คู่มือกำรเขียนหนังสือรำชกำร
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2

“เขียนดี บ่งบอกว่ำ มีประสิทธิภำพ”
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำลพบุรี เขต 2
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้ พืน้ ฐำน
กระทรวงศึกษำธิ กำร

คำนำ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการอย่างไรให้ดูดี ให้เกิดความเข้าใจและสามารถสื่อสารถึงความต้องการ
ของผู้ส่งและผู้รับได้ บางครั้งอาจทำให้เกิดความเครียด หรือเขียนไปแล้วไม่ถูกใจผู้บังคับบัญชา เพราะหนังสือที่
เสนอให้ผู้บังคับบัญชาลงนามนั้นเป็นตัวแทนและภาพลักษณ์ของหน่วยงาน โดยผู้ลงนามเป็นผู้รับผิดชอบหนังสือ
ฉบับนั้น โดยเฉพาะหนังสือที่ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการนั้น หากเขียนไม่ดี ขาดข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมาย หรือข้อเสนอประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา ทำให้ผู้บังคับบัญชาอ่านไม่เข้าใจ ไม่มีข้อมูล
เพียงพอที่จะสั่งการได้ ทำให้การสั่งการล่าช้าหรือไม่สามารถสั่งการได้ อีกทั้งหากพิมพ์ผิด พิมพ์ตกหล่น ทำให้
ต้องเสียเวลากลับไปแก้ไข เกิดความล่าช้า สิ้นเปลืองเวลา สิ้นเปลืองงบประมาณ เป็นการขาดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้นผู้ร่างจะต้องศึกษาการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติจน
เกิดความชำนาญ จะส่งผลให้การเกิดประสิทธิภาพต่อองค์กรต่อไป
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒ มีความต้องการพัฒนาบุคลากรให้สามารถ
เขียนหนังสือราชการ เพื่อให้งานสารบรรณมีความถูกต้องตามระเบียบ เหมาะสมกับบริบทของสำนักงาน อำนวย
ความสะดวกในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาได้รวดเร็วขึ้น กลุ่มอำนวยการซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบงานสารบรรณ
กลาง จึงจัดทำคู่มือการเขียนหนังสือราชการที่เน้นเขียนหนังสือติดต่อราชการที่เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่เป็น
ประจำ ได้แก่ การเขียน(ร่าง)และการพิมพ์หนังสือภายนอก บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา คำสั่ง รวมถึงขั้นตอน
การบันทึกต่อเนื่องเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ขอขอบคุณ นายภิญโญ กันหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
ที่กรุณาเป็นที่ปรึกษา และ อำนวยความสะดวกในการจัดทำคู่มือฉบับนี้จนสำเร็จลงด้วยดี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คู่มือการเขียนหนังสือราชการนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร และผู้ที่สนใจได้
เป็นอย่างดี
กลุ่มอำนวยการ

สารบัญ
เรื่อง
การเขียนหนังสือภายนอก
การพิมพ์หนังสือภายนอก
การบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
การพิมพหนังสือบันทึก
การบันทึกเสนอผานผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
การเขียนคำสั่ง
การพิมพ์คำสั่ง
การใช้คำและเครื่องหมาย ในหนังสือติดต่อราชการ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

หน้าที่
๑
๖
๘
๑๑
๑๓
๑๔
๑๕
๑๗
๒๐
๒๑
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การเขียนหนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ ติดต่ อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
โครงสร้างสำคัญของหนังสือภายนอกมี ๓ ส่วน คือ

