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คํานํา
คูมือการเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุมฉบับนี้ ไดรวบรวมขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูการจัดการความรูสําหรับบุคลากรสายสนับสนุน เรื่อง การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการ
ประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 20 มี น าคม 2557 ณ สํ า นั ก หอสมุ ด กํ า แพงแสน โดยการถ า ยทอดองค ค วามรู จ าก
นางชนากานต หมื่นนรินทร และ ผศ.อรวรรณ ทองเพิ่ม ผูที่มีความเชี่ยวชาญดานสารบรรณ และหลักการใช
ภาษาไทย โดยบุคลากรที่เขารวมโครงการฝกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงาน
การประชุม อยางมือ อาชีพ และบุค ลากรภายในวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ป ฏิบั ติง านด านสารบรรณ การจด
รายงานการประชุม ซึ่ง ไดรวบรวมหลักการใชภาษาไทยในการรางหนังสือราชการ และหลักการรางหนัง สือ
ราชการทั้ง 6 ชนิด ประกอบดวยหนังสือภายนอก หนังสือราชการภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ
หนังสือประชาสัมพันธ และหนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ รูปทั้งรูปแบบ ขนาด
ของหนังสือแตละชนิด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสรรบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 เพื่อใหบุคลากรไดนําไปใชในการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองตามรูปแบบที่กําหนดไว
หากรายงานฉบับ นี้เปน ส วนหนึ่ ง ของรวบรวมองคค วามรูจากบุคลากรผูถายทอด และส วนหนึ่ ง จาก
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ หากมีขอผิดพลาดประกานใด คณะผูจัดทําขออภัยมา ณ
ที่นี้ดวย
คณะกรรมการการจัดการความรู
วิทยาเขตกําแพงแสน
พฤษภาคม 2557
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การเขียนหนังสือราชการ
ในการเขียนหนังสือราชการนอกจากรูปแบบจะตองถูกตองตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
งานสารบรรณแล วยั งจํา เป น ต อ งมีค วามชัด เจนถู กต อ งสมเหตุ สมผลมีก ารจัด ลํ าดั บ เนื้ อ หาเป นระเบี ย บ
นอกจากนี้จําตองมีการใชถอยคําภาษาที่ถูกตองชัดเจนเหมาะสมและสละสลวยนาอานอีกดวยดังนั้นการเขียน
หนังสือราชการจึงเปนทั้งศาสตรและศิลปในดานศาสตรคือการมีหลักการในการเขียนที่ชัดเจนการใชภาษา
ถูกตองตามหลักการใชภาษาใชใหเหมาะสมกับบุคคลและโอกาสสวนในดานศิลปมีการใชภาษาที่นุมนวล
สํานวนไพเราะที่ทาํ ใหบรรลุวัตถุประสงคการเปนผูส นใจอานคือการอานมากและการฝกการเขียนคือการเขียน
มากยอมทําใหเขียนหนังสือไดดียิ่งขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเปนการเพิ่มทักษะจนเกิดเปนความชํานาญในการเขียน
หนังสือ ดังนั้นผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ จึงตองศึกษาใหเกิดความชํานาญ
งานสารบรรณหมายถึง“งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทําการรับการสงการเก็บ
รักษาการยืมจนถึงการทํ าลาย”มีความหมายครอบคลุมถึง งานที่เกี่ยวกับ เอกสารทั้ง หมด ตั้ง แตขบวนการ
เริ่มแรกจนถึงขั้นทําลายเอกสารทั้งนี้เพื่อไมใหมีการเก็บเอกสารที่ไมจําเปนไวในสวนราชการนั่นเอง
ระเบียบงานสารบรรณสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และระเบีย บงานสาร
บรรณสําน ักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณฉบั บ ที่ 2 พ.ศ.2548 จะเกิดประโยชนตอเมื่อ เจา หนา ที่
ตั้งใจปฏิบัติตามระเบียบและชวยกัน ปรับปรุงแกไ ขใหดียิ่ง ขึ้นนอกจากนี้ยัง ตองรูง านดานอืนๆดวยเชนการ
ต ิดต อ โต ตอบประสานงานรู จ ักกาลเทศะรู จ ักหน ักเบาม ีความแคล วคล องว องไวเพื่ อให เก ิดผลด ีแก งานและ
จําเปน ตองรูภาษาไทยดีตัวสะกดวรรคตอนแมนยําตองมีความละเอีย ดรอบคอบสุขุมและรวดเร็วการเขีย น
หนังสือตองเขียนใหสั้นกระชับไดใจความหลีกเลี่ยงการกลาวเยิ่นเยอ ทําใหผูอื่นเบื่อหนายลดความนิยมลงได
อิเล็กทรอนิกสหมายความวาการประยุกตใชวิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟาคลื่น แมเ หล็กไฟฟาหรือวิธี
อื่นใดในลักษณะคลายกัน และใหหมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธีการทางแสงวิธีการทางแมเหล็กหรือ
อุปกรณที่เกี่ยวของกับการประยุกตใชวิธีตาง ๆ เชนวานั้น (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2548)

ระบบสารบรรณอ ิ เ ล ็ ก ทรอน ิ ก สห มายความว า การรั บ ส ง ข  อ ม ู ล ข  า วสารหรื อ หนั ง สื อ ผ าน
ระบบสื่อสารดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) ชนิดและ
ขนาดอักษรใชตัวอักษร (Font) TH SarabunPSK๙ ขนาด 16
สื่อกลางบันทึกขอมูลตามวรรคหนึ่งหมายความถึงสื่อใดๆที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกสเชนแผนบันทึกขอมูลเทปแมเหล็กจานแมเหล็กแผนซีดี-อานอยางเดียวหรือแผนดิจิทัล
อเนกประสงคเปนตน”
หนังสือราชการหมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแกหนังสือที่มีไปมาระหวาง
สวนราชการหนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอกหนังสือ
ที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อ
เปน หลักฐานในราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับขอมูลขาวสารหรือ
หนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2548) ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กําหนดใหหนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ
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หนั งสื อ อื่ น คื อ หนั ง สือ หรือ เอกสารอื่ น ใดที่ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจากการปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน า ที่ เพื่ อ เป น
หลักฐานในราชการซึ่งรวมถึงภาพถายฟลมแถบบันทึกเสียงแถบบันทึกภาพและสื่อกลางบันทึกขอมูลดวยหรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลวมี
รูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสมเวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทํา
ตามแบบเชน โฉนดแผนที่แบบแผนผังสัญ ญาหลักฐานการสืบสวนและสอบสวนและคํารอง เปนตน (ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)

การใชภาษาในการรางหนังสือราชการ

หลักการการเขียน (ราง) หนัง สือราชการในการเขียนหนั งสือราชการที่ดีจําเป นอยางยิ่งที่จะตองมี
หลักการในการเขียนจึงจะทําใหภาษาของหนังสือราชการนาอานมีความชัดเจนและตรงตามวัตถุประสงคของ
การเขียนจึงขอกลาวถึงขอควรคํานึงในการเขียนหนังสือราชการดังตอไปนี้
กอนอื่นผูเขียน (ราง) หนังสือจะตองทําความเขาใจสาระของเรื่องที่จะทําการเขียนโตตอบ (ราง) ใหถอง
แทเสียกอน โดยยึดหลัก 5 W 1 H ไดแก
What (อะไร)
คือ ตองการใหทําอะไร
When (เมื่อไร) คือ ตองการใหทําเมื่อไร
Where (ที่ไหน) คือ ตองการใหทําที่ไหน
Who (ใคร)
คือ ตองการใหใครทํา
Why (ทําไม)
คือ ทําไมตองทํา
How (อยางไร) คือ ตองการใหทําอยางไร
หลักปฏิบัติในการเขียน (ราง) หนังสือราชการใหดี 4 ประการ
1. การเขียนใหถูกตองคือ เขียนใหถูกแบบแผน ถูกเนื้อหา ถูกหลักภาษา และถูกความนิยม
2. เขียนใหชัดเจนโดยเขียนใหชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในวัตถุประสงค และชัดเจนในวรรคตอน
3. เขียนใหรัดกุมโดยใชภาษาใหถูกตอง รัดกุม ชัดเจนในความหมาย อานแลวเขาใจไดทันที
4. เขียนใหกะทัดรัด โดยเขียนใหสั้น แตไดใจความตรงประเด็น ไมใชคําฟุมเฟอย
การรางหนังสือราชการควรยึดหลักปฏิบัติในการรางหนังสือทั้ง 4 ประการ
1. การเขียนใหถูกตอง จักตองประกอบดวย
การเขียนชื่อ “เรื่อง”
- ความมุงหมายของการเขียนชื่อเรื่อง
1. ใหรูใจความที่ยอสั้นที่สุดของหนังสือ
2. ใหสะดวกแกการเก็บคน
3. ใหสะดวกแกการอางอิง
- “เรื่อง”ที่ดี มีลักษณะ
1. ยอสั้นที่สุด
2. เปนประโยคหรือเปนวลี
3. พอรูใจความวาเปนเรื่องอะไร
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4. เก็บคนอางอิงไดอาง
5. แยกความแตกตางจากเรื่องอื่นได
- เก็บคนอางอิงไดงาย
1. ผูเก็บ อานชื่อเรื่องก็สามารถแยกเก็บเขาหมวดหมู ตามประเภทเรื่องที่ได
2. ผูคน พอบอกชื่อเรื่องก็สามารถคนหาได โดยไมยุงยาก
3. ผูอางอิง สามาถบอกชื่อเรื่องใหผูอื่นเขาใจได โดยไมสับสนไขวเขว
ลักษณะของการเขียนเรื่อง
1. การขึ้นตนดวยกริยา จะชัดเจนดี เชน ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให
2. การขึ้นตนดวยคํานาม จะไมชัดเจน เชน เครื่องพิมพดีด
เรื่องที่ยาวเกินความจําเปน เชน
เรื่อง การลงโทษขาราชการพลเรือนที่กระทําผิดวินัยขาราชการพลเรือน
เรื่อง การลงโทษขาราชการ
เรื่องที่ไมเปนประโยคหรือวลี เชน
เรื่อง เครื่องพิมพดีด
เรื่อง เครื่องพิมพดีดหาย
เรื่อง การซื้อเครื่องพิมพดีด
เรื่องที่ไมรูใจความ
เรื่อง แจงมติคณะรัฐมนตรี
เรื่อง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
 เรื่อง แจงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง..............
เรื่อง การชวยเหลือผูประสบอุทกภัยที่จังหวัด............
เรื่องที่เก็บคนอางอิงยาก
เรื่อง ซอมถนน
เรื่อง ซอมถนนที่เสียหายเพราะน้ําทวม
เรือ่ ง การซอมถนนมาลัยแมนชวงหลักกิโลเมตรที่ 20-40
เรื่องที่แยกความแตกตางจากเรื่องอื่นไมได
เรื่อง ขอความรวมมือ
เรื่อง ขอความรวมมือในการจัดสัมมนานักบริหาร
เรื่อง ขอความรวมมือในการสํารวจสํามะโนประชากร
 เรื่อง ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ
 เรื่อง ขอผอนผันการคัดเลือกเขารับราชการทหาร
 เรื่อง ขอเชิญวิทยากรบรรยาย
ถูกแบบ คือ การจัดทําหนังสือใหถูกรูปแบบและโครงสรางของหนังสือราชการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ กอนจะเขียนหนังสือติดตอราชการจะตองพิจารณากอน
วาจะใชหนังสือแบบใดสําหรับติดตอราชการ

