
 
 
 
 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๖๐ 
 

ระเบียบงานสารบรรณ 
 

โดย 
นายสิทธิพงษ์  บุญเลี้ยง 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 

 



  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก ่
       

        1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
        2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  
          หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
      3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรอืบุคคลภายนอก 

  มีมาถึงส่วนราชการ 
      4. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลกัฐานในราชการ 
      5. เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมายระเบียบ หรือข้อบังคับ  
      6. ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 
 



หนังสือราชการมี 6 ชนิด 
    1. หนังสือภายนอก  
    2. หนังสือภายใน 
    3. หนังสือประทับตรา 
    4. หนังสือสั่งการ 
    5. หนังสือประชาสัมพันธ์                       
    6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ                         

 

ชนิดของหนังสือราชการ 



 1. หนังสือภายนอก 
 2. หนังสือภายใน 
 3. หนังสือประทับตรา 
 4. หนังสือสั่งการ 
       4.1 ค าสั่ง     4.2 ระเบียบ    4.3 ข้อบังคับ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
       5.1 ประกาศ     5.2 แถลงการณ ์    5.3 ข่าว 
 6. หนังสือที่เจ้าหนา้ที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
       6.1 หนังสือรับรอง           6.2 รายงานการประชุม 
       6.3 บันทึก (ไม่มีแบบ)      6.4 หนังสืออื่น (ไม่มีแบบ)  

รูปแบบหนังสือราชการ 



     หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการ ที่เป็น
แบบพิธี โดยใช้ “กระดาษตราครุฑ” เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึง
หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่   ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก 

หนังสือภายนอก 



 
 
 ที่ นบ ๐๐๐๘/   ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 
        ที่ตั้ง 
                                               

 เรื่อง ........... 
 ค าข้ึนต้น (เรียนหรือกราบเรียน) 
 อ้างถึง ............. 
 สิ่งที่ส่งมาด้วย ................. 
 

                   ข้อความ.............................................................................. 
............................................................................................................... 
............................................................................................................... 
 

                                                 ค าลงท้าย  
               ลงชื่อ  
              (.....................) 
                ต าแหน่ง…………………. 
 

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
 โทร. 0 5388 5315 
 โทรสาร 0 5388 5319 



      หนังสือภายใน คือ หนังสือที่ติดต่อราชการ ที่เป็นแบบ
พิธีน้อยกว่า หนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายใน
กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษ 
“บันทึกข้อความ” 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ที่                              วันที่ 
เรื่อง 
ค าขึ้นต้น เรียนหรือกราบเรยีน 

         (ลงชื่อ) 

                         (พิมพ์ชื่อเต็ม)   

            ข้ อ ค ว า ม ............................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………… 

ต าแหน่ง ................................................ 

นบ ๐๐๐๘/   ๑๖ มกราคม 25๖๐ 
 เชิญประชุม 

 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐-๒๕๙๕-๐๖๘๗ 



             หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ตราประทับแทน 
      การลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป  โดยให้

หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบ ลง
ชื่อย่อก ากับตรา 



         
หนังสือประทับตราใช้ได้กรณี 
1. ระหว่างส่วนราชการ กับ ส่วนราชการ     ๒. ระหว่างส่วนราชการ กับ บุคคล 
     เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องส าคัญ  ได้แก่ 
        1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
        2. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร บรรณสาร 
        3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
        4. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกีย่วข้องทราบ 
        5. การเตือนเรื่องค้าง 
        6. เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนด โดยท าเป็นค าสั่ง 
           ให้ใช้หนังสือประทับตรา 

 



 
1.  การขึ้นต้นด้วยกริยา จะชัดเจนดี 
      
    เช่น ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอเชิญ 
 
2. การขึ้นต้นด้วยค านาม จะไม่ชัดเจน 
       
    เช่น  คอมพิวเตอร์ 

 



 หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ 
◦ เขียนให้ถูกต้อง 
◦ เขียนให้ชัดเจน 
◦ เขียนให้รัดกุม 
◦ เขียนให้กระทัดรัด 
◦ เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ 



     1.  ถูกแบบ 

  2.  ถูกเนื้อหา 

  3.  ถูกหลักภาษา 

  4.  ถูกความนิยม 

  5.  ถูกใจผู้ลงนาม 



  การจัดท าหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสอืราชการ    
    ตามระเบยีบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
  ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพจิารณาก่อนว่า 
  จะใช้หนังสอืแบบใดส าหรบัติดต่อราชการ 
 

 เช่น รูปแบบและโครงสรา้งหนังสือภายนอก 
   รูปแบบและโครงสร้างหนังสอืภายใน 
  รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา 
 
 

 



เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไป 
    ควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้  
   1. ส่วนที่เป็นเหตุให้มีหนังสือไป  
   2. ส่วนความประสงค์ที่ท าให้มีหนังสือไป  
   3. ส่วนสรุปความ 

 



ส่วนที่เป็นเหตุ 
ค าเริ่มต้นของการเขียนส่วนทีเ่ป็นเหตุทีม่ีหนังสือไป  นิยมใช้    ค าเริ่มต้น 
หนังสือดังนี ้
 ด้วย.............ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป 

 เนื่องจาก.........ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป 
 ตาม........ตามด้วยเหตุท่ีมีหนังสือไป........นั้น 

 ตามที.่......ตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป......นั้น 

 อนุสนธิ.......ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป........นั้น 



     ในกรณีที่เป็นการเริ่มเรื่องใหม่ ไม่เคยติดต่อ หรือรับรู้กันมาก่อน 
    ให้เริ่มต้นด้วยการเขียนหนังสือส่วนที่เป็นเหตุด้วยค าว่า “ด้วย”  หรือ 

“เนื่องจาก” 
 ความแตกต่าง 

  ด้วย.........ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป.........นั้น 

 ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุหรือเกริ่นขึ้นมาลอยๆ ตามด้วยเหตุทีมีหนังสือไป 
  เนื่องจาก ใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่น  ที่จ าเป็นต้องมีหนังสือไป 



หลักภาษาไทยที่ควรระวัง มี ๒ เรื่อง 

 - รูปประโยค 

 - ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ 



สรรพนาม 
ถ้อยค า ส านวน 
วรรคตอน 



  การใช้สรรพนามแทนผู้มีหนังสือไป  เนื่องจากผู้
ลงนามในหนังสือราชการ เป็นการลงนามในฐานะ
เป็นตัวแทนของสว่นราชการ 

  จึงนิยมใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพนามแทนผู้
ลงนามในหนังสอืไป จะไม่นิยมใช้ข้าพเจ้า  กระผม  
เว้นแต่เป็นการลงนามในฐานะส่วนตัว 



ใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพนาม 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรีขอหารือว่า 
  กรมปศสุัตว์พิจารณาแล้วเห็นว่า 
  กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการฝึกอบรม 

ตัวอย่าง 



ให้ใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาพูด 
 - พร้อมนี้ได้แจ้งคณะต่างๆ แล้วเหมือนกัน 
  ทั้งนี้ ได้แจ้งคณะทราบด้วยแล้ว 
 - การปฏิบัติดังกล่าวผิดระเบียบ 
  การปฏิบัติดังกล่าวไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบก าหนด 



ค าบังคับ    
 ขอให้ส่ง    
 ขอให้ไปติดต่อ   
 ขอให้น าเสนอต่อไปด้วย  

 

ค าขอร้อง 
โปรดส่ง 
โปรดไปติดต่อ 
โปรดน าเสนอต่อไป 



ค าท าลาย     โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้  
ค าเสริมสร้าง     โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ดี  
       แต่ยังไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการ 
          ในขณะนี้   
ค าท าลาย     ท่านเข้าใจผิด 
ค าเสริมสร้าง     ความเข้าใจของท่านยังคลาดเคลื่อน 
 



ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน 
เด็กกินกล้วย แขกร้อนจนลิ้นพอง 
ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกงใน เวลาปฏิบัติราชการ 



  การอ่าน 
  การคิด 
  จับประเด็น 
  สรุปความ 
  การเขียน 



เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง  มีวิธเีกษียนหนังสือ (บางทีก็เรียกว่าสรุปประเด็น)   
   ดังนี ้
 สรุปเรื่องจากหนังสือที่ส่งมาตัดทอนให้เหลือเฉพาะใจความส าคัญ 
 แยกสรุปเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนเนื้อหา  ส่วนข้อมูลเพิ่มเติม และส่วน

เสนอแนะ 
 ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเน้ือหาและการใช้ภาษา 
 ลงลายมือช่ือผู้เกษียน 
 ลงวัน เดือน ป ี

 



 สรุปใจความจากหนังสือต้นฉบับ ให้ครบถ้วน  ถูกต้อง 
 ใช้ภาษาที่สั้น กระชับ 
 จะพิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้ แต่ถ้าเป็นลายมือควรเขียนให้อ่านง่าย    
 ระบุ วัน เดือน ปี ให้ตรงกับความเป็นจริงไม่ควรย้อนหลัง หรือล่วงหน้า 

เว้นไว้แต่มีเหตุผลจ าเป็นจริงๆ 
 รูปแบบของการเกษียน ใช้รูปแบบเดียวกับการบันทึก คือ ถึงใคร ข้อความ

สรุป ลงช่ือผู้เขียน และวัน เดือน ป ีที่เขียน 
 



 ก าหนดหมายเลขในวงกลม  1 2 3 ... ก ากับเรื่องที่เสนอขึ้นมาตามล าดับ 
 การเกษียน ให้เริ่มจากบริเวณครึ่งหน้ากระดาษลงไปและจากซ้าย  ไปขวา 

หากที่ไม่พอเกษียน ให้เขียนค าว่า "โปรดพลิก" และพลิก หน้าถัดไป เริ่ม
เกษียนจากส่วนบนสุดของกระดาษ ไล่ล าดับลงล่างและจากซ้ายไปขวา
เช่นกัน 

 ขีดเส้นใต้ ในส่วนที่เป็นใจความส าคัญ 
 ไม่ใช้ปากกาเน้นข้อความ เนื่องจาก กรณีที่ต้องส าเนาหนังสือแจ้งผู้อื่น

ต่อไป จะท าให้ความชัดเจนของตัวหนังสือลดลง และไม่น่าอ่าน 
 



 ประเด็นเสนอแนะเพิ่มเติม คือ  การเกษียนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือเลขาฯ  มักขาดส่วนข้อมูลเพิ่มเติม และข้อเสนอแนะ  ซึ่งส่วนนี้
ส าคัญมากต่อการตัดสินใจ หรือวินิจฉัยสั่งการของผู้บังคับบัญชา 

  ใครที่จะทราบข้อมูล กฎ  ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องได้ดีกว่า คนที่เกี่ยวข้อง
กับงานนั้นๆ  เพราะฉะนั้น การเกษียนหนังสือของท่านเป็นสิ่งที่มี
ความหมาย และสะท้อนความรู้ในงานของท่านเป็นอย่างดีทีเดียว 
 



ด่วนที่สุด   ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติในทันที ที่ได้รับหนังสือ 

ด่วนมาก   ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติโดยเร็ว 

ด่วน          ให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะท าได้ 
    



           1. ลับที่สุด  (TOP  SECRET) หมายความถึง 
ข้อมูลข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง
ที่สุด 
  



         2. ลับมาก (SECRET) หมายความถึง ข้อมูล
ข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่าง
ร้ายแรง 



      3. ลับ (CONFIDENTIAL) หมายความถึง ข้อมูล
ข่าวสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ 
 