๑. ส่วนหัวเรื่อง ประกอบด้วย
๑.๑ ที่ ให้ลง รหัสตัวพยัญชนะ และ เลขประจำของเจ้าของเรื่องทับเลขทะเบียนหนังสือส่ ง
(เลขทะเบียนหนังสือส่ง นิยมเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ) เช่น ที่ ศธ ๐๔๐๖๓/
๑.๒ ส่วนราชการ ให้ลง ชื่อ และที่ตั้ง ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เช่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
๑.๓ วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราช
(การลงตัวเลขวันที่ นิยมเขียนด้วยลายมือของเจ้าหน้าที่งานสารบรรณ) เช่น กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑.๔ เรื่อง
๑) ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุด พอรู้ว่าเป็นเรื่องอะไร ไม่ควรเกิน ๒ บรรทัด
ถ้าย่อได้เพียงครึ่งบรรทัดยิ่งดี
- เรื่องที่ยาวเกินความจำเป็น เช่น “การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัย
ข้าราชการพลเรือนฐานทุจริตในการสอบ” ที่ถูกต้องคือ “การลงโทษข้าราชการฐานทุจริตในการสอบ”
- เรื่องที่ไม่รู้ใจความ เช่น “แจ้ง มติ ก.ค.ศ.” (ไม่รู้ว่า มติ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับเรื่องอะไร)
ถ้ามตินั้นเกี่ยวกับเรื่อง การลงโทษข้าราชการที่ทุจริตในการสอบ ก็ให้เขียนเรื่องว่า “การลงโทษข้าราชการที่
ทุจริตในการสอบ”
๒) เขียนให้เป็นประโยค หรือวลี เพราะการเขียนเรื่องเป็นคำนามจะไม่รู้ใจความของเรื่ อง
เช่น “เครื่องพิมพ์ดีด” ต้องเขียนเป็นประโยคหรือวลีว่า “เครื่องพิมพ์ดีดหาย” หรือ “การจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด”
๓) อาจใช้คำนามเป็นชื่อเรื่องได้กรณีที่มีความหมายกว้างและเป็นกลาง เช่น “ร่างระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.....”
๔) แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้ สืบค้นอ้างอิงได้ง่าย ตัวอย่างเรื่องที่เก็บค้นอ้างอิงได้ยาก
เช่น “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน” ที่ถูกต้องคือ “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนบ้านนา”
หรือ “การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียงหายจากวาตภัย”
๕) เขียนให้ตรงตามความประสงค์ ตรงประเด็น สอดคล้องกับส่วนสรุปความ ถ้าขึ้นต้นด้วย
คำกริยาจะชัดเจนดี เช่น ขออนุมัติ... ขออนุญาต... ขอหารือ.. ขอเชิญ... ขอความร่วมมือ... ขอส่ง... แจ้ง...
ตอบขอบคุณ...
๖) กรณีเป็นหนังสือต่อเนื่อง ให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม หรือใช้ชื่อเรื่องใหม่ให้เหมาะสม
โดยมีเค้าความใกล้เคียงกับชื่อเรื่องเดิม เช่น หนังสือเดิมใช้ชื่อเรื่องว่า “ขอความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือ.....”
ควรเปลี่ยนเป็น “การขอความช่วยเหลือ....”
๗) ไม่ควรใช้ชื่อเรื่องที่ไม่พึงประสงค์หรือ ความหมายในเชิงลบในการปฏิเสธคำขอ
การแจ้งข่าวร้าย การติดตามทวงถามงาน เช่น “การขออนุมัติไปศึกษาดูงานต่างประเทศ” (กรณีไม่อนุญาต)
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๑.๕ คำขึ้นต้น ให้ใช้คำขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือ แล้วลงตำแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง
หรือ ชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่ เกี่ยวกั บตำแหน่งหน้าที่
“เรียน” สำหรับ บุคคลทั่วไป
“กราบเรียน” สำหรับ ประธานองคมนตรี นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครองสูงสุด
ประธานองค์กรอิสระ ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา รัฐบุรุษ
การลงตำแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล
๑) หนังสือติดต่อกับหน่วยงาน ให้ระบุเฉพาะตำแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อ (หากระบุแล้วผู้รับไม่อยู่
ผู้รักษาราชการแทนหรือผู้รักษาการในตำแหน่ง จะไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ )
๒) หนังสือติดต่อกับบุคคลเป็นการเฉพาะ ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้ทรงคุ ณวุฒิ
ภายนอก ให้ระบุเฉพาะชื่อ ไม่ต้องระบุตำแหน่ง
๓) หนังสือติดต่อกับบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งเป็นการเฉพาะ โดยไม่ต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติงาน
แทนหรือมารับตำแหน่งดังกล่าวในภายหลัง ให้ระบุชื่อบุคคล และตำแหน่งกำกับไว้ด้วย
คำนำหน้าบุคคล
๑) ให้ใช้คำว่า “นาย” “นาง” หรือ “นางสาว” ยกเว้นผู้รับมี ตำแหน่งทางวิชาการ ยศ
ฐานันดรศักดิ์ ให้เขียนชื่อตำแหน่งทางวิชาการ ยศ ฐานันดรศักดิ์ เรียงตามลำดับ เช่น ศาสตราจารย์ พลเอก
หม่อมราชวงศ์ .....
๒) ไม่ใช้คำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ เภสัชกร หรือ
คำที่แสดงวุฒิการศึกษา เช่น ดร. และไม่ใช้ คำว่า ฯพณฯ
๑.๖ อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึง หนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ชั้นความลับ(ถ้ามี)
ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) และเลขที่หนังสือ วันที่ เดือน ปีพุทธศักราชของหนังสือนั้น เช่น อ้างถึง หนังสือสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๑๓๗ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อกันเพียงฉบั บเดียว เว้นแต่มีเรื่องอื่นที่เป็นสาระสำคัญต้อง
นำมาพิจารณา จึงอ้างถึงหนังสือฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นโดยเฉพาะให้ทราบด้วย
อาจอ้างถึงระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หรือมติที่ประชุม ก็ได้ เช่น อ้างถึง ประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๑.๗ สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร และจำนวนที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น
หากเป็นเอกสาร งดใช้ “ฉบับหรือชุด” ควรใช้ “แผ่น” เพื่อสะดวกแก่การตรวจนับได้
หากเป็นสำเนา ให้ระบุด้วยว่าเป็นสำเนา
หากไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่ง ไปโดยทางใด เช่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ช้าง จำนวน ๑ เชือก ส่งโดยทางรถไฟ
๒. QR Code ของมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓. QR Code สำหรับตอบแบบสอบถามความคิดเห็นออนไลน์
หากมีสิ่งที่ส่งมาด้วยจำนวนหลายข้อ ควรจะทำเป็นบัญชีแนบท้ายหนังสือ
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๒. ส่วนเนื้อเรื่อง ให้ลงสาระสำคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย ย่อเอาแต่ข้อความที่เป็น
เนื้อหา ให้เขียนเฉพาะแก่น(ใจความสำคัญ) หรือ กระพี้(ข้อความตบแต่งเพื่อความสมบูร ณ์) ไม่เอาเปลือก
(ข้อความที่ตัดออกไปก็ไม่เสียความหรือเติ มเข้าไปก็ไม่ มีประโยชน์) โดยปกติประกอบด้วย ภาคเหตุ
ภาคความประสงค์ และภาคสรุปความประสงค์(ถ้ามี)
๒.๑ ภาคเหตุ คือข้อความที่บอกถึงสาเหตุที่มีหนังสือไป ให้เขียนย่อเฉพาะที่จำเป็น ควรใช้ประโยคที่
สั้น กระชับ เข้าใจง่าย คำนึง ถึงหลัก ๕W๑H ได้แก่ ใคร ทำอะไร (ให้แก่ใคร) ที่ไหน เมือ่ ไร ทำไม และอย่างไร
(อาจไม่ใช้ครบทุกตัวก็ได้) ซึ่งอาจมี ๑ ตอน ๒ ตอน หรือ ๓ ตอน ก็ได้ ถ้ามี ๒ หรือ ๓ ตอน ตอนแรกจะเป็น
ข้อความเริ่มต้น ตอนต่อไปเป็นข้อความสืบเนื่องต่อมาหรือผลของเรื่อ งนั้น
กรณีเป็นหนังสือจากหน่วยงานอื่น เช่น หนังสือจาก สพฐ. แจ้งให้ สพท.แจ้งต่อไปยังสถานศึกษา
ให้สรุปย่อเนื้อเรื่องทั้งหมดของหนังสือจาก สพฐ. ไว้ในภาคเหตุนี้โดยไม่ต้องลอกมาทั้งหมด (ดูภาคความประสงค์
เป็นหลักและควรเขียนเพียงตอนเดี ยว) ถ้าหากมีรายละเอี ยดของสาระสำคัญมากควรแนบสำเนาไปให้ด้ วย
๑) กรณีเป็นเรือ่ งใหม่ ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ด้ว ย” หรือ “เนื่อ งจาก” เมื่อสิ้นสุดข้อความ ไม่ต ้อ ง
มีค ำว่า “นัน้ ”
“ด้วย” ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุหรือเกริ่นขึ้นมาลอยๆ
“เนื่องจาก” ควรใช้ในกรณีที่อ้างเหตุอันหนักแน่นที่จำเป็นต้องมีหนังสื อไป มักใช้ในกรณีที่
มีเหตุเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน หรือเป็นเรื่องที่รู้ๆกันอยู่ทั่วไป เช่น เนื่องจากท่านได้ขาดราชการติดต่อกันเป็น
เวลาเกินกว่า ๑๕ วัน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
๒) กรณีเป็นเรือ่ งเดิม หรือ เรื่อ งทีเ่ คยติด ต่อถึง กัน หรือ รับ รู้ก ันมาก่อน ให้เขียนเฉพาะที่
จำเป็น หรือเท้าความเรื่องเดิมอย่า งย่อ ที่สดุ (ไม่ควรเกิน ๕ บรรทัด ยิ่งมีบรรทัดน้อยเท่าไหร่ยิ่งดี)
(๑) ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ตาม” “ตามที”่ “ตามหนัง สือทีอ่ า้ งถึง” “ตามประกาศที่อ้างถึง”
หรือ “อนุสนธิ” แล้วแต่กรณี
“ตาม” จะต่อด้วยคำนาม เช่น ตามประกาศ... ตามหนังสือ... ตามแนวทาง...
“ตามที่” จะต่อด้วยประโยค เช่น ตามที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบ...
ตามที่ได้ประกาศใช้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ...
“ตามหนังสือที่อ้างถึ ง” จะต่อด้วยชื่อหน่ วยงานเจ้าของหนั งสื อ เช่น ตามหนังสือที่อ้างถึ ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า...
“อนุสนธิ” จะต่อด้วยคำนาม ใช้กับ คำสั่ง กฎ ระเบียบสัญญา มติ ค.ร.ม หรือ
มติคณะกรรมการ เช่น อนุสนธิ มติ ก.ค.ศ ในการประชุมครั้งที่...เมื่อวันที่...ให้... อนุสนธิคำสั่ง...
(๒) เมื่อ สิน้ สุดข้อ ความ ต้องมีคำว่า “นัน้ ” “ความแจ้งแล้วนัน้ ” หรือ “ความละเอียดแจ้ง
แล้ว” นั้นอยู่ท้ายตอนแรก
“นั้น” “ความแจ้งแล้วนั้น” ใช้กับเรื่องเดิมทีม่ ีรายละเอียดไม่ มากนัก
“ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น” สำหรับเรื่องเดิมทีม่ ีรายละเอียดค่อนข้างมากแต่ได้ สรุป
ใจความสำคัญของเรื่องที่เคยติดต่อกันโดยย่ อ
๓) กรณีมีสงิ่ ทีส่ ง่ มาด้ว ย ให้ลงท้ายตอนด้วยคำว่า “...รายละเอียดตามเอกสารแนบ” หรือ
“....ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ” หรือ “ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
๑ และสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒” เป็นต้น
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๒.๒ ภาคความประสงค์ คือ ข้อความที่บอกให้ผู้รับทำอะไร ที่ไหน อย่างไร วันเวลาใด ให้เขียนเป็น
ตอนแยกจากภาคเหตุ อาจขึ้นต้นว่า “จึง...” “ในการนี้จึง....” “บัดนี้...ได้...จึง” “เพื่อ...จึง...” เช่น จึงขอเรียนมา
ว่า... หรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...จึงขอเรียนมาว่า...
หากภาคเหตุขึ้นต้นด้วยคำว่า “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ” ให้เริ่มต้นด้วยข้อความสืบเนื่อง
ต่อมาแล้วตามด้วยข้อความความประสงค์ เช่น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...จึง... บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...ได้ดำเนินการ.../ได้พิจารณาแล้ว...จึง...
หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อๆ
หากมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ลงท้ายตอนด้วยคำว่า “รายละเอียดตามเอกสารแนบ” หรือ
“ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้” “ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย...”
หากความประสงค์มีรายละเอียดไม่มาก สามารถเขียนเป็นข้อความสั้นๆได้ เช่น จึงเรียนมาเพื่อ
โปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ … (ไม่จำเป็นต้องมีภาคสรุปความประสงค์อีก)
๒.๓ ภาคสรุปความประสงค์ ให้ย่อหน้าขึ้นบรรทัดใหม่ ขึ้นต้นด้วยคำว่า “จึง...” โดยเขียนให้
ตรงกับลักษณะ ความมุ่งหมาย แจ้งความประสงค์ที่ชัดเจน และใช้ถ้อยคำให้เหมาะสมกับฐานะของผู้รับ ดังนี้
๑) เขียนให้ตรงกับลักษณะ และความมุ่งหมาย เช่น
ลักษณะ
ความมุ่งหมาย
ตัวอย่าง
คำแจ้ง
เพื่อทราบ
จึงแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
คำขอ
เพื่อให้พิจารณา ดำเนินการ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
หรือ ให้ความร่วมมือ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาอนุมัติ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
คำซักซ้อม
เพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติได้
จึงขอเรียนซักซ้อมความเข้าใจมาเพื่อถือปฏิบัติ
คำชี้แจง
เพื่อให้เข้าใจ
จึงเรียนชี้แจงมาเพื่อทราบ
คำยืนยัน
เพื่อให้แน่ใจ
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ
จึงเรียนยืนยันข้อตกลงดังกล่าวมา ณ ที่นี้
คำสั่ง
เพื่อให้ปฏิบัติ
จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป
คำเตือน
เพื่อไม่ให้ลืมปฏิบัติ
จึงขอเรียนเตือนมาเพื่อโปรดดำเนินการเรื่องนี้ให้
เสร็จโดยด่วนด้วย
คำกำชับ
เพื่อให้ปฏิบัติตาม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดกำชับเจ้าหน้าที่ระมัดระวังมิ
เพื่อให้สังวร ระมัดระวัง
ให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก
คำถาม
เพื่อขอทราบ
จึงเรียนมาเพื่อขอทราบว่า …
คำหารือ
เพื่อขอความเห็น
จึงเรียนหารือมาว่า…
๒) แจ้ง ความประสงค์ให้ชดั เจน หากต้องการถาม และขอให้ตอบด้วย เช่น “จึงเรียนมาเพื่อ
ขอทราบว่าท่านจะไปร่วมงานนี้ได้หรือไม่ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจะขอบคุณยิ่ง ”
หากต้องการขอหลายอย่าง ก็เขียนคำขอให้ครบทุกอย่าง เช่น “จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอ
ได้โปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย” “จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และกรุณาแจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไปด้วย จักขอบคุณมาก”
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๓) ใช้ถ ้อยคำให้ ให้เ หมาะสมกับฐานะของผู้รบั หนังสือ หากใช้คำขึ้นต้นว่าเรียน ก็ใช้คำว่า
“จึงเรียน...” หากใช้คำขึ้นต้นว่ากราบเรียน ก็ใช้คำว่า “จึงกราบเรียน...” หากเป็นหนังสือถึงผู้มีฐานะเป็น
ผู้ใหญ่กว่า หรือ เป็นคำขอ ให้เพิ่มคำว่า “โปรด” “ขอได้โปรด” หากเป็นคำขอให้ลงท้ายด้วยคำว่า “จะเป็น
พระคุณมาก” “จะขอบคุณมาก”
- ถึงผู้ใหญ่ระดับสูง (อ่อนน้อมมาก) เช่น จึงกราบเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ ขอความกรุณา
ได้โปรด...จะเป็นพระคุณยิ่ ง
- ถึงผู้ใหญ่ ( อ่อนน้อม) เช่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอได้โปรด...จะเป็นพระคุณมาก
- ถึงผู้เสมอกัน (สุภาพ) เช่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ โปรด...จะขอบคุณมาก
- ถึงผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการทั่วไป แม้เป็นคำขอ จะไม่เพิ่มคำว่าโปรดและคำ
ขอบคุณก็ได้ ถือเป็นลักษณะคำสั่ง เช่น จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให... แต่หากเป็นเรื่องการขออนุเคราะห์ให้ลง
ท้ายด้วยคำขอบคุณ