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม
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(ยอหนา) คือ
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รูปแบบและโครงสรางหนังสือภายนอก
รูปแบบและโครงสรางหนังสือภายในรูปแบบ
รูปแบบและโครงสรางหนังสือประทับตรา

ถูกเนื้อหา คือ เนื้อหาหรือขอความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบดวยเนื้อหา 3 สวน

สวน (ยอหนา) ที่ 1 สวนที่เปนเหตุ เปนสวนเริ่มตนของเนื้อหาเปนขอความที่กลาวถึงสาเหตุที่
มีหนังสือไป หรือแจงใหผูรับทราบวาหนวยงานของผูเขียนจะทําอะไร หรือมีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น
สวน (ยอหนา) ที่ 2 สวนความประสงค เปนขอความในยอหนาที่ 2 เปนสวนที่สําคัญ เพราะ
เนื้อความจะกลาวถึงจุดประสงคของหนังสือฉบับนั้น ซึ่งจะตองเขียนใหชัดเจน เพื่อใหผูรับหนังสือทราบวาผูเขียน
มีจุดประสงคอะไร
สวน (ยอหนา) ที่ 3 สวนสรุปความ เปนสวนสุดทายของการเขียนเนื้อหา ควรจะยอหนาขึ้น
บรรทัดใหม เริ่มตนดวยคําวา “จึง” แลวตามดวยขอความที่บอกถึงจุดประสงคในสวนที่ 2
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไปดวย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติดวย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหทราบดวย
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไปดวย
ตัวอยาง
สวนที่เปนเหตุ

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสนจะจัดการฝกอบรมการเขียน
หนัง สือราชการใหกับบุค ลากรที่ปฏิบัติห นาที่ดานงานสารบรรณ เพื่อใหเขาใจ
หลักการเขียนหนังสือราชการที่ถูกตองตามระเบียบ จํานวน ๕๐ คน ระหวางวันที่
24 - 25ตุ ล าคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห อ งประชุ ม ใหญ ชั้ น 3
สํานักหอสมุดกําแพงแสน

สวนความประสงค

มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร วิท ยาเขตกํ าแพงแสน พิ จ ารณาแลวเห็ นวาสํานั ก
นายกรัฐมนตรีมีวิทยากรที่มีความรูในหัวขอวิชาระเบียบงานสารบรรณ จึงขอเรียน
เชิญ วิท ยากรจากสํ านักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายหั วขอวิช าตามวันเวลา และ
สถานที่ดังกลาว

สวนสรุปความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายดังกลาว
ดวย จักขอบพระคุณยิ่ง

การเขียนใหถูกเนื้อหา สําหรับหนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหาหรือขอความของหนังสือเฉพาะ
สวนความประสงคที่ทําใหมีหนังสือไปเชน

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม
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สวนที่เปนเหตุ
คําเริ่มตนของการเขียนสวนที่เปนเหตุที่มีหนังสือไป นิยมใชคําเริ่มตนหนังสือ ดังนี้
ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
1. ดวย............................................................................................................................
ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
2. เนื่องจาก....................................................................................................................
ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
3. ตาม....................................................................................................................นัน้
ตามดวยเหตุการณที่เกิดขึ้นที่รับรูโดยทั่วไป
4. ตามที่..................................................................................................................นัน้
ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
5. อนุสนธิ................................................................................................................นัน้
สวนเหตุที่มีหนังสือไปในกรณีที่เปนการเริ่มเรื่องใหม ไมเคยติดตอหรือรับรูกันมากอน ใหเริ่มตน
การเขียนหนังสือสวนที่เปนเหตุดวยคําวา "ดวย" หรือ "เนื่องจาก"เชน
ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
ดวย....................................................................................
ควรใชเปนการบอกกลาวเลาเหตุหรือเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม
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ตามดวยเหตุที่มีหนังสือไป
เนื่องจาก....................................................................................
ใชในกรณีที่อางเปนเหตุอันหนักแนนที่จําเปนตองมีหนังสือไป
ถูกภาษา หลักภาษาไทยที่ควรระวัง มี 2 เรื่อง คือ รูปประโยค และความสัมพันธระหวาง
รูปประโยค จักประกอบดวย
- ประธาน กริยา กรรม
- ประโยคแตละประโยคตองมีกริยาเสมอ
- ประธานและกรรมของประโยคอาจละไว ในฐานที่เขาใจ
- ขอความอาจจะประกอบดวยประโยค หลายประโยค โดยเชื่อมดวยคําสันธาน เชน และ
กับ รวมทั้ง ตลอดจน

ลักษณะของรูปประโยค
ไมมีกรรม
รถใหญวิ่งชา รถเล็กวิ่งเร็ว
มีกรรม
รถสีดําชนรถสีขาว
รถสีดําชนรถสีขาวดังสนั่น
ประธานรวม
อธิบดีแกหกลมหัวฟาดพื้นและตายในเวลาตอมา
คนอวนกินอาหารหนักไดมากและกินอาหารหวานไดมากดวย
กริยารวม
อธิบดีแกกับอธิบดีหนุมไปเที่ยวดวยกัน
อธิบดีแกกับอธิบดีหนุมเลนหมากรุกดวยกัน
ถูกความนิยม การเขียนหนังสือที่
- นิยมเขียนสรรพนาม
- นิยมเขียนถอยคํา สํานวน ความนิยมโดยทั่วไป ในการใชถอยคําสํานวนในการเขียนหนังสือ
ราชการที่ควรกลาวถึงบางประการ มีดังนี้
1) ใชภาษาราชการ
ในการเขียนหนังสือราชการ นิยมใชภาษาราชการ ไมใชภาษาลําลอง หรือภาษาพูด
หรือภาษานักประพันธในภาษาราชการและภาษาที่เปนทางการจะมีการใชคําหรือสํานวนบางชนิดที่แตกตาง
กันดังนี้
ภาษาทั่วไป
ภาษาราชการ
ใคร
ผูใด
ที่ไหน
ที่ใด
แบบไหน
แบบใด
อะไร
สิ่งใดอันใด
ไดไหม
ไดหรือไม
เมื่อไหร
เมื่อใด
อยางไร
เชนใดประการใด
ทําไม
เพราะอะไรเหตุใด
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เดี๋ยวนี้
ตองการ (มีความ)
ชวย
ไมใช
ไมดี
ไมได
ในเรื่องนี้
เรื่องนั้น
เหมือนกัน
ขอเชิญมา
ยังไมไดทําเลย
เสร็จแลว
ขอเตือนวา
ปญญาทึบ , โง
ใชไมได, เลว
ขอใหดําเนินการ
โปรดอนุมัติ

ขณะนีบ้ ัดนี้
ประสงค
อนุเคราะห
มิใช
มิชอบไมสมควร
มิไดหาไมไดมิอาจ....ได
ในการนี้ในกรณีนี้
เรื่อง (กรณี) ดังกลาว
เชนเดียวกัน
ขอเชิญไป
ยังไมไดดําเนินการแตอยางใด
แลวเสร็จเรียบรอยแลว
ขอเรียนใหทราบวา
ขาดความรูความเขาใจ
ยังบกพรอง , ยังตองปรับปรุง
โปรดพิจารณาดําเนินการ
โปรดพิจารณาอนุมัติ

เชน
1) พรอมนี้ไดแจงไปทางจังหวัดแลวเหมือนกัน
ภาษาพูด
ทั้งนี้ไดแจงใหจังหวัดทราบดวยแลวภาษาราชการ
2) ไมมีขอเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม
ภาษาพูด
ไมมีขอเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม
ภาษาราชการ
3) ประชาชนไดรับความเดือดรอนแสนสาหัส
ภาษาพูด
ประชาชนไดรับความเดือดรอนเปนอยางยิ่ง
ภาษาราชการ
ถึงตอนนี้ บัดนี้ ๓ อาทิตย ๓ สัปดาห
เวลาผานมานานแลว เวลาลวงเลยมานานแลว
ตายตัว ถาวร
ยังไมรับแจงผลการพิจารณาเลย เปน ยังไมรับแจงผลการพิจารณาแตประการใด แตงตัว แตงกาย
เครื่องบินตกผูโดยสารตายหมด ไมมีใครรอด
เครื่องบินตกผูโดยสารเสียชีวิตทั้งหมด ไมมีผูใดรอดชีวิต
การปฏิบัติดังกลาวผิดระเบียบ
การปฏิบัติดังกลาวยังไมสอดคลองกับที่ระเบียบกําหนด
ไมรูมากอนวาตองการขอมูล เปน ไมทราบวาประสงคจะขอรับขอมูล
โรคหมาบา
คิด

