทั้งศึกษาดูงานโครงการ

สวนพระองค  สวนจิตรลดา  โดยมีวตัถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการอบรมมีประสบการณในการฝกสมาธิ  และ

เปนการพัฒนาสติใหเขมแข็ง  มั่นคง  มีจติสํานึกที่ดี  ทีจ่ะประพฤต ิ ปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาทเพื่อเปน 

ขาราชการที่ดีและพลังของแผนดินสืบไป  ดังรายละเอยีดตามโครงการที่แนบพรอมมานี ้

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาสงขาราชการในสังกัดที่สนใจ  และสามารถเขารับการอบรมได

ตลอดหลักสูตร  รุนละ  3 - 5 คน  เขารับการอบรมในหลักสูตรนี้  ทั้งนี้โดยกรอกรายละเอียดในใบสมคัรที่แนบ

มาพรอมนี้แลวสงคืนสาํนักงาน  ก.พ.  ภายในวนัที่  19  มกราคม  2544  ดวย  จะขอบคุณยิ่ง 

  ขอแสดงความนับถือ 

 

               (คุณหญิง 

                                เลขาธิการ  ก.พ. 

 

สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 

โครงการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท 

โทรศัพท  282 - 0746  ,  281 - 3333  ตอ  1404 
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โทรสาร  282 - 0746                 
ใบงานที ่ 1 

การบันทึกเสนอ 
 

คําสั่ง   ใหบันทึกเสนอผูวาราชการจงัหวัดสมุทรสงคราม  ขออนุญาตใหศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามไป 

           ราชการตามหนังสือกรมการศาสนา  เหมาะสม  (ใหเวลา  5  นาที) 
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ใบงานที ่ 2 

การบันทึกเสนอ 
 

คําสั่ง   ใหทกุคนทําบันทึกเสนอโดยใชกระดาษบนัทกึขอความ  เรียนเชิญปลัดกระทรวงศึกษาธิการไปเปน 

           ประธานพิธเีปดการอบรมตามโครงการในวันนี้  พรอมทั้งเชิญบรรยายพเิศษดวย  เหมาะสม                 

           (ใหเวลา  10 นาที) 
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ใบงานที ่ 3 

การบันทึกเสนอ 
 

ขอใหไดโปรดพิจารณาขอเสนอที่สํานนักงานศึกษาธกิารจังหวัดสมุทรสงคราม  จะดาํเนนิการฝกอบรม

การเขียนหนังสือราชการและการจัดทาํรายงานการประชุม  ตามโครงการที่เสนอมานี้  หากเห็นชอบดวย  ก็ขอ

ไดโปรดอนุมัติใหดําเนินการฝกอบรมตามโครงการที่เสนอมานี ้ พรอมอนุมัติ  คาใชจายในงบประมาณการ

ฝกอบรมภายในวงเงนิ  16,000  บาท  และลงนามหนงัสือแจงอําเภอสั่งขอใหขาราชการสํานักงานศึกษาธิการ

อําเภอมาเขารับการอบรมดังที่เสนอมานี้ดวย 

ขอความขางบนนี ้ เปนขอความในบนัทึกเสนอ  ผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งไมกระชับ  ไมกะทัดรัด  วกวน  

ใหผูเขาอบรมทุกคน  แกไขใหมตามที่เห็นวานาจะดทีี่สุด  เหมาะสม  (ใหเวลา  10 นาที) 
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ใบงานที ่ 4 

การบันทึกเสนอ 
 

คําสั่ง   ใหทกุคนทําบันทึกเสนอปลัดกระทรวงศกึษาธิการ  ตามหนังสอื  สํานักงาน  ก.พ.  (ใหเวลา  10 นาที) 
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ใบงานที ่ 5 

การบันทึกเสนอ 
 

คําสั่ง   ใหแตละกลุมจัดทาํบันทกึเสนอรายงานตอผูบังคับบัญชาเมื่อกลับจากากรอบรมครั้งนี้  

           (ใหเวลา  15 นาที) 
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ใบงานที ่ 1 

การจัดทาํรายงานการประชุม 
 

คําสั่ง   ใหทกุคนรางหนงัสือเชิญประชุมจากผูวาราชการจังหวัด  ถึงนายอําเภอ 

“เนื่องจากจงัหวัดไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยใหดําเนนิการจัดงานวนั  1  ตําบล  1  

ผลิตภัณฑ  ข้ึนในชวงเดือนพฤษภาคม  2545  จําเปนตองเชิญนายอําเภอมาประชุม       เพื่อหารือ

แนวทางการจดังาน  (วัน  เวลา  สถานทีป่ระชุม  และ  ระเบียบวาระการประชุม  ใหสมมุติข้ึนเอง) 

           (ใหเวลา  15  นาที) 
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ใบงานที ่ 2 

การจัดทาํรายงานการประชุม 
 

คําสั่ง   ใหทกุคนจัดทําระเบยีบวาระการประชุมคณะกรรมการการศึกษา  การศาสนา  และการวฒันธรรม 

           จงัหวดั…..โดยกําหนดครั้งที ่ วัน  เวลา  และสถานขึ้นเอง  โดยมีเร่ืองที่จะตองนาํเขาที่ประชุม  ดังนี ้

1.  รายงานผลการรับนักเรยีนเขาเรยีนชัน้  ม.1  และ  ม.4  ปการศึกษา  2545 

2.  ผลการติดตามงานตามนโยบายและจดุเนนของกระทรวงศกึษาธิการ 

3.  การจัดหาเงินทุนเพื่อชวยเหลือนกัเรียนที่ประสงคจะเรียนตอ  แตขาดแคลนทุนทรพัย 

4.  การจัดเก็บขอมูลสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  9  ป  และการจัดการศึกษา 

     ข้ันพืน้ฐาน  12  ป 

5.  ความกาวหนาในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542 

6.  สํานกังานศึกษาธกิารจังหวัด  สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัด  สํานกังานการประถมศึกษาจังหวัด     

      อาชวีศึกษาจังหวัด  และสถานศึกษา  รวมกนัจัดงาน  “รอนนี้จะใหลูกทาํอะไร” 

7.  การแกไขปญหานักเรียนนักศึกษาติดยาเสพติด  ซึ่งมจีํานวนเพิ่มมากขึ้น 

            

(ใหเวลา  10  นาที) 
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ใบงานที ่ 3 

การจัดทาํรายงานการประชุม 
 

คําสั่ง   ใหแตละกลุม  ดําเนนิการประชมุ  ตามระเบียบวาระการประชมุ  โดยมอบใหผูหนึ่งผูใดทาํหนาที ่

           ประธาน  และเลขานกุาร  แจงจดรายงานการประชุม  (ใหเวลา  15  นาที) 
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การพัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
กลุมที่……………………………….. 

 

ใบงานที ่ บรรทัด ขอความที่แก ความเห็นและเหตุผล  (ดี - ไมดีอยางไร  มี
เหตุผลอยางไรและมขีอเสนอเพิ่มเติมอยางไร 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

(ลงช่ือ)…………………………………ประธานกลุม 
                                           (………………………………) 