๓. ส่วนท้ายเรื่อง
๓.๑ คำลงท้าย ให้ใช้คำลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ
๓.๒ ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่ อไว้ใต้ ลายมือชื่อ
๓.๓ ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของเจ้าของหนังสือ
๓.๔ ส่ว นราชการเจ้าของเรือ่ ง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง/หน่วยงานที่ออกหนังสือ
๓.๕ โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
และหมายเลขภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ไว้ด้วย
หากมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ โทรสาร ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จะใส่ไว้ด้วยเพื่อให้ผู้รับ
หนังสือติดต่อได้สะดวกอีกทางหนึ่ง และ อาจวงเล็บชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไว้ด้วยก็ได้ ตามลำดับ เช่น
กลุ่มอำนวยการ
โทร. ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๙๖ (ไม่มีขีด(-)) ๐๘ ๑๔๕๒ ๒๙๙๒ (นาย/นาง/นางสาว.....(ถ้ามี))
โทรสาร ๐ ๓๖๗๗ ๑๔๙๗ (ถ้ามี)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : wibwab@gmail.com (ถ้ามี) (ไม่ใช้คำว่า e-mail)
๓.๖ สำเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทำสำเนาส่งไปให้ส่วนราชการหรือบุคคลอื่นทราบ และ
ประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสำเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้ว ให้พิมพ์ชื่อเต็มหรือชื่อย่อของส่วนราชการหรือชื่อบุ คคล
ที่ส่งสำเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมีรายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่
แนบและแนบรายชื่อไปด้วย
๓.๗ QR Code (ถ้ามี) การจัดทำ QR Code เอกสารประกอบเรื่อง ลงในหนังสือราชการ
ให้จัดทำบริเวณท้ายหนังสือหรือแยกออกมาเป็นแผ่นแนบตามความเหมาะสม การจัดวางตำแหน่งไม่กำหนด
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 x 1.5 ซม.

การระบุชั้นความเร็ว ใช้ตัวอักษรสีแดง ที่มุมซ้าย หน้าแรกและหน้าซองของหนังสือ ไม่เล็กกว่า
ตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ หนังสือที่ต้องด้วยความรวดเร็วเป็นพิเ ศษ มี 3 ประเภท
๑. ด่วนที่สุด ให้ปฏิบัติทันที ที่ได้รับหนังสือ
๒. ด่วนมาก ให้ปฏิบัติโดยเร็ว
๓. ด่วน ให้ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
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การพิมพ์หนังสือภายนอก
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับระยะเป็น ๑.๐๕ พอยท์ หรือ ๑.๑ พอยท์ ได้ตามความเหมาะสม โดยให้
คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบหนังสือเป็นสำคัญ (ระยะ ๑.๐๕ พอยท์ หรือ๑.๑ พอยท์ จะสวยงาม อ่านง่าย
และสบายตากว่าระยะ ๑ เท่า หรือ Single)
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร (หน้ากระดาษ
เอ ๔ เมื่อตั้งระยะขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร จะเหลือพื้นที่สำหรับการพิมพ์ มีความกว้าง
๑๖ เซนติเมตร)
๒. ขนาดตราครุฑ (ใช้ครุฑเท้างุ้ม)
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ ซม. (เผื่อพื้นที่สำหรับ
การประทับตรารับหนังสือ และการลงทะเบียนรับทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ )

๓. การพิมพ์

๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์ “ที”่ และ “ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ” ให้พิมพ์ตรงกับแนวเท้าของครุฑ
๓.๓ การพิมพ์ชื่อเดือน ให้ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวเท้าขวาของตราครุฑ
๓.๔ การพิมพ์เรื่อง คำขึ้นต้น อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้มีระยะบรรทัดระหว่างกันเท่ากับ
ระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๕ การย่อหน้าข้อความภาคเหตุ ภาคความประสงค์ และภาคสรุป ให้มีระยะย่อหน้า
ตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๖ การพิมพ์คำลงท้าย ให้พิมพ์ตัวอักษรตัวแรกอยู่ตรงกับแนวกึ่ง กลางของตราครุฑ และ
ห่างจากบรรทัดสุดท้ายของภาคสรุปเท่ากับระยะบรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๑๒ พอยท์
(1 Enter + Before 12 pt)
๓.๗ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้อยู่หน้าแนวกึ่งกลางของตราครุฑ กับให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒
บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จากคำลงท้าย
๓.๘ การพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของหนังสือ (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้ถือคำลงท้ายเป็นหลัก
โดยให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ
1 Enter
๓.๙ ระยะระหว่างตำแหน่ ง กับส่วนราชการเจ้าของเรื่ อง ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้ นที่
ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษนั้น โดยสามารถเลื อกใช้ ระยะบรรทัด 1 Enter หรือ 1 Enter + Before 6 pt หรือ
2 Enter ได้ตามความเหมาะสม

2.5- ซม.
๗-

3 ซม.

ที%
่ ศธ%๐๔๐๖๓/

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
๘/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยนารายณ์
อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ๑๕๑๓๐
1 Enter + Before 6 pt
กุมภาพันธ์%๒๕๖๔
1 Enter + Before 6 pt
เรื่อง%%..................................................................................................
1 Enter + Before 6 pt
เรียน%%................................................................................................
1 Enter + Before 6 pt
อ้างถึง%%..............................................................................................
(ถ้ามี)
1 Enter + Before 6 pt
สิ่งที่ส่งมาด้วย%%...................................................................................
(ถ้ามี)
3 ซม.

1 Enter + Before 6 pt
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ภาคเหตุ ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1 Enter + Before 6
ภาคความประสงค์ ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
pt
..............................................................................................................................................................................
1 Enter + Before 6
ภาคสรุป ...................................................................................................................................
pt
..............................................................................................................................................................................
1 Enter + Before 12
pt
ขอแสดงความนับถือ
2 Enter + Before 6
pt
(
ชื่อเต็ม
)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒
1 Enter หรือ 1 Enter + Before 6 pt หรือ 2 Enter ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่เหลืออยู่ในหน้ากระดาษนั้น

กลุ่มอำนวยการ
โทร. ...................
โทรสาร ...............

หมายเหตุ
% = เว้น ๑ เคาะ
1 Enter = ๑ เท่า หรือ Single ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจ
ปรับระยะเป็น 1.05 pt หรือ 1.1 pt ได้ตามความเหมาะสม
โดยให้คำนึงถึงความสวยงามและรูปแบบของหนังสือเป็นสำคัญ

2 ซม.

2 ซม.
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การบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา เป็นบันทึกชนิดหนึ่ง เพื่อ ให้ผบู้ งั คับบัญชา ทราบ หรือ พิจ ารณาสัง่ การ

ประโยชน์ และ ความสำคัญ ของการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
ผู้เขียนบันทึกเสนอทีผ่ ู้บังคับบัญชาสามารถเข้าใจได้ถูกต้องและตัด สินใจสั่งการหรืออนุ มัติไ ด้
แสดงว่าผู้เขียนบันทึกนั้นประสบความสำเร็จ โดยจะต้องเขียนอย่างตรงประเด็น มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน
แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์หรือความเสียหายที่เ กิดขึ้น ให้ข้อเสนอที่เป็นไปได้ ดังนั้นการเขียนบันทึก
จึงมีความละเอียดอ่อนมากกว่าหนังสือราชการประเภทอื่น การรู้หลักการในการเขียน และฝึกปฏิบัติจนเกิด
ความชำนาญ จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและหน่วยงาน ดังนี้
1) เป็นการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ด้วยการช่ว ยสรุปย่อเรือ่ งให้เข้าใจได้ง่าย ช่ว ยให้ขอ้ เท็จจริง
ช่ว ยแสดงข้อ คิดเห็นที่เป็นประโยชน์หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น และช่ว ยให้ขอ้ เสนอในการดำเนินการ ซึ่ง จะเป็น
การช่วยให้ ผูบ้ ังคับบัญชาทราบเรือ่ ง และพิจารณาสัง่ การได้อ ย่างถูกต้อ ง รวดเร็ว
๒) เป็นโอกาสดีในการปฏิบัติงาน การเขียนบันทึกเป็นงานที่ต้องปฏิบัติจนเกษียณอายุราชการ
อย่างหลีกหนีไม่พ้น หากผู้ใดเขียนบันทึกได้ดีตอบสนองผู้บังคับบัญชาได้ ก็จะเป็นโอกาสดีในอาชีพการงาน
๓) เป็นหน้าตาของผู้เขียน ผู้ตรวจ ผู้ลงนาม และหน่วยงาน เพราะบันทึกแต่ละฉบับเกิดขึ้นจาก
ผลพวงของการปฏิบัติงานตั้งแต่การหาข้อมูล การประสานงาน การคิดพิจารณา การหาข้อสรุปแนวทางปฏิบัติ
จะบ่งบอกความรูค้ วามเข้าใจ และประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ านของ ผู้เขียน ผู้ตรวจ ผู้ลงนาม และ หน่วยงาน
๔) เป็นแนวทางในการเขียนบันทึกต่อไป

ลักษณะของการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา มีดังนี้
๑) บันทึกย่อเรื่อง เป็นการบันทึกย่อเรื่องที่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกมีหนังสือมา เพื่อช่วย
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเรื่องและสั่งการได้โดยทีไ่ ม่ต้ องเสีย เวลาอ่านหรือไม่ต้อ งอ่านทั้งเรื่อ ง ให้เขียนย่อเรื่อง
ให้ส ั้น ที่ส ุด (๕W๑H) ส่วนรายละเอียดให้ยกไปไว้ในเอกสารแนบ บันทึกย่อเรื่องจะไม่มีความเห็นของเจ้าหน้าที่
๒) บันทึกรายงาน เป็นการบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย หรือเหตุการณ์
ที่ได้ประสบพบเห็นมา ให้เขียนสาระสำคัญที่เป็น ความเป็นมาของเรื่อง รายละเอียดการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติ
ปัญหา อุปสรรค พร้อมแสดงความคิดเห็นและข้อ เสนอ ถึงแม้จะไม่มีปัญหาอุปสรรค ก็สามารถแสดงข้อคิดเห็น
และให้ข้อเสนอในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
๓) บันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ เป็นการบันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ เพื่อให้กระทำการอย่างใด
อย่างหนึ่ง ให้เขียนเหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ที่ขอ ข้อมูลประกอบการพิจารณาหรือรายละเอียด
การดำเนินการ ข้อคิดเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างไร และประเด็นทีข่ อให้ชดั เจน
๔) บันทึกความเห็น เป็นการบันทึกเหมือนกับการบันทึกทั่วไปที่ใช้กันเป็นประจำ แต่ในท้ายเรื่อง
จะมีตอนที่เป็นความเห็นหรือข้อพิจารณาของเจ้าหน้าที่เ พื่อช่วยผู้บั งคับบัญ ชาตัดสินใจ
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รูปแบบการบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ที่นิยมมี 2 แบบ ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม ดังนี้
๑. บันทึกต่อเนื่อง คือ การบันทึกของเจ้าหน้าที่ ต่อท้ายหนังสือที่เป็นต้นเรื่อง หรือหนังสือจาก
หน่วยงานอื่น ใช้กับเรื่องที่สามารถใช้ข้อความสั้นๆได้ และมีพื้นที่ว่างเพียงพอในหน้าหนังสือนั้น
๑) คำขึ้นต้น เรียน/กราบเรียน ตามฐานะผู้รับหนังสือ ไม่มี "เรื่อง"
๒) ใจความบันทึก ให้สรุปย่อต้นเรื่อง พร้อมความเห็นและข้อเสนอ(ถ้ามี) ที่ สั้น กระชับ
๓) ไม่มีคำลงท้าย ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี
นิยมเขียนครึ่งหน้าซ้ายลงมาก่อนและเว้นพื้นที่ครึ่งหน้าขวาให้ผู้บัง คับบัญชาเกษียนหนังสือและลง
นาม เพราะขณะที่ผู้บังคับบัญชาเกษียนหนังสือ มือขวาจะไม่บังข้อความ (ยกเว้นผู้บังคับบัญชาถนัดซ้าย)
หากครึ่งหน้าซ้ายไม่มีพื้นที่ว่างพอสำหรับ ผอ.กลุ่ม และ รอง ผอ.สพท. ผู้ผ่านงานที่จะให้ความเห็น
และลงนาม และ ไม่มีพื้นที่ว่างครึ่งหน้าขวา ให้ ผอ.สพท. เกษียนหนังสือและลงนามได้ ให้ทำบันทึกแผ่นใหม่
2. การบันทึกแผ่นใหม่ นิยมใช้กระดาษบันทึกข้อความ
2.1 แบบร่ายยาว ใช้กับเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเรื่องเสนอเพื่อ พิจารณาที่ไ ม่สำคัญ
ไม่กระทบประโยชน์ได้เสียของผู้ใด ไม่เกี่ยวข้องกับระเบียบ กฎหมาย และสามารถสรุปสาระสำคัญด้วยข้อความ
ไม่มากนัก โดยเขียนเป็นความเรียง ๑-๒ ตอน ตอนแรกให้เขียน ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม หากมีเอกสารแนบก็ให้ระบุ
ไว้ด้วย กรณีเป็นบันทึกเสนอเพื่อพิจารณาให้เพิ่ มตอนข้อพิจารณาและข้อ เสนอด้วย เช่น
(ตอน 1) ด้วย/เนื่องด้วย/ตาม/ตามที่...(สรุปให้สั้นที่สุด ๕W๑H)…………………………………
...........................................................................................(ดังรายละเอีย ดทีแ่ นบมาพร้อมนี(้ ถ้า มี))
(ตอน 2) เพื่อ..............................เห็นควร................................(กรณีเสนอเพื่ อพิจารณา)
(คำลงท้าย) จึงเรียนมาเพื่อ(โปรด)....................................................(ทราบ/พิจารณา)
ชื่อและตำแหน่ง ให้ปฏิบัติตามแบบหนังสือภายนอก (ไม่มีคำลงท้าย)
2.2 แบบแยกเป็นข้อๆ อาจมีหมายเลขข้อกำกับ ใช้กับเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่สำคัญ
กระทบถึงประโยชน์ได้เสียของผู้อื่น จำเป็นต้องทราบความเป็นมา อาศัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายใน
การพิจารณาสั่งการ นิยมเขียนตามหัวข้อเรียงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
๑) เรื่องเดิม หรือ ต้นเรื่อง เป็นการอธิบายความเป็นมาของเรื่อง
(๑) เรื่องเดิม ใช้กับเรื่องที่เคยมีการดำเนินการมาก่อนแล้ว ให้สรุปความเป็นมาของเรื่องนั้น
อย่างย่อว่าความเดิมเป็นอย่างไร (๕W๑H ไม่ควรเกิน ๕ บรรทัด) ขึ้นต้นด้วย “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธิ”
(๒) ต้นเรื่อง ใช้กับเรื่องที่ยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อน ขึ้นต้น “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก”
๒) ข้อเท็จจริง คือข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณา ให้อธิบายสภาพปัจจุบัน หรือปัญหา
หากเป็นเรื่องเดิมให้อธิบายสภาพปัจจุบันที่สืบเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องเดิ ม และผลการดำเนินการ(ถ้ามี)
อาจขึ้นต้นด้วยคำว่า “ปัจจุบัน....” “สภาพปัจจุบัน...” หรือ “ขณะนี้....”
๓) ข้อกฎหมาย(ถ้ามี) คือข้อกฎหมายประกอบการพิจารณา ให้ระบุข้อหรือมาตราของ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือ ระบุที่และลงวันที่ของหนังสือสั่งการ พร้อ มทั้งอธิบายเนือ้ หาทีเ่ กี่ยวข้อง
โดยสังเขป โดยไม่ต้องคัดลอกมาทั้งข้อหรือมาตรา (หากแนบสำเนาหน้าที่ระบุข้อ หรือมาตรานั้น พร้อมเน้น
ข้อความมาจะดีมาก)
๔) ข้อพิจารณา คือความเห็นประกอบข้อเสนอ ให้วิเคราะห์ข้อเสนอในข้อ ๕ ว่าดีหรือไม่ดี
อย่างไร มีประโยชน์หรือผลเสียอย่างไร มีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร โดยวิเคราะห์จากข้อเท็จจริง และ
ข้อ กฎหมาย มักจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “กลุ่มงาน...พิจารณาแล้วเห็นว่า” ตามด้วยข้อความว่า “หาก....จะ...”
หรือ “การ...จะ....”

- ๑๐ -

๕) ข้อเสนอ เป็นการเสนอความเห็นทางเลือกที่ดีที่สุด สอดคล้องกับข้อพิจารณาในข้อ ๔
เพื่อ ช่ว ยให้ผบู้ งั คับบัญชาสามารถตัดสินใจสัง่ การได้โดยไม่ลงั เล โดยต้อ งระบุให้ช ัดเจนว่า ต้อ งการให้
ผู้บ ัง คับบัญชาสัง่ การอย่างไร ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เห็นควร”
ลักษณะข้อเสนอที่ดี ได้แก่ ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย มีความเป็นไปได้ บรรลุวัตถุประสงค์
และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด
บางเรื่องอาจรวม ข้อพิจารณาและข้อเสนอ เข้าเป็นข้อเดียวกัน อาจใช้ประโยค เช่น
“กลุ่มงาน...พิจารณาแล้วเห็นว่า หาก...จะ... ดังนั้น เห็นควร...”
หากเป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว อาจใช้คำขึ้นต้นว่า “เพื่อ...
(วัตถุประสงค์/ประโยชน์ที่จะได้รับ)...เห็นควร...” เช่น “เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
...เห็นควร...” “เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ...เห็น ควร...” “เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน..เห็นควร...”
หากมีข้อเสนอหลายข้อก็เขียนให้เขียนเป็นข้อ ๆ ขึ้นต้นด้วย “เห็นควรดำเนินการดังนี้”
คำลงท้าย
๑) ลงท้ายด้วย “จึงเรียนมาเพื่อโปรด...(ทราบ/พิจารณา)” ไม่ใช้ “จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ
และพิจารณาดำเนินการ” ให้ใช้ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา” อย่างเดียว
๒) คำลงท้าย “จึงเรียนมาเพื่อโปรด ดำเนินการ/พิจารณาดำเนินการ/อนุญาต/อนุมัติ”
ไม่ใช้กับหน่วยงานที่เหนือขึ้นไป เพราะเป็นการสั่งการผู้บังคับบัญชา ให้ใช้ “จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา”
๓) กรณีที่ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาลงนามใน หนังสือ คำสั่ง หรือแบบข้อมูลต่าง ๆ ที่แนบมา
พร้อมกับบันทึก ให้เขียนความต้องการต่อท้ายคำลงท้ายด้วย เช่น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงสถานศึกษาในสังกัด และ ลงนามกำกับในคำสั่ง...ที่แนบมาพร้อมนี้

การวางโครงร่างการเขียนบันทึก ใช้วิธีออกแบบย้อนกลับ โดยเมื่อศึกษาเรื่องแล้วให้พิจารณาว่า
๑. ต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการอย่างไร (ข้อเสนอ)
๒. ข้อเสนอนั้นดีไม่ดีอย่างไร (ข้อพิจารณา)
๓. ใช้ข้อมูลใดในการพิจารณา (ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย)