ควรใช โรคพิษสุนัขบา
ควรใช คํานวณ

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม
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คําเสริมสราง คําทําลาย
คําบังคับ
คําขอรอง
ขอใหนําเสนอตอไปดวย โปรดนําเสนอตอไป
2) ไมใชคําเชื่อมซ้ํากัน
การเชื่อมคํา หรือเชื่อมประโยค ดวยคําบุพบท หรือคําสันธาน หรือคําสรรพนาม ซึ่ง
มีความหมายอยางเดียวกัน ไมนิยมใชคําซ้ํากัน เพราะจะทําใหไมนาฟงหรืออาจทําใหเขาใจสับสนได จึงนิยม
เปลี่ยนใชคําใหแตกตางกัน ดังนี้
ที่ – ซึ่ง อัน มีความหมายอยางเดียวกัน ใชแทนกันได
และ - รวมทั้ง ตลอดจน มีความหมายอยางเดียวกัน ใชแทนกันได
และ กับ มีความหมายอยางเดียวกัน ใชแทนกันได
จะ เปนคําเบา นิยมใชในกรณีธรรมดาทั่วไป เชน
จึงเรียนมาเพื่อขอไดโปรดนําเสนอ กพิจารณาตอไปดวย .พ.
จะขอบคุณมาก
จัก เปนคําหนัก นิยมใชในคําขู คําสั่ง คํากําชับ เชน
จึงขอกําชับมาเพื่อจักไดสังวรระมัดระวังมิใหเกิดกรณีเชนนี้ขึ้นอีก
ควร เปนคําแนะนําทั่วไป มีผลบังคับทางจิตใจ เชน
ขาราชการเสพสุราในขณะปฏิบัติราชการ ควรลงโทษสถานหนัก
พึง
เปนการวางมาตรฐาน มีผลบังคับทางสังคม เชน ครูพึงใหเกียรติครูดวยกัน
ยอม เปนคําบังคับเปนทางการ แตไมเด็ดขาด ใหใชดุลพินิจได เชน
ขาราชการที่เลนการพนัน ยอมถูกลงโทษสถานหนัก
ตอง เปนคําบังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด เชน
ขาราชการพลเรือนผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ตองลงโทษไลออกหรือปลดออก
ให
เปนคําบังคับเปนทางการโดยเด็ดขาด เชน
ใหนาย กอยูเ.วรเฝาสํานักงานในวันที่ ๑ มกราคมนี้ ตั้งแต ๑๘.น ๐๐.ถึง ๒๔.น ๐๐.
กับ ใชในความหมายวา “ติดกัน” “ดวยกัน” “เทากัน”
การใช “กับ” ในความหมายวา “ติดกัน” เชน
นาย กนั่งรถคันเดียวกัน .กับ นาย ข .ไปทํางาน
คําวา “กับ” ในความหมายวา “ติดกัน” ใชคําวา “และ” แทนได เชน
นาย กนั่งรถคันเดียวกันไปทํางาน .และ นาย ข .
คําวา “กับ” ในความหมายวา “ดวยกัน” เชน ทําไมเธอทํากับฉันได
คําวา “กับ” ในความหมายวา “ดวยกัน” ใชคําวา “และ” แทนไมได เชน .
ทําไมเธอทําและฉันได (จะอานไมไดความ(
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คําวา “กับ” ในความหมายวา “ดวยกัน” ใชคําวา “ตอ” แทนไมได เพราะ
คําวา “ตอ” ไมไดหมายถึง “ทําดวยกัน” แตหมายถึงทําขางเดียว หรือทําฝาย
เดียว เชนทําไมเธอทําตอฉันได
คําวา “กับ” ในความหมายวา “เทากัน” เชนพูดอยางนั้นไมตรงกับความเปนจริง
คําวา “กับ” ในความหมายวา “เทากัน” ใชคําวา “และ” แทนไมได
คําวา “กับ” ในความหมายวา “เทากัน” อาจใชคําวา “ตอ” แทนไดในบาง
กรณี เชน
พูดอยางนั้นไมตรงตอความเปนจริง
ใชในความหมายหลายอยาง เชน
ทานผูนี้เปนคนดี ควรแกการเคารพนับถือ
ทานผูนี้เปนคนคงแกเรียน
ทรัพยสินทั้งหลาย ไดแก เงิน ที่ดิน และของมีคาอื่น ๆ
พายแพแกขาศึก
ใชคําวา “แก” ในความหมายวา “สําหรับ” เชนใหเงินแกคนขอทาน
ถวายจัตุปจจัยแกพระภิกษุสงฆ
คําวา“แก” ใชไดกับทุกคนรวมทั้งพระสงฆดวย ยกเวน “เหนือหัว”
คือ พระพุทธเจาและพระราชวงศช้นั สูง ซึ่งพึงใชคําวา “แด”
ใชในความหมายวา “สําหรับ” “ถวาย” “เพื่อ” “อุทิศ”
การใชคําวา “แด” ในความหมายวา “สําหรับ” ใชกับ “เหนือหัว” คือพระพุทธเจา
และ พระราชวงศชั้นสูง เชน ประกอบศาสนกิจเพื่อบูชาแดพระพุทธองค
ทูลเกลาฯ ถวายเงินแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การใชคําวา “แด” ในความหมายวา “ถวาย” “เพื่อ” “อุทิศ” ใชไดกับทุกคน เชน
ถวายจตุปจจัยแดสมเด็จพระสังฆราช
ถวายจตุปจจัยแดพระภิกษุสงฆ
แดบิดา มารดาผูลวงลับไปแลว
ใชในความหมายวา “กระทําตอ” “ตาม”
การใชคําวา “ตอ” ในความหมายวา “กระทําตอ” เปนการกระทําแตเพียงฝาย
เดียว โดยอีกฝายหนึ่งมิไดรวมกระทําดวย ใชคําวา “ตอ” ไดกับทุกคนและทุกสิ่ง
เชน กระทําการอันไมบงั ควรตอองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว กตัญู
กตเวทีตอผูมีพระคุณ ทุจริตตอหนาที่
การใชคําวา “ตอ” ในความหมายวา “เปนไปตาม” “คลอยตาม” “ทําตาม” อาจ
ใชในกรณีที่หมายความวา “เปนไปตาม” “คลอยตาม” “ทําตาม” ได เชน ตรง
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ตอเวลา ออนตอโลก
การใชคําวา “ตอ” ใชไดกับทุกคนและทุกสิ่งโดยไมตองคํานึงถึงฐานันดร
และ ใชในความหมายวา “รวมกัน” “ทั้งหมด”
หรือ ใชในความหมายวา “อยางหนึ่งอยางใดก็ได”
คําวา “และ” กับคําวา “หรือ” โดยทั่วไปใชแทนกันไมได เชน
ใหนาย ก .และ นาย ข .อยูเวรเฝาสํานักงาน (คน ตองอยูเวร ๒หมายถึง ทั้ง )
ใหนาย กอยูเวรเฝาสํานักงาน .หรือ นาย ข . (หมายถึง คนใดคนหนึ่งเพียงคน
เดียวตองอยูเวร(
คําวา “และ” กับคําวา “หรือ” บางกรณีใชคําไหนก็ได แปลไดความอยางเดียวกัน
เชน หามดื่มสุราและสูบบุหรี่ในหองนี้ หามดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในหองนี้
ใน ๒ ประโยคนี้มีความหมายเหมือนกับคําวา “และหรือ” และหรือใชในความ
หมายวา “ทั้งหมดก็ได” “อันใดอันหนึ่งก็ได” แตคําวา “และหรือ”
มีโอกาสใชนอย เพราะใชเพียงคําวา“หรือ” ก็ไดความเทากับ “และหรือ” อยูแลว
ความนิยมในวรรคตอน
หลักการเวนวรรค ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯกําหนดวรรคไว๒ชนิดคือวรรค
๑ตัวอักษรและวรรค๒ตัวอักษรแตในการพิมพดวยคอมพิวเตอรการวรรค๑เคาะจะเล็กเกินไปแทบสังเกตไมเห็น
ฉะนั้นวรรคเล็กอาจใช๒เคาะสวนวรรคใหญควรใช ๓ - ๔ เคาะก็ไดสว นวรรคเคาะเดียวควรใชระหวาง
เครื่องหมายเชนไมยมกยัติภังคไปยาลใหญเปนตน
วรรคเล็ก ใชวรรคระหวางคําใชกอนและหลังคําบางคําเชนคือไดแกอาทิและวรรค
กอนหลังเครื่องหมายตางๆเชนฯลฯ “.......” หากไมวรรคจะทําใหเครื่องหมายเหลานั้นมองไมเห็นชัดเจน
วรรคใหญ ใชวรรคระหวางขอความที่ยังไมจบแตยาวมากหรือประโยคที่จบสมบูรณ
แลวผูพิมพและผูตรวจรางควรพิถีพิถันในการจัดวรรคตอนใหถูกตองเพราะภาษาไทยไมมีการวรรคระหวางคํา
เหมือนภาษาอังกฤษถาใชวรรคตอนไมถูกตองก็อาจทําใหเขาใจความหมายคลาดเคลื่อนไปได
ความนิยมในวรรคตอน มักจะเปนประโยค ดังนี้
ดวยปรากฏวา.........................................
คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวเห็นวา..............................................
คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ...............................................................
จึงเรียนมาเพื่อ.........................................
2. เขียนใหชัดเจน คือ เขียนใหชัดเจนในเนื้อหา ชัดเจนในวัตถุประสงคและชัดเจนในวรรคตอน
ตัวอยางการวรรคตอน
ยานี้ดี กินแลวแข็ง แรงไมมี โรคภัยเบียดเบียน
ยานี้ดี กินแลวแข็งแรง ไมมีโรคภัยเบียดเบียน
เด็กกินกลวย แขกรอนจนลิ้นพอง
เด็กกินกลวยแขก รอนจนลิ้นพอง

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม

13

หามขาราชการสตรีนุงกางเกง ในเวลาปฏิบัติราชการ
หามขาราชการสตรีนุงกางเกงใน เวลาปฏิบัติราชการ
3. เขียนใหรัดกุม โดยใชภาษาใหถูกตอง รัดกุม ชัดเจนในความหมาย อานแลวเขาในไดดี เชน
- การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน เลื่อนไดปละ หนึ่งขั้น
การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือน ปกติเลื่อนไดปละหนึ่งขั้น
- ขออภัยที่ไมอาจใหใชสถานที่ในวันดังกลาวได หากเปนวันอื่นก็ไมขัดของ
ขออภัยที่ไมอาจใหใชสถานที่ในวันดังกลาวได หากเปนวันอื่นและสถานที่วางก็ไมขัดของ
4. เขียนกะทัดรัด
- เขียนโดยไมใชคําฟุมเฟอย เชน
* ขอใหกรมการปกครองดําเนินการสืบสวนใหได ความวาผูใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้
ขอใหกรมการปกครองสืบสวนใหไดความวาผูใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้
*ทางจังหวัดพิจารณาแลวขอเรียนวา
จังหวัดพิจารณาแลวขอเรียนวา
* คณะกรรมการไดจัดใหมีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ โดยในการประชุม
ดังกลาว ปรากฏวาไดมีการพิจารณาใหมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดํารงตําแหนงใน
คณะอนุกรรมการ
-เขียนวกวน ตัวอยาง
สิทธิที่จะไดรับคาขนสิ่งของกลับนั้น ผูที่จะไดรับสิทธิดังกลาวก็เฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น
สําหรับกรณีผูนี้ซึ่งไดรับทุนของรัฐบาลตางประเทศไปศึกษา จึงไมมีสิทธิไดรับคาขนสิ่งของดังกลาว
แกไข การเขียน
นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเทานั้น ที่มีสิทธิไดรับคาขนสิ่งของกลับ สําหรับกรณีผูนี้ไดทุนของรัฐบาล
ตางประเทศไปศึกษา จึงไมมีสิทธิไดรับคาขนสิ่งของดังกลาว
ขอเสนอแนะ
1. ผูเขียนหนังสือควรมีการศึกษาจากตัวอยางหนังสือราชการที่มีสํานวนภาษาไพเราะเหมาะสมกับเปน
หนังสือราชการนอกจากนี้ยังตองศึกษารูปแบบและแบบฟอรมหนังสือราชการแตละประเภทดวย
2. การแบงวรรคตอนในหนังสือราชการคือการแบงวรรคในประโยคเล็กๆควรเวนวรรค๑ตัวอักษรและ
การขึ้นประโยคใหมควรเวนวรรค๒ตัวอักษร (ปจจุบันการใชคอมพิวเตอรในการจัดพิมพหนังสือราชการการเวน
วรรค๑ตัวอักษรอาจจะดูไมชัดเจนนักอาจจะตองเพิ่มเปน ๒ – ๓ ตัวอักษรก็ได) สวนในเรื่องของการยอหนาใน
หนังสือราชการในหนึ่งหนากระดาษควรยอหนาอยางนอย๓ – ๔ยอหนาเทานั้นยกเวนการขึ้นยอหนาที่เปนหัวขอ
ที่เปนตัวเลขสามารถยอหนาใหตรงกันตามน้ําหนักหัวขอที่มีน้ําหนักเทาเทียมกันและจัดใหเปนระเบียบกันทั้งฉบับ
ซึ่งปจจุบันการจัดพิมพดวยคอมพิวเตอรสามารถตั้งคาหัวขออัตโนมัติไดดวย
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ชนิดของหนังสือราชการ

หนังสือราชการ หมายความวา เอกสารที่เปน หลักฐานในราชการ ไดแกหนังสือที่มีไปมาระหวางสวน
ราชการหนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอกหนังสือที่
หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปน
หลักฐานในราชการเอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมายระเบียบหรือขอบังคับขอมูลขาวสารหรือหนังสือ
ที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส”(ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548)ตามระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526กําหนดใหหนังสือราชการมี 6 ชนิดคือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
- คําสั่ง
- ระเบียบ
- ขอบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ
- ประกาศสอบแขง ขันประกาศประกวดราคา
- แถลงการณ
- ขาว
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
- หนังสือรับรองเชนรับรองสถานภาพ
- รายงานการประชุม
1. หนังสือภายนอก
คือหนัง สื อ ติด ตอ ราชการที่เ ป็น แบบพิธีโ ดยใชก ระดาษตราครุฑ สู ง3เซนติเมตรหมึก สีดําหรือ
ครุฑพิมพจากคอมพิวเตอร อยูกึ่งกลางหนากระดาษ ติดตอระหวางสวนราชการหรือสวนราชการมีถึงหนวยงาน
อื่นใดซึ่งไมใชสวนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอกเชนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหนังสือถึงองคการบริหาร
สวนตําบลกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีหนังสือถึงบริษัทนาย ก จํากัดหรือถึงนายสงบ สันติสุข
เป็นตนหนังสือภายนอกประกอบดวยสวนสําคัญ4สวนดังนี้
1.1 สวนหัวหนังสือประกอบดวย
1.1.1 ลําดับชั้นความลับ(ถามี) ลําดับชั้นความลับมี3ลําดับไดแกลับลับมากและ
ลับที่สุด
1.1.2 ลําดับชั้นความเรงดวน (ถามี ) ลําดับชั้นความเรงดวนมี3ลําดับได แกดวน
ดวนมาก ดวนที่สดุ
1.1.3 ที่ ใหใสรหัสดวยพยัญชนะ(ตัวยอสวนราชการ)เลขประจําของเจาของเรื่อง/
เลขทะเบียนหนังสือสงออกเรียงตามลําดับจนสิ้นปปฏิทินแลวเริ่มนับใหมในปตอไปเชนที่ ศธ0513.20101/0056
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1.1.4 สวนราชการเจาของหนังสือใหใสชื่อสวนราชการสถานทีร่ าชการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการที่เปนเจาของหนังสือนั้นพรอมทีอ่ ยูของสวนราชการไวดานขวามือของหนังสือ ไมควรเกิน 3-4
บรรทัดเชน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน
1 หมู 6 ถนนมาลัยแมน
อ. กําแพงแสน จ. นครปฐม 73140
การพิมพตามขอ1.1.3และขอ1.1.4ตองอยูระดับที่เล็บครุฑ

1.1.5 วัน ที่ ให ใ ส ตัว เลขของวัน ที่ชื่อเต็ม ของเดือ นและตัว เลขของปีพุท ธศัก ราชที่
ออกหนังสือเชน 24 ตุลาคม 2556โดยตัวเลขวันที่จะตองอยูระยะตรงหางครุฑ
1.1.6 เรื่อ ง ใหใสเ รื่อ งยอที่เ ป็นใจความสั้นที่สุด กะทัด รัด และครอบคลุม เนื้อ หาของ
หนัง สือฉบับนั้นในกรณีที่เ ป็นหนังสือตอเนื่องโดยปกติใหใสเรื่องของหนังสือฉบับเดิม และเรื่อง ควรใชเปนชื่อ
เรื่องเดียวกัน
1.1.7 คําขึ้นตน ใหใชคําขึ้นตน ตามฐานะของผูรับหนัง สือตามที่กําหนดไวในระเบีย บ
งานสารบรรณ โดยทั่วไปใชคําวา เรียน ใหลงเฉพาะตําแหนงของผูที่หนัง สือนั้นมีไปถึง (โดยไมองมีคําวา
“ฯพณฯ” หรือ “ทาน” นําหนา) หรือชื่อบุคคลโดยตรงกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่เชน
กราบเรียน ประธานองคมนตรี
เรียน อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
เรียน นางบุปผา กลิ่นดอกไม
ในกรณีที่ตําแหนงนั้นมีบุคคลครองตําแหนงมากกวา 1 คน ขึ้นไป ใหระบุทั้งตําแหนง และ
ชื่อ เชน ตําแหนงผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ควรใชคําขึ้นตน ดังนี้
เรียน ผูชวยอธิการบดี (ผศ............................)
1.1.8 อ างถึง (ถามี) ใหอางถึงหนัง สือที่เคยมีติดตอกันเฉพาะหนังสือที่สวนราชการผูรับ
หนังสือไดรับมากอนฉบับลาสุดที่ติดตอกันเพียงฉบับเดียว โดยใหลงชื่อสวนราชการเจาของหนังสือเลขที่หนังสือ
วัน ที่เดื อนป ของหนัง สือนั้ น ถาหนัง สือที่อางถึง มีทั้ งชั้น ความลับและชั้นความเร็วในฉบั บเดี ยวกันใหระบุชั้ น
ความลับกอนชั้นความเร็วเชนอ างถึงหนังสือกระทรวงศึกษาธิการลับมากดวนที่สุด ที่ศธ 0513/0999 ลงวันที่
27 มกราคม 2557 เปนตน
“การที่ตองอางถึงเพื่อแสดงหลักฐานใหเจาหนาที่ของสวนราชการผูรับหนังสือสามารถคนเรื่องเดิมเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
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1.1.9 สิ่งที่สงมาดวย (ถามี) ใหระบุสิ่งของหรือเอกสารที่สงไปพรอมกับหนังสือนั้นโดยระบุ
จํานวนเอกสารที่สงไปดวยเปนตนในกรณีที่ไมสามารถสงไปในซองเดียวกันไดใหแจงวาสงไปโดยทางใดเชน
สิ่งที่สงมาดวย 1 . โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
จํานวน 3 หนา
2. แบบตอบรับการเขารวมโครงการ จํานวน 1 ฉบับ
1.2 สว นของขอ ความที่เป ็น เหตุ คือเป็น ขอ ความที่ผูม ีห นัง สือ แจง ความจําเป็น ที่ ตอ งมี
หนังสือไปยังผูรับหนังสือซึ่งอาจมียอหนาเดียวหรือหลายยอหนาก็ไดกรณีมีหลายยอหนาๆแรกใหกลาวถึงภาพรวม
และยอหนาตอไปเปนการขยายความ โดยหนึ่งยอหนาใหมีหนึ่งประเด็น
1.2.1 ถาติดตอกันเกี่ยวกับเรื่องนั้นเปนครั้งแรกขึ้นตนวา“ดวย”หรือ“เนื่องจาก”
1.2.2 ถาเปนหนังสือตอบหรือมีการอางถึงเรื่องเดิมที่เคยติดตอกันมากอนขึ้นตนโดยใชคํา
วา“ตาม”“ตามที่”หรือ“อนุสนธิ”แลวสรุปใจความสั้น ๆที่คลุมเนื้อหาสําคัญของหนังสือฉบับที่อ างถึงลง
ทายดวยคําวา“นั้น”แลว ขึ้นยอหนาใหมเขียนขอความที่สืบเนื่องหรือผลตอเนื่องกับหนัง สื อ ที่อางถึงนั้นวา
ดําเนินการอะไรไปบางแลวเพื่อเชื่อมโยงวัตถุประสงคในยอหนาตอไป
1.3 สวนของขอความที่จุดประสงค (ยอหนาที่ 2) คือเป็นขอความขยายความจากสวนขอ
ขอความที่เปนเหตุ (ยอหนาแรก) ที่มีหนึ่งประเด็น
1.4 สวนของขอความสรุป คือแสดงความมุงหมายที่มีหนังสือไปวาประสงคจะใหผูรับ
หนังสือทําอะไรอยางไรเชน
-เพื่อทราบ
-เพื่อใหนําเสนอตอไป
-เพื่อพิจารณา
-เพื่อสั่งการ
-เพื่อยึดถือเปนหลักปฏิบัติ
-เพื่ออนุมัติ
การเขียนควรขึ้นยอหนาใหมจาก“เหตุที่มีหนัง สือไป”และกรณีมีหลายเรื่องใหเขียนเป็นขอๆ
วัตถุประสงคของเรื่องอาจเป็นลักษณะคําขอคําสั่งคําอนุมัติหรือขอตกลงก็ได โดยยอหนาใหมขึ้นตนดวยคําวา
“จึง”แลวตอดวยความมุงหมายหรือวัตถุประสงคของเรื่อง เชน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
1.5 สวนทายหนังสือมีรายการตางๆไดแก
1.5.1 คําลงทายใหใชคําลงทายตามฐานะของผูรับหนังสือตามระเบียบงานสารบรรณ
เชนบุคคลธรรมดาใชคําวาขอแสดงความนับถือเปนตน
1.5.2 ลงชื่อใหลงลายมือชื่อเจาของหนังสือและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อหนังสือในวงเล็บใตลายชื่อดวยทุกครั้ง ซึ่งการพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อนั้นใหใชคํานําหนาชื่อ
วา นาย นาง นางสาว หนาชื่อเต็มใตลายมือชื่อ เชน
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ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ
(นายวิโรจน ทองสุพรรณ)
ในกรณีที่เจาของลายมือชื่อมีตําแหนงทางวิชาการ คือ ศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และผูชวยศาสตราจารย ใหพิมพคําเต็มของตําแหนงทางวิชาไวหนาชื่อเต็มใตลายมือชื่อ เชน
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ
(รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ มากมาย)
1.5.3 ตําแหนง ใหใสลงชื่อตําแหนงของเจาของหนังสือไวใตชื่อเต็ม เชน
ขอแสดงความนับถือ
ลายมือชื่อ
(รองศาสตราจารยสมบัติ ชิณะวงศ)
รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ดานลางซายมือ

1.5.4 สวนราชการเจาของเรื่อง ใหใสชื่อสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานทีอ่ อกหนังสือ