การบันทึกต่อเนื่องของ ผบช.ตามลำดับชั้น
๑. ไม่บันทึกซ้ำกับเจ้าหน้าที่ ให้บันทึกเพิ่มในส่วนที่ไม่สมบูรณ์(ถ้ามี) ลงชื่อตำแหน่ง วัน เดือน ปี
๒. เรื่องเสนอเพื่อทราบ ให้ใช้คำว่า “เพื่อโปรดทราบ”
๓. เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ให้บันทึกความเห็นเพื่อช่วยผู้บังคับบัญชาสั่งการ โดยตรวจสอบ
ความเป็นมาของเรื่อง ข้อมูล (ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย) ข้อพิจารณาและข้อเสนอ ว่าเขียนได้ถูกต้อง ครบถ้วน
ตรงประเด็น และมีความสอดคล้องกันหรือไม่ รวมถึงวิเคราะห์ข้อเสนอว่าเป็นข้อเสนอที่ดีหรือ ไม่
หากเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการได้ และเห็นด้วยกับข้อพิจารณาและ
ข้อเสนอ ให้บันทึกสนับสนุน ขึ้นต้นด้วยคำว่า “เห็นควร” เช่น เห็นควรดำเนินการตามทีเ่ สนอ เห็นควรอนุญาต
เห็นควรอนุมัติ เห็นควรมอบ...ดำเนินการ เห็นควร แจ้ง/รายงาน...ทราบ เป็นต้น
การบันทึกว่า “เพื่อโปรดพิจารณา” ถือว่าไม่มีความเห็นเลย เป็นการปล่อยให้ผู้บังคับบัญชา
เป็นฝ่ายพิจารณาผู้เดียวทั้งหมด
หากเห็นว่าข้อมูลไม่เพียงพอที่จะช่วยให้ผู้ บังคับบั ญชาตัดสินใจได้หรือ มีความเห็นแย้ง ให้หารือ
กับเจ้าหน้าที่ ขอข้อมูลเพิ่ม และทำบันทึกใหม่ (ไม่นิยมบันทึกแย้ง)

- ๑๑ -

การพิมพ์หนังสือบันทึก
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร
๒. ขนาดตราครุฑ (ใช้ครุฑเท้างุ้ม)
๒.๑ ตราครุฑสูง ๑.๕ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน
ด้านซ้าย)

๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH Sarabun PSK) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การพิมพ์ส่วนหัวของแบบบันทึกข้อความ
๓.๒.๑ คำว่า “บัน ทึกข้อ ความ” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๙ พอยท์ และ
ปรับค่าระยะบรรทัดจาก ๑ เท่าเป็นค่าแน่นอน (Exactly) ๓๕ พอยท์
๓.๒.๒ คำว่า “ส่ว นราชการ ที่ วันที่ เรือ่ ง” พิมพ์ด้วยอักษรตัวหนาขนาด ๒๐ พอยท์
๓.๒.๓ การพิมพ์คำว่า “วัน ที่” ให้พิมพ์ตรงกับตัวอักษร “ข” และให้พิมพ์ตัวอักษร
ตัวแรกของชื่อเดือน ตรงกับแนวหลังของตัวอักษร “ม” ของคำว่า “บัน ทึก ข้อความ” (ดูแบบฟอร์มประกอบ)
๓.๒.๔ ใช้จุดไข่ปลาแสดงเส้นบรรทัดที่เป็นช่องว่างหลังคำ ส่ว นราชการ ที่ วันที่
และ เรื่อ ง
๓.๓ การพิมพ์คำขึ้นต้น ให้มีระยะบรรทัดห่างจากเรื่องเท่ากับระยะบรรทัดปกติและเพิ่ มค่า
ก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (1 Enter + Before 6 pt)
๓.๔ การย่อหน้าข้อความ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิ มพ์ เท่ากับ ๒.๕
เซนติเมตร
๓.๕ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางกระดาษ และให้เว้น
ระยะบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ (2 Enter) จากบรรทัดสุดท้ายของข้อความ
๓.๖ การพิมพ์ตำแหน่ง ในกรณีที่ต้องพิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ
1 Enter

- ๑๒ -

2.5 ซม.

1.5 ซม.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ%%สพป.ลพบุรี เขต ๒ กลุ่มอำนวยการ%โทร.%๐ ๒๕๔๗ ๑๐๐๐
ที่%%ศธ%๐๔๐๖๓/
วันที่
กุมภาพันธ์%๒๕๖๔
เรื่อง%%

.

1 Enter + Before 6 pt
เรียน%%ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษาลพบุรี เขต ๒
1 Enter + Before 6 pt
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ภาคเหตุ ....................................................................................................................................

3 ซม.

.
.

..............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
1 Enter + Before 6 pt
ภาคความประสงค์/ข้อพิจารณาและข้อเสนอ ............................................................................
.............................................................................................................................................................................. 2 ซม.
.................................................................................................................................
1 Enter + Before 6 pt
ภาคสรุป ...................................................................................................
.................................
2 Enter
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ตำแหน่ง

ผอ.กลุ่ม/หน่วย
บันทึก/ลงนาม/วดป.
ผอ.สพท. สั่งการ/ลงนาม/วดป.
รองฯ สั่งการ/ลงนาม/วดป.
(กรณี รักษาราชการแทน/ปฏิบัติราชการแทน)

รองฯ
บันทึก/ลงนาม/วดป.
(กรณีผ่านงาน)

2 ซม.

- ๑๓ -

การบันทึกเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
เมื่อเจ้าหน้าที่จัดทำบันทึกเสนอเสร็จ ในการเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึง ผอ.สพท.
ให้ เจ้าหน้าที่ ผอ.กลุ่ม/หน่วย รอง ผอ.สพท. มีหน้าที่ ดังนี้
๑. เจ้าหน้าที่ผู้เขียนบันทึก มีหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสาร ดังนี้
๑) เมื่อพิมพ์ผล (print) ให้อ่านและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยอีก ๑ รอบ
หากพบความผิดพลาด เมื่อแก้ไขและพิมพ์ผลแล้ว ให้อ่านตรวจทานอีก ๑ รอบ
๒) ตรวจสอบลายเซ็นผู้ผ่านงานว่าเซ็นครบหรือไม่ รวมถึง ลายเซ็นในเอกสารที่แนบส่ง (ถ้ามี)
๓) หนังสือที่จัดทำขึ้นโดยปกติให้มีสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้น เรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีสำเนาเก็บไว้
ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ สำเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อ และให้ ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนัง สือ (ไม่ต้องลงวันเดือนปี)
...............................ผู้ร่าง
...............................ผู้ พิมพ์
...............................ผู้ตรวจ
๔) การประทับตราชื่อตำแหน่งของ รอง ผอ.สพท. มี 3 กรณี
(๑) ให้ใช้ตรา ชื่อและตำแหน่ง ในกรณีต้องผ่านงานถึง ผอ.สพท. เป็นผู้สั่งการ
(๒) ให้ใช้ตรา ชื่อและตำแหน่ง ต่อท้ายด้วย “ปฏิบ ัต ิราชการแทน...” ในกรณีผ่านงานถึง
รอง ผอ.สพท. เป็นผู้ลงนาม ตามที่ได้รับมอบอำนาจ ในข้อ ๑-๘ ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต ๒ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๕
เรื่อง มอบอำนาจให้ รอง ผอ.สพท.ปฏิบัติราชการแทน
(๓) ให้ใช้ชื่อตำแหน่ง ต่อท้ายด้วย “รัก ษาราชการแทน...”กรณี ผอ.สพท. ไม่อยู่ และ
เป็น อำนาจหน้าทีข่ อง ผอ.สพท.ทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๙ - ๑๐ ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต ๒ ที่ ๒๒๔/๒๕๖๕
เรื่อง มอบอำนาจให้ รอง ผอ.สพท.ปฏิบัติราชการแทน
๕) ให้หน้าห้องตรวจสอบตราประทับทุกประเภทว่าประทับครบทุกหน้าหรือไม่ รวมทั้ง
ประทับตราให้ ผอ.สพท.เกษียนหนังสือให้สอดคล้อ งกับความประสงค์ข องหนังสื อด้วย
๒. ผอ.กลุ่ม และ รอง ผอ.สพท. มีหน้าที่
๑) ตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนบันทึก และความเรียบร้อยของเอกสารทีแ่ นบ
๒) วิเคราะห์ข้อเสนอของเจ้าหน้าที่ ว่าเป็นข้อเสนอที่ดีหรือไม่
๓) บันทึกความเห็นเพื่อช่วยให้ ผอ.สพท. สั่งการได้ โดยให้บันทึกสนับสนุน (ไม่นิยมบันทึก
แย้ง กรณีเห็นแย้งให้หารือก่อน) ขึ้นต้นด้วย “เห็นควร...” โดยชี้ประเด็นให้ชัดเจนว่า ต้องการให้ ผอ.สพท.สั่งการ
อย่างไร (ทราบ/ดำเนินการ/อนุมัติ/อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ/...)
ให้บันทึกความเห็นต่อท้ ายชิ ดซ้ายของหนังสื อ พร้อมลงลายมือชื่อ และวัน เดือน ปี และ
เว้นว่างด้านขวาของหนังสือไว้ให้หน้าห้องประทับตรา ให้ ผอ.สพท. เกษียนหนังสือและลงนาม
๔) กรณี รอง ผอ.สพท. เป็นผู้สั่งการเองตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน หรือ
กรณีรักษาราชการแทน ให้ รอง ผอ.สพท. ใช้พื้นที่ด้านขวาของหนังสือในการสั่งการและลงนาม