1.5.5 โทร. หรือ โทรศัพท ใหใสหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องหรือ
หนวยงานที่ออกหนังสือและหมายเลขภายใน(กรณีทเี่ ป็นสายตอ)ไวดวย
1.5.6 โทรสาร ใหใสหมายเลขโทรสารสวนราชการเจาของเรื่องหรือหนวยงานที่ออก
1.5.7 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (E-mail) ใหเขียนไวในบรรทัดถัดมาตามลําดับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
กองบริการการศึกษา(กําแพงแสน)
โทร. 034 351 094 ตอภายใน 3266
โทรสาร 034 281 096
E-mail : psdqa@ku.ac.th
1.5.7 สําเนาสง (ถามี)ในกรณีที่จัดสงสําเนาใหสว นราชการหรือบุคคลอื่นทราบและ
ประสงคใหผูรับทราบวาไดมีสําเนาใหผูใดแลวใหพิมพชื่อเต็มหรือชื่อยอของสวนราชการหรือชื่อบุคคลที่สงสําเนา
ไปใหถา มีรายชื่อสงมากใหพิมพวาสงไปตามรายชื่อที่แนบและแนบรายชื่อไปดวย
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2. หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คื อ หนั ง สื อ ติ ด ต อ ราชการทีเ่ ป็ น แบบพิ ธี น อ ยกว า หนั ง สื อ ภายนอกเป็น
หนัง สื อที่ติดตอภายในกระทรวงทบวง กรมหรือจัง หวัดเดียวกันใช เป็นกระดาษบัน ทึกขอความตามแบบที่
กําหนดไว ซึ่งแตกตางจากหนัง สือภายนอกบันทึกขอความจะกลา วถึงอา งถึง และสิ่งที่สง มาดวยไวในสว น
ขอความ(ถามี)จะไมย กขึ้นเป็นหัวขอและที่สําคัญคือหนังสือภายในจะไมมีคําลงทายเป็นตนหนัง สือภายใน
ประกอบไปดวยโครงสราง3 สวน คือ
2.1 สวนหัวหนังสือ จะใชกระดาษที่มีคําวาบันทึกขอความ(อยูตรงกึ่งกลางกระดาษ)
และมีครุฑ ขนาด1.5ซม.อยูดานซายมือเหนือสวนราชการและมีสว นสําคัญประกอบดวย
2.1.1 ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อ งหรือหนวยงานที่ออกหนัง สือถาสวนราชการที่ออก
หนัง สื ออยูในระดับกรมขึ้นไปให ใสชื่อสว นราชการทั้งระดับกรมและสํานัก/กองถาสว นราชการที่ออกหนังสือ
อยูต่ํากวากรมลงมาใหใสชื่อสํานัก/กองพรอมทั้งหมายเลขโทรศัพท โทรสารและหมายเลขภายใน(ถามี)
2.1.2 ที่ ใหใสรหัสดวยพยัญชนะ (ตัวยอสวนราชการ) เลขประจําของเจาของเรื่องและเลข
ทะเบียนหนังสือสงเรียงตามลําดับจนสิ้นปีปฏิทินแลวเริ่มนับใหมในปตอไป เชน ที่ ศธ 0513.20101/0056
เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
2.1.3 วันที่ ใหใสตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือ
เชน 22 เมษายน 2556 เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
2.1.4 เรื่อง ใหใสเรื่องยอที่เปนใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่เปนหนังสือตอเนื่อง
โดยปกติใหลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิมเชนเดียวกับหนังสือภายนอก
2.1.5 คําขึ้นตนใหใชคําขึ้นตนตามฐานะของผูรับหนังสือตามดวยชื่อตําแหนงของผูลง
นามในหนังสือที่มีมาถึงหรือชื่อบุคคลโดยตรงกรณีที่มีถึง ตัวบุคคลไมเกี่ยวกับตําแหนงหนาที่เชนเดียวกับหนังสือ
ภายนอก
2.2 ขอความใหมีสาระสําคัญของเรื่องใหชัดเจนและเขาใจงายประกอบไปดวย
2.2.1 ตนเรื่องหรือเรื่องเดิม กรณีเปนเรื่องใหมยังไมเคยมีการดําเนินการในเรื่องนั้นมากอนใหใช
“ตนเรื่อง”ถาเรื่องนั้นมีการดําเนินการมากอนแลวใหใช“เรื่องเดิม”โดยสรุปความเปนมาของเรื่องเดิมอยางยอวา
เปนมาเปนอยางไร
2.2.2 ขอเท็จจริง เปนการอธิบายใหทราบถึงเหตุการณที่เปนอยูในปจจุบันซึ่งเปนผลสืบเนื่อง
หรือมีความเกี่ยวของกับเรื่องเดิม
2.2.3 ขอกฎหมาย (ถามี)เป็นการอธิบายเนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวของโดยสังเขปโดยไมตอง
คัดลอกมาทั้งหมดเปนรายมาตรา แตในกรณีทไี่ มมีขอกฎหมายก็ไมตองมีขอนี้
2.2.4 ขอพิจารณา เปนการสรุปขอสังเกตที่สําคัญที่ควรหยิบยกมาใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ประกอบการตัดสินใจ กรณีที่เปนเรื่องทีไ่ มยุงยากซับซอน
2.2.5 ขอเสนอ เปนการชี้ประเด็นใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการเชนเพื่อทราบเพื่อใหความ
เห็นชอบเพื่ออนุมัติเพื่อลงนามฯลฯ
2.3 ลงชื่อและตําแหนง เชนเดียวกับหนังสือภายนอกแตไมมีคําลงทาย “ขอแสดงความนับถือ”
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ขนาดครุฑของหนังสือภายในหรือบันทึกที่ใชกระดาษบันทึกขอความกําหนดขนาดครุฑเทากับ1.5เซนติเมตร
และใชสีดําขนาดของหัวกระดาษ“บันทึกขอ ความ”ใหใชตัว อักษรขนาด30–33พ.ตัวหนาส ว นห ัวหนัง ส ือประกอบดว ยสว น
ราชการที่เ รื่อ งใชตัว อัก ษรขนาด16พ.ตัว หนาและเร ี ย นใชตัว อัก ษรปกติช นิด และขนาดตัว อัก ษรใชตัวอัก ษร (Font) TH
SarabunPSK๙ ขนาด16พ.การเขียนชื่อหนวยงานจะตองสอดคลองกับตําแหนงผูลงนามซึ่งเป็น เจาของหนังสือกลาวคือผูใดลง
นามชื่อหนวยงานนั้นจะอยูลําดับตนสวนเจาของเรื่องที่เ ป็นสวนราชการรองจะอยูลําดับหลัง ตอดวยโทรศัพทของสวนราชการ
เจาของเรื่องนั้น

ขอแตกตางของหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน และบันทึก
หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

บันทึก

1. ติดตอระหวางกระทรวงหรือติดตอกับ
หนวยงานและบุคคลอื่น

1. ติดตอระหวางกรมหรือเทียบเทาในสังกัด
กระทรวงเดียวกัน

1. ติดตอภายในกรมหรือหนวยงาน
เดียวกัน

2. ผูลงนามเปนหัวหนาสวนราชการหรือผูไดรับ
มอบหมาย

2. ผูลงนามเปนหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนา
สวนราชการหรือผูไดรับมอบหมาย

2. หัวหนางานหรือเจาหนาที่เปนผูลงนาม

3. ใชรูปแบบหนังสือภายนอกใชกระดาษครุฑ

3. ใชรูปแบบหนังสือภายในใชกระดาษบันทึก
ขอความ

4. เปนพิธีการเต็มรูปแบบออกเลขที่ทุกครั้ง

4. เปนทางการ ออกเลขที่แตเปนพิธีการนอยกวา

3. ใชกระดาษบันทึกขอความหรือกระดาษ
อื่นก็ได
4. เปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได
ออกเลขที่ หรือไมออกเลขที่ ก็ได

5. ตองพิมพใหเรียบรอย

5. ตองพิมพใหเรียบรอย

5. พิมพหรือเขียนดวยลายมือก็ได

6. มีสําเนาคูฉบับ และสําเนาครบถวน

6. มีสําเนาคูฉบับและสําเนา

6. ออกไมมีสําเนาก็ได

ตัวอยาง หนังสือราชการภายใน
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3. หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา คือหนัง สือติดตอราชการที่ใชตราประทับแทนการลงชื่อของหัวหนา
สวนราชการระดับกรมขึ้นไปโดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกองหรือผูที่ไดรับ มอบหมายจากหัว หนาสว น
ราชการระดับ กรมขึ้นไปเป็น ผู รั บ ผิ ด ชอบลงชื่อยอ กํากับตราโดยใชไ ดทั้ง ระหวา งส ว นราชการกับส ว น
ราชการหรื อกับหนวยงานที่ไมใชสวนราชการและกับบุคคลภายนอกเฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ เชน
- การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
- การสงสําเนาหนังสือสิ่งของเอกสารหรือบรรณสาร
- การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญหรือการเงิน
- การแจงผลงานทีไ่ ดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
- การเตือนเรื่องที่คาง
- เรื่องที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา
โครงสรางของหนังสือประทับตรา ประกอบดวยสวนสําคัญ 4 สวน หรือ 3 สวนแลวแตกรณีดังนี้
1) สวนหัวหนังสือ
1.1 ลําดับชั้นความลับ (ถามี) ลําดับชั้นความลับมี3ลําดับไดแกลับลับมากและลับที่สุด
1.2 ลําดับชั้นความเรงดวน (ถามี) ลําดับชั้นความเรงดวน มี 3 ลําดับไดแก ดวน
ดวนมาก และดวนที่สุด
1.3 ที่ ใหใสรหั สดว ยพยัญ ชนะ (ตัวยอสวนราชการ) เลขประจําของเจาของเรื่องและ
เลขทะเบียนหนังสือสงเรียงตามลําดับจนสิ้นปีปฏิทินแลวเริมนับใหมในปตอไปเชน ที่ ศธ 0513.20103/0056
1.4 คําขึ้นตน ใชคําวา“ถึง”ใหระบุชื่อสวนราชการหรือบุคคลทีจ่ ะมีหนัง สือไปถึงเชน
ถึงสํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
2) สวนของขอความที่เปนเหตุหรือจุดประสงคที่มีหนังสือไปการเขียนเหตุหรือจุดประสงค
ที่มีหนังสือไปอาจเขียนแยกกันคนละยอหนาหรือเขียนรวมไวในยอหนาเดียวกับโดยไมตองขึ้นยอหนาใหมก็ได
เพราะสวนมากจะมีขอความสั้น ๆ หรือบางครั้งมีแตจุดประสงคทมี่ ีหนังสือไปโดยไมตองอางเหตุที่ตองมีหนังสือไป
3) ส ว นท า ยหนั ง ส ือ ประกอบด ว ยชื่ อ ส ว นราชการที่ ส ง หนั ง สื อ ออกชื่ อ ย อ ของผู ไ ด รั บ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการกํากับตรานั้นแทนวันเดือนปที่ออกหนังสือใชตราสวนราชการประทับการระบุ
ชื่อสวนราชการเจาของเรื่องและหมายเลขโทรศัพทในสวนทายหนังสือ เชนเดียวกับหนังสือภายนอก
หนังสือประทับตราใชกระดาษครุฑ ซึ่งอาจเป็นกระดาษตราครุฑนูนหรือครุฑปมหรือครุฑพิมพจ าก
คอมพิวเตอรขนาดครุฑสูง3เซนติเมตรและครุฑควรอยูกึ่งกลางหนากระดาษตราสวนราชการประทับใชหมึกสีแดง

4. หนังสือสั่งการ
เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อใหปฏิบัติตามมี3ชนิดคือ
4.1 คําสั่ง คือขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใชกระดาษตราครุฑ
และทําตามแบบที่กําหนดไว
4.1.1 คําสั่ง ใหลงชื่อสวนราชการหรือตําแหนงของผูมีอํานาจที่ออกคําสั่งเชน สํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน
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4.1.2 ที่ ใหลงเลขที่ที่ออกคําสั่งโดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นป
ปฏิทินทับเลขปพุทธศักราชที่ออกคําสั่งเชนที่ 001/2557
4.1.3 เรื่อง ใหลงชื่อเรื่องที่ออกคําสั่งเชนเรื่อง แตงตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลเขาเปน
ลูกจางชั่วคราว
4.1.4 ขอความ ใหอางเหตุที่ออกคําสั่งและอางถึงอํานาจที่ใหออกคําสั่ง (ถามี) ไวดวย
แลวจึงลงขอความที่สั่งและวันใชบังคับ
4.1.5 สั่ง ณ วันที่ ใหลงตัวเลขของวันที่ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปพุทธศักราชที่ออก
คําสั่ง
4.1.6 ลงชื่อ ใหลงลายมือชื่อผูออกคําสั่งและพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อ
4.1.7 ตําแหนง ใหลงตําแหนงของผูออกคําสั่ง
4.2 ระเบียบคือขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไวโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมกไ็ ดเพื่อ
ถือเปนหลักในการปฏิบัติงานใชกระดาษตราครุฑและทําตามแบบที่กําหนดไว
4.3 ขอบังคับคือขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติ
ใหกระทําไดใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบทีก่ ําหนดไว
5. หนังสือประชาสัมพันธ
เปนหนังสือที่จัดทําขึ้นเพื่อชี้แจงหรือแนะนําทางใหปฏิบัติรวมทั้งเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการหรือเหตุการณหรือกรณีตางๆมี 3 ชนิดไดแก
1) ประกาศคือขอความที่ทางราชการประกาศหรือชีแ้ จงใหทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติใหใช
กระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว
2) แถลงการณคือขอความที่ทางราชการแถลงเพื ่อความเขาใจในกิจ กรรมของทางราชการหรือ
เหตุการณหรือกรณีอื่นๆใหทราบชัดเจนโดยทั่วกันใชกระดาษตราครุฑและใหจัดทําตามแบบที่กําหนดไว
3) ขาวคือขอความทีท่ างราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบโดยจัดทําตามแบบที่กําหนดไว
6. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
หนัง สือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ เปนหนังสือที่ทางราชการทําขึ้น
นอกจากที่ก ลาวมาแลว ขางตน หรือหน ัง สือ ที่บุคคลภายนอกหรือ หน วยงานที่ไมใชสวนราชการมีมาถึงสวน
ราชการและสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการมี 4 ชนิดไดแก
1) หน ั ง ส ื อ ร ั บ รองค ื อ หน ั ง ส ื อ ที่ ส  ว น ราชก ารออกเพื ่ อ ร ั บ รองแก  บ ุ ค คลน ิ ต ิ บ ุ ค คลหร ื อ
หนวยงานเพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่ง อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจงใชกระดาษตรา
ครุฑและใหจัดทําตามแบบทีก่ ําหนดไว
2) รายงานการประชุมคือการบัน ทึก ความเห็น ของผูม าประชุมผูเขารวมประชุมและมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐานใหจัดทําตามแบบทีก่ ําหนดไว
3) บัน ทึกคือขอความซึ่ง ผูใตบ ังคับ บัญ ชาเสนอตอ ผูบังคับ บัญ ชาหรือ ผู บังคับ บัญ ชาสั่ง การแก
ผูใตบังคับบัญ ชาหรือขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการ
ปฏิบัติราชการโดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ
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การจดรายงานการประชุม
รายงานการประชุ มจัด เป น หนั งสื อราชการชนิ ดที่ 6 คื อ หนั ง สือที่ เจาหน าที่จัด ทําขึ้ นหรือรับ ไวเป น
หลักฐานในราชการ รายงานการประชุมมีความสําคัญตอองคกรดังนี้
1. เปนองคประกอบของการประชุม การประชุมอยางเปนทางการจะมีองคประกอบ 8 ประการ ไดแก
1. ประธาน 2. องคประชุม 3. เลขานุการ 4. ญัตติ 5. ระเบียบวาระการประชุม 6. มติ 7. รายงานการประชุม
8. หนังสือเชิญประชุม
2. เป น หลั ก ฐานการปฏิ บั ติ ง าน ยื น ยั น การปฏิ บั ติ ง านที่ ไ ด บั น ทึ ก รายงานผลการปฏิ บั ติ ง าน การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การกําหนดนโยบาย ขอเสนอแนะ ตลอดจนมติที่ประชุม
3. เปน เครื่อ งมื อ การติด ตามงาน รายงานการประชุมที่มี การจดมติไ วอยางชัดเจน จะเปน หลักฐาน
สําคัญใหเลขานุการ หรือผูไดรับมอบหมายไดติดตามงานตามมติที่ประชุม
4. เปนหลักฐานอางอิง รายงานการประชุมที่มีการรับรองรายงานการประชุมแลวถือเปนเอกสารที่ใช
อางอิงไดตามกฎหมาย หากมีปญหาหรือความขัดแยงในทางปฏิบัติ สามารถใชมติที่ประชุมเพื่อยุติขอขัดแยงได
5. เป นข อ มู ลข า วสาร เลขานุ ก ารจะส ง รายงานการประชุ มให ผูเขาประชุม ไดรั บทราบขอ มูล หรื อ
ทบทวนเรื่องราวที่ผานมาในการประชุมครั้งกอน เพื่อใหตอเนื่องกับการประชุมครั้งตอไป
ศัพทที่เกี่ยวกับการประชุม มีดังนี้
1. องคประชุม หมายถึง คณะกรรมการหรือสมาชิก ผูมีหนาที่ตองเขาประชุม ไดแก ประธาน รองประธาน (ถามี) กรรมการหรือสมาชิก เลขานุการ
2. ครบองคประชุม หมายความวา ครบจํานวนผูเขาประชุมตามที่ระบุไวในระเบียบหรือจํานวนกรรมการ
เกิน ครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการหรือสมาชิกทั้งหมด ถามานอยถือวาไมครบองคประชุมตามที่กําหนด ประธาน
ตองยกเลิกการประชุม เพราะมติที่ไดจากที่ประชุมจะเปนโมฆะเนื่องจากไมเปนคะแนนเสียงขางมาก
3. ญัตติ หมายถึง ขอเสนอที่สมาชิกเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณาลงมติ การเสนอโดยปกติจะทําเปน
หนังสือตอประธาน เพื่อบรรจุเขาในระเบียบวาระการประชุม แตถาเปนการเรงดวนสมาชิกอาจเสนอในที่ประชุม
เลยก็ได
4. การแปรญัตติ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงญัตติดวยการเพิ่ม ตัดออก หรือเสนอซอน ทั้งดานถอยคํา
และข อ แม ต า ง ๆ คํ า ศั พ ท ญั ต ติ แ ละแปรญั ต ติ นี้ ใ ช เฉพาะการประชุ ม บางประเภท เช น การประชุ ม สภา
ผูแทนราษฎร การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน
5. มติ คือ ขอตกลงของที่ประชุม การออกเสียงลงมตินี้ถือเสียงขางมาก ซึ่งทุกคนตองยอมรับแมบางคน
จะไมเห็นดวย การออกเสียงลงมติอาจทําโดยเปดเผย คือ การยกมือ หรือลงมติแบบลับคือเขียนใสซองปดผนึก
และตรวจนับภายหลังก็ได
6. ที่ประชุม หมายถึง บรรดาผูเขาประชุมทั้งหมด (ไมรวมผูจัดการประชุม)
7. สมัยการประชุม หมายถึง ชวงเวลาที่จัดประชุม ซึ่งแบง 2 สมัย คือ การประชุมสมัยสามัญ หมายถึง
การประชุมตามที่ไดมีการกําหนดเวลาไวอยางแนนอน และการประชุมสมัยวิสามัญ หมายถึง การประชุมที่จัดเปน
พิเศษ เพราะมีเรื่องสําคัญเรงดวนที่ตองการปรึกษากัน หรือตองการพิจารณา รวมทั้งมีเรื่องสําคัญที่ตองการให
คณะกรรมการทราบโดยดวน
8. ระเบียบวาระการประชุ ม หมายถึง เรื่องที่ จะนํ าเขาปรึกษากัน ในที่ ประชุ มตามลําดั บก อน-หลั ง
ซึ่งการประชุมสวนมากมักมีกําหนดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ (เปนการกําหนดตามระเบียบงานสารบรรณ 2526 คําอธิบายที่ 10
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เรื่องรายงานการประชุม)

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(หรือ เรื่องรับรองรายงานการประชุม)
ระเบียบวาระที่ 1 และ 2
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
อาจสลับกันได
(หรือ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอใหที่ประชุมทราบ
(หรือ เรื่องการติดตามผลการดําเนินการ)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(หรือ เรื่องเพื่อพิจารณา)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
9. จดหมายเชิ ญ ประชุม คือ จดหมายแจง สถานที่ วัน เวลาการประชุม พรอ มทั้ ง ระเบี ยบวาระการ
ประชุมตามที่ประธานกําหนด
10. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูเขาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐาน
การจัดทําระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระ หมายความวา ลําดับรายการที่กําหนดไวเสนอตอที่ประชุม
ระเบียบวาระการประชุม จึงหมายถึง การจัดรวมเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมเปนหมวดหมูเพื่อสะดวกตอ
การประชุม
โดยทั่ วไปประธานและเลขานุ การการประชุมจะเปนผูจัดระเบียบวาระการประชุมโดยแจง เรื่องที่จะ
ประชุมใหผูเกี่ยวของทราบ เพื่อเสนอบรรจุเรื่องที่ตองการประชุม กําหนดไวในระเบียบวาระการประชุม ทําใหผู
เขาประชุมทราบขอบเขตของการประชุม ทราบประเด็นลวงหนา สามารถเตรียมขอมูลและความคิดเห็นเพื่อเสนอ
ที่ประชุม หรือหากไมเขาประชุมก็จะไดมอบหมายผูเกี่ยวของกับการประชุมเรื่องนั้นเขาประชุมแทน
การจัดระเบียบวาระการประชุมมีลักษณะ ดังนี้
1) ไมเขียนระเบียบวาระการประชุม “ไมม”ี
ระเบียบวาระการประชุม หมายถึง เรื่องที่นําเขาประชุมตามลําดับกอน-หลัง ซึ่งหากในการ
ประชุมครั้งนั้นไมมีระเบียบวาระเรื่องใดใหตัดออก แลวรนระเบียบวาระอื่นขึ้นมาแทน ไมควรเขียนวา “ไมมี”
ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
กรณีที่ไมมีเรื่องใหที่ประชุมทราบ ใหเลื่อนระเบียบวาระที่ 2 เปนระเบียบวาระที่ 1 แทน
เชน ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556
แตถาจะไมเขียนครั้งที่ก็ได ใหไปเขียนในเนื้อความแทน เชน
ระเบียบวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหทปี่ ระชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน
2555 ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกลาวโดยไมแกไข
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สิ่งที่เปนขอบกพรองอีกประการ คือ การเขียนวา “รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว” เนื่องจากคํา
วา “ครั้งที่แลว” เปนคํากลาวที่ “ไมชัดเจน” ไมทราบวาครั้งไหนจึงไมควรเขียนเชนนัน้ ถาจะระบุครั้งที่ตองระบุ
ใหชัดเจน โดยใหลงครั้งที่ที่ประชุมเปนรายป เริ่มครั้งแรกจากครั้งที่ 1 เรียงลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน ทับดวยเลขป
พุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 ใหม หรือจะลงครั้งที่ประชุมทั้งหมดประกอบกับครั้งที่
ประชุมเปนรายปก็ได เชน ครั้งที่ 5-6/2556
2) ไมควรนําระเบียบวาระการประชุมมารวมกัน เชน
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องแจงเพื่อทราบ / พิจารณา
“เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ” หรือ “เรื่องแจงเพื่อทราบ” เปนเรื่องที่นํามาแจงตอที่
ประชุมใหรับทราบในประเด็นนั้นๆ แตถาเปน “เรื่องเพื่อพิจารณา” หรือ “เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา” เปนเรื่องที่
นํามาปรึกษาแสดงความคิดเห็น หรืออภิปรายกันในที่ประชุม เพื่อหาขอสรุปรวมกัน สําหรับเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป ซึ่งในรายงานการประชุมจะเรียกวา “มติที่ประชุม” หมายถึง ความคิดเห็นที่เห็นพองตองกันของที่ประชุม
รูปแบบของระเบียบวาระการประชุม
ตามคําอธิบาย 10 รายงานการประชุม ประกอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ
พ.ศ. 2526 ขอ 1.9 อธิบายวา ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุมโดยปกติใหเริ่มดวย ประธานกลาวเปดประชุม
และเรื่องที่ประชุม กับมติที่ประชุมหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่องประกอบดวยหัวขอดังนี้
1. เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
2. เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
3. เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4. เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
5. เรื่องอื่นๆ (ถามี)
รูปแบบที่ 1
ระเบียบวาระการประชุม ............................................
ครั้งที่ .............../25............
วันที่..............................................เวลา.........................................น.
ณ.......................................................................
------------------------------------ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 .........................................................
1.2 ........................................................
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
3.1 ........................................................
3.2 ........................................................
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหประชุมพิจารณา
4.1 ........................................................
4.2 ........................................................
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถามี)
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การเขียนรายงานการประชุม
การประชุมทุกรูปแบบ จะตองมีการจดรายงานการประชุมไวเปนหลักฐาน และเพื่อใหผูเกี่ยวของนําไป
ปฏิบัติตามขอตกลงของที่ประชุม รายงานการประชุมจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่ง เพราะเปนหลักฐานการบันทึกมติของ
ประชุม เปนเอกสารที่ระบุใหทราบวาผูใดจะตองรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องใด และ/หรืออยางไร และระบุ
กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานเหลานั้น เพื่อการติดตามผลงานใหบรรลุตามเปาประสงคตอไป
การจดรายงานการประชุมตองคํานึง
1) จดรายงานการประชุมแบบสั้นรวบรัดเกินไป ทําใหอานไมเขาใจ เชน
2) เขียนเยิ่นเยอ ใชภาษาซ้ําซาก
3) จดรายงานการประชุมไมถูกตองตามระเบียบวาระ
4) จดรายงานการประชุมเฉพาะมติที่ประชุม
5) ใชภาษาในการจดรายงานการประชุมที่ไมเหมาะสม
การจดรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
1) จดละเอียดทุกคําพูดของกรรมการ หรือผูเขารวมประชุมทุกคนพรอมดวยมติ
2) จดยอคําพูดที่เปนประเด็นสําคัญของคณะกรรมการหรือผูเขารวมประชุม อันเปนเหตุผล
นําไปสูมติของที่ประชุม พรอมดวยมติ โดยระบุชื่อและตําแหนงของผูพูด
3) จดแตเหตุผลกับมติที่ประชุม
การจดรายงานการประชุมโดยวิธีใดนั้น ใหที่ประชุมนั้นเองเปนผูกําหนด หรือใหประธานและ
เลขานุการของที่ประชุมปรึกษาหารือกันและกําหนด
แบบรายงานการประชุมและคําอธิบาย
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ขอ 35 และคําอธิบาย 10 รายงาน
การประชุม โดยมีรูปแบบการประชุมดังนี้
รายงานการประชุม.........................................
ครั้งที.่ ....................
เมื่อ.....................................................
ณ.......................................................................................................
---------------------------------------ผูมาประชุม (หามใช ผูเขารวมประชุม)
ผูไมมาประชุม (ถามี)
ผูเขารวมประชุม (ถามี)
เริ่มประชุมเวลา (หามใช เปดประชุมเวลา)