- ๑๔ -

การเขียนคำสั่ง
คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตราครุฑ
๑. คำสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือ ตำแหน่งของผู้มีอำนาจที่ออกคำสั่ง
๒. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคำสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข ๑ เรียงเป็นลำดับไปจนสิ้นปีปฏิทินทับเลขปี
พุทธศักราชที่ออกคำสั่ง
๓. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคำสั่ง
๔. ข้อความ ให้อ้าง เหตุที่ออกคำสั่ง และอ้างถึงอำนาจที่ให้ออกคำสั่ง(ถ้ามี) ไว้ด้วย แล้วจึงลง
ข้อความที่สั่ง และ วันใช้บังคับ
๔.๑ เหตุที่ออกคำสั่ง ขึ้นต้นด้วยคำว่า “ด้วย...” “เนื่องจาก...” “ตาม...นั้น” “ตามที่...นั้น”
“อนุสนธิ...นั้น” หรือ “เพื่อ”
๔.๒ อำนาจที่ให้ออกคำสั่ง (ถ้ามี) คือ อำนาจตาม... ข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ทีบ่ ัญญัติ
ให้เป็นผู้บังคับบัญชาหรือให้ดำเนินการได้ หรือ คำสั่งมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจให้สามารถดำเนินการได้
โดยทั่วไปอาจใช้ข้อความดังต่อไปนี้
“อาศัยอำนาจตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ประกอบกับ มาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมถึง
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องทุกฉบับ
๔.๓ ข้อความที่สั่ง เช่น จึงแต่งตั้งบุคคลต่ อไปนี้ ....ให้ มีหน้าที่ .....
๔.๔ วันใช้บังคับ เช่น ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่. .
๕. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พ.ศ. ที่ออกคำสั่ง
๖. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคำสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มเจ้าของลายมือชื่ อไว้ใ ต้ลายมือชื่ อ
๗. ตำแหน่ง ให้ลงตำแหน่งของผู้ออกคำสั่ง

- ๑๕ -

การพิมพ์คำสั่ง
๑. การตั้งค่าในโปรแกรมการพิมพ์
๑.๑ การตั้งระยะขอบหน้ากระดาษ
- ขอบซ้าย ๓ เซนติเมตร ขอบขวา ๒ เซนติเมตร
- ขอบบน ๒.๕ เซนติเมตร ขอบล่างประมาณ ๒ เซนติเมตร
๑.๒ การตั้งระยะบรรทัด ให้ใช้ค่าระยะบรรทัดปกติ คือ ๑ เท่า หรือ Single
๑.๓ การกั้นค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์ อยู่ระหว่าง ๐ – ๑๖ เซนติเมตร

๒. ขนาดตราครุฑ
๒.๑ ตราครุฑสูง ๓ เซนติเมตร
๒.๒ การวางตราครุฑ ให้วางห่างจากขอบกระดาษบนประมาณ ๒.๕ เซนติเมตร (ชิดขอบบน)

๓. การพิมพ์
๓.๑ ใช้รูปแบบตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (ฟอนต์ TH SarabunIT๙) ขนาด ๑๖ พอยท์
๓.๒ การย่อหน้าข้อความในระเบียบ ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัดระยะการพิมพ์
เท่ากับ ๒.๕ เซนติเมตร
๓.๓ การพิมพ์ข้อความ “สั่ง ณ วันที่ เดือน พ.ศ. ....” ให้มีระยะย่อหน้าตามค่าไม้บรรทัด
ระยะการพิมพ์ เท่ากับ ๕ เซนติเมตร (เพิ่มระยะจากย่อหน้าข้อความ ๑ เท่า)
๓.๔ การพิมพ์ยศของผู้ลงชื่อ ให้พิมพ์อักษรตัวแรกอยู่ในแนวกึ่งกลางของตราครุฑ โดย
ให้เว้นบรรทัดการพิมพ์ ๒ บรรทัดปกติ และเพิ่มค่าก่อนหน้าอีก ๖ พอยท์ (2 Enter + Before 6 pt) จาก
สั่ง ณ วันที่
๓.๕ การพิมพ์ชื่อเต็ม (ชื่อ สกุล) และตำแหน่ง ให้อยู่กึ่งกลางซึ่งกันและกัน ในกรณีที่ต้อง
พิมพ์ตำแหน่ง ๒ บรรทัด ระหว่างบรรทัดให้ใช้ระยะ 1 Enter

2.5
ซม.
- ๑๖ 3 ซม.

3 ซม.

2 Enter
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต ๒
ที%
่ .../๒๕๖๔
เรื่อง%%......................................................
_______________
2 Enter
(ย่อหน้า 2.5 ซม.) ด้วย/เนื่องจาก/ตาม/ตามที่/อนุสนธิ (๕W๑H)…………………………..……….…………………………….
…………………………………………………………………………………………….……….………………………….…………………………
1 Enter เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย........................................................................ 2 ซม.
1 Enter อาศัยอำนาจตาม........................................................................................................................
จึง................................................................................................................................ดัง ต่อไปนี้
๑. คณะกรรมการ…….. ประกอบด้วย
๑) นาย.............................
(ตำแหน่ง)
ประธานกรรมการ
๒) นาง............................
(ตำแหน่ง)
กรรมการ
มีหน้าที่
๑)……………………………..
๒)...................................
๒. คณะกรรมการ....... ประกอบด้วย
๑) นาย.............................
๒) นาง............................
มีหน้าที่
๑)…………………………….
๒).................................

(ตำแหน่ง)
(ตำแหน่ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ คำนึงถึงประโยชน์ต่อราชการ
เป็นสำคัญ หากมีปัญหาอุปสรรคประการใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
1 Enter ทั้งนี้%%ตั้งแต่.....................
2 Enter
(ย่อหน้า 5 ซม.)
สั่ง%ณ%วันที…่ ………เดือน....................พ.ศ.....................
2 Enter + Before 6 pt
(พิมพ์ชื่อเต็ม)
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๒

2 ซม.