(ขอความ).................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
เลิกประชุมเวลา (หามใช ปดประชุมเวลา)
(...............................................................)
ผูจดรายงานการประชุม
(หามใช ผูบันทึกรายงานการประชุม)
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หมายเหตุ
แบบรายงานการประชุมนี้ คือ แบบที่ 11 ทายระเบียบ สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

สิ่งที่ตองเขียนในรายงานการประชุม (คําอธิบาย 10 )

ตามระเบียบ ขอ 25 ไดใหความหมายของคําวา “รายงานการประชุม” ไววา การบันทึกความคิดเห็น
ของผูมาประชุม ผูเขาประชุม และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน ดังนั้นเมื่อมีการประชุม จึงเปนหนาที่ของฝาย
เลขานุการ ที่จะตองรับผิดชอบจัดทํารายงานการประชุมตามรูปแบบโดยมีรายละเอียดตามที่กําหนดไว ดังนี้
1) รายงานการประชุม ใหลงชื่อคณะที่ประชุม หรือการประชุมของคณะนั้น เชน รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
2) ครั้งที่ ใหลงครั้งที่ ที่ประชุมเปนรายป โดยเริ่มครั้งแรกจากเลข 1 เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฏิทิน
ทับเลขปพุทธศักราชที่ประชุม เมื่อขึ้นปปฏิทินใหมใหเริ่มครั้งที่ 1 ใหมเรียงไปตามลําดับ เชน ครั้งที่ 1/2557 หรือ
จะลงจํานวนครั้งที่ประชุมทั้งหมดของคณะที่ประชุมหรือการประชุมนั้น ประกอบกับครั้งที่ประชุมเปนรายก็ได
เชน ครั้งที่ 2-4/2557 เปนตน
3) เมื่อ ใหลงวันที่ เดือน ปที่ประชุม โดยลงวันที่พรอมตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข
ของปพุทธศักราช เชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557
4) ณ ใหลงชื่อสถานที่ที่ใชเปนที่ประชุม
5) ผูมาประชุม ใหลงชื่อและตําแหนงของผูไดรับแตงตั้ง คณะที่ประชุมซึ่งมาประชุม ในกรณีที่เปนผู
ไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนหนวยงานใหระบุวาเปนผูแทนจากหนวยงานใด พรอมตําแหนงในคณะที่ประชุม หรือ
การประชุมนั้น ในกรณีที่เปนผูมาประชุมแทนใหลงชื่อผูมาประชุมแทน และลงดวยวามาประชุมแทนผูใดหรือ
ตําแหนงใด หรือเปนผูแทนหนวยงานใด
6) ผูไมมาประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนง ของผูที่ไดรับการแตงตั้ง เปนคณะที่ประชุม ซึ่ง มิไ ดมา
ประชุม โดยระบุใหทราบวาเปนผูแทนจากหนวยใด พรอมทั้งเหตุผลที่ไมสามารถมาประชุมถาหากทราบดวยก็ได
(เหตุผลจะใสหรือไมใสก็ได)
7) ผูเขารวมประชุม ใหลงชื่อและหรือตําแหนงของผูที่มิไดรับการแตงตั้งเปนคณะที่ประชุม ซึ่งไดเขา
รวมประชุมและหนวยงานที่สังกัด ถามี
8) เริ่มประชุมเวลา ใหลงเวลาเริ่มตนประชุมจริง (การเขียนเวลาใหใสเลข 2 หลัก เชน 08.00 น.)
9) ขอความ ใหบันทึกขอความที่ประชุม โดยปกติใหเริ่มดวยประธานกลาวเปดประชุมเรื่องที่ประชุม
กับมติหรือขอสรุปของที่ประชุมในแตละเรื่อง ประกอบดวยหัวขอดังนี้
(1) เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
(2) เรื่องการรับรองรายงานประชุม
(3) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
(4) เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
(5) เรื่องอื่นๆ (ถามี)
10) เลิกประชุมเวลา ใหลงเวลาทีเ่ ลิกประชุมจริง ไมควรจดวา “ปดประชุมเวลา”
11) ผูจดรายงานการประชุ ม ใหเลขานุการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายให จดรายงานการประชุมลง
ลายมือชื่อพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มและนามสกุลไวใตลายมือชื่อ ในรายงานการประชุมครั้งนั้นดวย ดังนี้
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(ลายมือชื่อ)
(................................................)
ผูจดรายงานการประชุม
(ลายมือชื่อ)
(................................................)
ผูตรวจรายงานการประชุม
การจดรายงานการประชุมในแตละระเบียบวาระ มีเนื้อหาสาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบหรือเรื่องที่ประธานแจงตอที่ประชุม การจดตอง
จดวาประธานแจงเรื่องอะไร มีเนื้อหาโดยยอวาอยางไร ถามีมากกวา 1 เรื่อง ระบุใหชดั เจนเปนขอๆ และที่
ประชุมมีมติหรือสรุปวาอยางไร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ........../......... ใหเริ่มดวยขอความวา ที่ประชุม
ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ........../........ โดยมีการปรับปรุงแกไขรวม .......... แหง ดังนี้
1. หนา ....... ตอนหัวเรื่องการประชุมบรรทัดที่ .... ขอความเดิม “........................” แกไขเปน
“............................”
2. หนา.......หัวขอ.......................ขอหรือบรรทัดที่..............ขอความเดิม “..............................” แกไขเปน
“.....................................”
3. หนา...... ระเบียบวาระที่ ......... ขอ ........... บรรทัดที่ ........... (บรรทัดที่ของขอนั้น) ขอความเดิม
“.....................................” แกเปน “......................................”
4. ระเบียบวาระที.่ .......... หนา........... ขอ..............บรรทัดที่...............(บรรทัดที่ของขอนั้น) ขอความเดิม
“.....................................” แกเปน “..............................................”
กรณีไมมีการแกไขใดๆ ก็ใหใชเครื่องหมาย – ตรง ............-............ แหง หรือ ใชขอความวา “ที่ประชุม
ไดพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที.่ ......./......... โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติมแตอยางใด”
ตัวอยางเชน
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ที่ประชุมพิจารณาแลว ไดแกไขดังนี้
หนา 1 บรรทัดที่ 10 แกไขคําวา “กองแผนการ” เปน “กองแผนงาน”
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 ตามที่ไดแกไขแลว
การรับรองรายงานการประชุม อาจทําได 3 วิธี
3.1 รับรองในการประชุมครั้งนั้น ใชสําหรับกรณีเรื่องเรงดวน ใหประธานหรือเลขานุการของที่
ประชุม อานสรุปมติใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
3.2 รับรองในการประชุมครั้งตอไป ประธานหรือเลขานุการ เสนอรายงานการประชุมครั้งที่แลว
มาใหที่ประชุมพิจารณารับรอง

คูมือการเขียนหนังสือการาชการและการจดรายงานการประชุม

30

3.3 รับรองโดยการแจงเวียน ใชในกรณีที่ไมมีการประชุมครั้งตอไป หรือมีแตยังกําหนดเวลาครั้ง
ตอไปไมได หรือมีระยะเวลาหางจากการประชุมครั้งนั้นมาก ใหเลขานุการสงรายงานการประชุมไปใหบุคคลใน
คณะกรรมการพิจารณารับรอง ภายในระยะเวลาที่กําหนด
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน หากไมมีเรื่องสืบเนื่องก็ใหจดวา “ไมมีเรื่อง
สืบเนื่อง” แตถามีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน จะตองระบุวาเรื่องนั้นๆ มาจากระเบียบวาระที่เทาใด
หนาไหนหรือขอที่เทาไหร บรรทัดใด เรื่องอะไร ไดดําเนินการไปอยางไรที่ประชุมมีมติหรือขอสรุปวาอยางไร
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ มีเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบมากนอยเพียงใดใหรวบรวม
ไวในระเบียบวาระนี้ ระเบียบวาระนี้มักจะจบเร็ว การจดควรจดเนื้อหา ดังนี้ เรื่องอะไร (แสดงเปนขอๆ ) สรุป
ประเด็นที่กะทัดรัดวาอยางไร ที่ประชุมมีมติหรือขอสรุปวาอยางไร
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอาจมีหลายเรื่อง ใหรวบรวม
ไวในระเบียบวาระนี้ ควรจดเนื้อหาดังนี้
- ใครเสนอเรื่องอะไร
- สรุปประเด็นที่กะทัดรัดวาอยางไร
- ผลการพิจารณาเปนประการใด
- ที่ประชุมมีมติหรือขอสรุปวาอยางไร ถามีมากกวา 1 เรื่องควรจดเปนขอๆ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) เปนเรื่องที่นอกเหนือจากระเบี ยบวาระที่ 1-5 ซึ่งเปน เรื่องที่เป น
ประโยชนตอที่ประชุมก็สามารนํามาแจงใหที่ประชุมทราบหรือรวมกันพิจารณาได ควรจดเนื้อหาดังนี้
- ใครเสนอเรื่องอะไร
- สรุปประเด็นที่กะทัดรัดวาอยางไร
- ที่ประชุมมีมติหรือขอสรุปวาอยางไร

ขอบกพรองการเขียนรายงานการประชุม

การจดรายงานการประชุมมีรูปแบบการจดที่แตกตางหลากหลายในแตละองคกร แตถาเปนหนวยงาน
ราชการ การจดรายงานการประชุมควรปฏิบัติตามระเบียบงานสารบรรณ สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2526
ที่กําหนดรูปแบบรายงานการประชุม ดังนี้
1.1 ใชคําวา “รายงานการประชุม..............” ไมใช “บันทึกการประชุม............”
1.2 ใชคําวา “เมื่อวันที่................”
ไมใช “วันที่...................”
1.3 ใชคําวา “ผูมาประชุม/ผูไมมาประชุม” ไมใช “ผูเขาประชุม/คณะกรรมการที่มา
ประชุม/ รายนามผูมาประชุม ฯลฯ”
1.4 ใชคําวา “ผูเขารวมประชุม”
ไมใช “ผูรวมประชุม”
1.5 ใชคําวา “เริ่มประชุม”
ไมใช “เปดประชุม”
1.6 ใชคําวา “เลิกประชุม”
ไมใช “ปดประชุม”
1.7 ใชคําวา “ผูจดรายงานการประชุม”
ไมใช “ผูบันทึกรายงานการประชุม”
ขอพึงระวังในการเขียนบันทึกรายงานการประชุม
1. รูปแบบรายงานการประชุมตองถูกตอง แมรูปแบบรายงานการประชุมจะตองมีรายละเอียดที่แตกตาง
กันไปบาง แตหลักใหญรูปแบบรายงานการประชุมจะตองเปนไปตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ ขอ 25
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2. การใชภาษาเรียบเรียงรายงานการประชุมตองใชภาษาที่สั้นกระชับแตไดใจความสมบูรณ และใช
ภาษาแบบแผนเทานั้น
3. การจดรายงานการประชุมตองคํานึงถึง ความถูกตอง เที่ยงตรง และชัดเจน จะตองจดใหไดความใน
ประเด็นสําคัญ คือ ใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร และ/หรือ เพราะอะไร โดยเฉพาะความเห็นในที่ประชุม
ควรสรุปประเด็น สําคัญ ใหครบถวนและที่ประชุมไดมอบหมายใหใครทําอะไร ดําเนิน การเมื่อไร ในระยะเวลา
เทาใด จําเปนตองจดอยางละเอียด
ที่ประชุมสามารถที่จะมีมติหรือขอใหทุกคนที่เปนผูมาประชุม หรือผูมีหนาที่เกี่ยวของ (แมไมมาประชุม)
ดําเนินการหรือมีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได หากแตภาษาที่ใชในการบันทึกรายงานการประชุมจะ
แตกตางกันไป กลาวคือ
หากที่ประชุมหรือประธานมอบหมายใหกรรมการ หรือสมาชิกของที่ประชุมไปดําเนินการ จะใชคําวา
“มอบ” แตถาประธานเปนผูมอบใหคนนั้นดําเนินการ นิยมใชคําวา “ประธานขอให......รับไปดําเนินการ” หรือ
“ประธานมอบหมายให...” แตถาผูรับดําเนินการเอง จะใชภาษาวา “(ระบุชื่อหรือตําแหนง)รับไปดําเนินการ...”
4. การใชคํา “มติที่ประชุม” จะใชคํานี้ในกรณีที่ไดมีการพิจารณาแสดงความคิดเห็นและอภิปรายรวมกัน
จนไดขอตกลงรวมกันในเรื่องนั้น ๆ จึง ใช “มติที่ประชุม” หากไมมีขอตกลงรวมกันจะใชคํานี้ไมได ยิ่งถาเรื่อง
ประชุมยังไมสิ้นสุดตองมีการพิจารณาในการประชุมครั้งตอไปในประเด็นนั้นอีก จะยังสรุปเปนมติไมได
อนึ่ง เมื่อที่ประชุมมีมติแลว การบันทึกการประชุมจะไมบันทึกเนื้อความอื่นอีก เชน ประธานไมขัดของ....
เลขานุการเสนออีกวา....... มีผูแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา..... ฯลฯ เมื่อเขียนมติแลวการบันทึกการประชุมจะ
ขึ้นเรื่องใหม หรือระเบียบวาระใหมเลย
คุณสมบัติของผูจัดและจัดทํารายงานการประชุมที่ดี
คุณสมบัติของผูที่จะจดและจัดทํารายงานการประชุมที่ดี ควรตองมีลักษณะ ดังนี้
1. เปนผูฟงที่ดี การที่จะจดและจัดทํารายงานการประชุมไดอยางถูกตองครบถวนตรงประเด็น และเก็บ
สาระสําคัญ ของเรื่องที่มีการประชุมได ตองเปน ผูฟงที่ดี ฟงอยางจับประเด็น รูประเด็น รูเทาทัน ในสิ่ง ที่กําลัง
ประชุมกันอยูนั้น ตองฟงอยางตอเนื่องและติดตามไปโดยไมขาดตกบกพรองในประเด็นของเรื่อง
2. เปนผูทําการบานกอนเขาประชุม นี่เปนเงื่อนไขที่สําคัญที่สุด การทําการบานกอนเขาประชุม คือการ
อา นเรื่อ งในระเบี ยบวาระประชุ ม ศึ ก ษา ถึ ง เรื่อ งที่ จ ะต อ งประชุ ม นั้ น วา มี ป ระเด็ น ในการพิ จารณาอยา งไร
ขอเท็จจริง เปน อยางไร มีขอ กฎหมายกําหนดแนวทางปฏิ บัติไวเพี ยงใดหรือไม เคยมีกรณี ตัวอยางที่สามารถ
เทียบเคียงกับเรื่องที่นําเสนอครั้งนี้หรือไม การศึกษาหรือการทําการบานลวงหนากอนเขาประชุมจะชวยทําให
เขาใจเรื่องไดงาย และไมตองออกแรงมากในการฟงหรือในการติดตามเทาๆ กับที่จะระลึกรูตลอดเวลาวาขณะนี้
กําลังพูดจากันอยูในประเด็นที่จะตองใหความสําคัญหรือไมดวย
3. เปนผูมีสมาธิดีตลอดการประชุม สมาธิที่ดีจะชวยทําใหเกิดความเขาใจและติดตามเรื่องราวของการ
ประชุมไดอยางตอเนื่องประกอบกับถาหากไดทําการบานลวงหนามาดวย การจดและจัดทําบันทึกรายงานการ
ประชุมก็จะไมใชปญหาอีกตอไป
4. เปน ผูมีทัก ษะในการสรุปความที่ดี ถึง แมจะเป น ผูฟ งที่ ดี มีสมาธิ และทําการบานก อนเขาประชุ ม
ครบถวนตามคุณสมบัติอันพึงประสงคทุกประการแลวก็ตาม แตคุณสมบัติที่ขาดไมไดดวยประการหนึ่งก็คือ การ
เปนผูมีทักษะในการสรุปความที่ดี ใชภาษาในการเรียบเรียงที่ดี จึงทําใหรายงานการประชุมนั้นออกมาเปนบันทึก
รายงานที่ดีได
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ปญหา และขอเสนอตางๆ เกี่ยวกับการจดรายงานการประชุม
1. ปญหาและขอสังเกต
1) ผูจดรายงานการประชุมขาดความเขาใจ ขาดประสบการณ และไมมี ความรูในรูป แบบการจด
รายงานการประชุมที่ถูกตอง
2) ขาดทักษะในการใชสํานวนภาษาในการสื่อความหมาย ขาดความรูในการใชถอยคําที่เหมาะสม
รวมทั้งไมมีความแมนยําในการใชภาษาไทยที่ถูกตอง
3) ขาดทักษะและสมาธิในการฟง ทําใหจับใจความสําคัญไมไดและการยอใจความยังไมดีพอ
4) ผูจดรายงานการประชุมสวนใหญมักใชแนวการจดตามเคย ไมพยายามฝกฝนปรับปรุงขอบกพรอง
ของตนเองใหเหมาะสมดีขึ้น
5) ไมมีความเขาใจเกี่ยวกับชื่อ ตําแหนงของบุคคล ชื่อหนวยงานและสถานที่ราชการ รวมทั้งใชรหัส
และอักษรยอตางๆ
6) ผู เข า ประชุ ม ส ว นใหญ มั ก ให ค วามสํ า คั ญ ต อ รายงานการประชุ ม น อ ยไป จึ ง ทํ า ให ไ ม ท ราบ
ขอบกพรองในการจดรายงานการประชุม
7) สถานที่ประชุมไมเหมาะสม มีเสียงรบกวนมาก ทําใหฟงการพูดไมชัดเจน
8) ระยะเวลาในการประชุมไมเหมาะสมกับเนื้อหา บางครั้งรีบดวนเกินไป บางครั้งยาวนานเกินไป
9) การประชุมที่ไมมีระเบียบวาระการประชุม ทําใหยากตอการจดรายงานประชุม
10) รูปแบบการจดรายงานการประชุมและการจัดทําระเบียบวาระการประชุมแตละหนวยงานไม
เหมือนกัน ทําใหเกิดความสับสนไมมั่นใจ
11) ปญหาจากประธานการประชุม
- ไมดําเนินการประชุมใหตรงตามระเบียบวาระการประชุม
- ไมสามารถควบคุมการประชุมใหดําเนินไปอยางเรียบรอยเหมาะสม
- พูดวกวน พูดเร็ว และพูดมากเกินไป ทําใหลําดับเนื้อหาไมถูกตอง
- ขาดทักษะในการสรุปประเด็นของการประชุมอยางกะทัดรัดเหมาะสม
2. ขอเสนอแนะ
1) ผูจดรายงานการประชุมตองศึกษาระเบียบงานสารบรรณใหเขาใจอยางลึกซึ้ง และควรมีความรูใน
เรื่องการจดรายงานการประชุมเปนอยางดี พยายามศึกษาคนควาความรูเพิ่มเติม รวมทั้งความรูเกี่ยวกับตําแหนง
ของบุคคลที่เกี่ยวของ ชื่อสถานที่ราชการ รวมทั้งการใชรหัสและอักษรยอตางๆ
2) ผูจดรายงานการประชุม ควรเปนนักสังเกตที่ดี มีสมาธิในการจดและไมนั่งหางจากประธานมาก
เกินไป
3) เลขานุการประชุมตองเตรียมแฟมการประชุม และเอกสารขอมูลตางๆ ไวใหประธานและตองจัด
หองประชุม อุปกรณเครื่องใชตางๆ ใหพรอมและเหมาะสม
4) ในกรณีที่มีความจําเปนควรใชวิธีบันทึกเสียงประกอบ และจัดใหมีเอกสารแจกในที่ประชุมดวย
5) ควรจัดใหมีการฝกอบรมผูมีหนาที่ในการจดรายงานการประชุมวาดวยเรื่องการจดรายงานประชุม
เพื่อใหมีความรูความเขาใจที่ถูกตองและเปนไปในแนวเดียวกัน