- ๑๗ -

การใช้คำ และ เครื่องหมาย ในหนังสือติดต่อราชการ
๑. การใช้คำในหนังสือราชการ
๑) สะกดคำให้ถูกต้องกับความหมาย โดยเฉพาะชื่อบุคคล หรือชื่อเฉพาะทั้งหลาย
๒) การใช้คำเชื่อม “ที”่ “ซึ่ง” “อัน” “และ” “หรือ” “เพราะ” “ฉะนั้น” “จึง” “แต่” ฯลฯ
ไม่ควรใช้มากเกินไป คำเชื่อมคำเดียวกันไม่ควรใช้ซ้ำๆกันในประโยคเดียวกันหรือในย่ อหน้าเดียวกัน
“ที่” “ซึ่ง” “อัน ”ใช้แทนนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า และใช้เชื่อมประโยคข้างหลัง เข้ากับ
ประโยคหลักข้างหน้าให้เป็นประโยคเดียวกัน ถ้าไม่ได้ใช้เพื่อขยายนามหรือข้อความที่อยู่ข้างหน้า ก็ไม่ต้องใช้
ให้ใช้วิธีขึ้นประโยคใหม่ไปเลย เช่น
“คุณวิภากำลังเล่นเปียโน ซึ่งซื้อมาใหม่” "ซึ่ง" แทนคำว่า เปียโนทีอ่ ยู่ข้างหน้า และทำหน้าที่
เชื่อมประโยค ถือว่าใช้ถูกต้อง
“ที่สะท้อนให้เห็นความไม่พอใจต่อการออกกฎหมาย ซึ่งส่งผลถึงเสรีภาพในการรับรู้ข่าวสาร
ของประชาชน ซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นการเพิ่มแรงกดดัน" "ซึ่ง" คำแรก ใช้แทน "กฎหมาย" ที่อยู่ข้างหน้า
ถือว่าใช้ถูกต้อง "ซึ่ง"คำหลัง ไม่ได้แทนคำนามข้างหน้าเลย จึงใช้ผิด ต้องตัดทิ้งไป โดยขึ้นเป็นประโยคใหม่
๓) การใช้คำสรรพนาม
(๑) คำสรรพนามแทนตัว ควรใช้ ผม กระผม ดิฉัน แทน ข้าพเจ้า
(๒) คำสรรพนามแทนหน่วยงาน ควรใช้ชื่อหน่วยงาน แทน “ท่าน” ไม่ควรใช้คำว่า “ทาง...”
หรือ “หน่วยงานของท่าน” (เพราะบุคคลไม่ใช่เจ้าของหน่วยงาน)
๔) การใช้คำ “กับ” “แก่” “แด่” “ต่อ”
“กับ” ใช้เชื่อมคำหรือความเข้าด้วยกัน มีความหมายว่า รวมกัน หรือเกี่ยวข้องกัน เช่น ฟ้ากับ
ดิน กินกับนอน หายวับไปกับตา
"แก่" ใช้เมื่อผู้รับมีศักดิ์เสมอ หรือต่ำกว่าผู้ให้ เช่น ให้เงินแก่เด็ก พ่อแม่ให้ความรักแก่ลูก
"แด่" ใช้เมื่อฝ่ายรับมีศักดิ์สูงกว่าผู้ให้ เช่น ถวายของแด่พระภิกษุสงฆ์
"ต่อ" ใช้ในความติดต่อ ความเฉพาะ และความขัดแย้ง ใช้เมื่อผู้รับมีอำนาจหน้าที่สูงกว่า
เช่น ยื่นหนังสือต่อเลขาธิการ ก.พ.ฐ.
๕) การใช้คำ “เช่น, แก่, อาทิ”
“เช่น” ใช้ยกตัวอย่างคำต่างๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน จะลงท้ายหลังการยกตัวอย่างด้วย
“ฯลฯ” หรือ “เป็นต้น”
“ได้แก่”ไม่ใช่การยกตัวอย่าง ต้องยกมาทั้งหมด
“อาทิ” ยกมาเฉพาะที่สำคัญ หรือลำดับต้น ๆ ไม่ต้องลงท้ายด้วย “ฯลฯ”
๖) การใช้คำ “จะ, จัก, ใคร่”
“จะ” เป็นภาษาราชการที่ใช้ได้ทั่วไป
“จัก” มีความหมายว่าต้อง “ต้อง” ซึ่งเป็นคำหนักไม่นุ่มนวลใช้กับคำสั่งหรือคำกำชับ
“ใคร่” มีความหมายว่า “อยาก” หรือ “ต้องการ” ซึ่งให้นัยยะที่ไม่สุภาพ ไม่มีความ
จำเป็นต้องใช้ในภาษาราชการ
๗) การใช้คำ “ไป” “มา” ให้คำนึงถึงผู้รับหนังสือเป็นสำคัญ เช่น จึงเรียนท่าน “ไป” เป็นวิทยากร
สำนักงานเขตฯขอส่งผู้แทน “มา” ร่วมประชุม

- ๑๘ -

๘) การใช้คำ “ทั้งนี้” “ในการนี้” “อนึ่ง” “อย่างไรก็ตาม”
“ทั้งนี้” หมายความว่า ตามที่กล่าวมาแล้ว ใช้กล่าวเพิ่มเติมเรื่องที่กล่าวมาแล่ว บางครั้งมี
ลักษระเป็นเงื่อนไข เช่น จึงขอความความร่วมมือตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ขอได้โปรดส่งภายในวันที่...
“ในการนี้” หมายความว่า การดำเนินการที่กล่าวข้างต้น ใช้กล่าวแทนข้อความที่กล่าวไปแล้ว
เพิ่มเติมว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป
“อนึ่ง” หมายความว่า อีกอย่างหนึ่ง หรือ อีกประการหนึ่ง ใช้กล่าวเพิ่มเติมในประเด็นที่
แตกต่างจากที่กล่าวไปแล้วบ้าง (มิใช่แตกต่างโดยสิ้นเชิง)
“อย่างไรก็ตาม” หมายความว่า ถึงเช่นนั้น แม้กระนั้น แต่ ใช้กล่าวเพิ่มเติมกรณีที่ขัดแย้งกับ
ข้อความที่กล่าวมาแล้ว แต่มีลักษณะผ่อนปรน เห็นอกเห็นใจ นุ่มนวล
๙) ใช้ภาษาราชการ
คำที่ควรใช้
คำที่ไม่ควรใช้
คำที่ควรใช้
คำที่ไม่ควรใช้
แจ้ง
บอก
ได้หรือไม่
ได้ไหม
ดำเนินการ
ทำ
มิได้ หาได้ไม่ มิอาจ
ไม่ได้
แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว
เสร็จแล้ว
มิชอบ ไม่สมควร
ไม่ดี
อนุเคราะห์
ช่วย
เหตุใด
ทำไม
หาก
ถ้า
สิ่งใด อันใด
อะไร
ขณะนี้
เดี๋ยวนี้
ที่ใด
ที่ไหน
เช่นเดียวกัน
เหมือนกัน
ผู้ใด
ใคร
ประสงค์
ใคร่
เช่นใด ประการใด
อย่างไร
มีความประสงค์
ต้องการ
ตรวจสอบ
ตรวจดู
ในกรณีนี้
ในเรื่องนี้
ขอรับการสนับสนุน
ขอยืม
ประสานงานไปยัง
ติดต่อไปยัง
๙) การใช้คำ “อนุมัติ” “อนุญาต” โดยปกติจะใช้ต่างกัน ตามกฎหมาย หรือระเบียบที่
เกี่ยวกับเรื่องนั้นได้กำหนดไว้แล้ว ส่วนมากคำว่า “อนุมัติ” ใช้กับเรื่องที่ผูกผันกับการใช้จ่ายงบประมาณ
๑๐) “กำหนดการ” ใช้ทั่วไป “หมายกำหนดการ” ใช้เฉพาะงานพระราชพิธี
๑๑) “กอรป” หมายถึง ประกอบ ไม่ใช้คำว่า “กอปร์” หรือ “กอร์ป
๑๒) การออกคำสั่งแต่งตั้ง ต้องใช้ “จึงแต่งตั้งให้” ไม่ใช้ จึงขอแต่งตั้ง

- ๑๙ -

๒. การใช้เครื่องหมายในหนังสือราชการ
๑) เครื่องหมายในการย่อคำ หรือ คำแทน โดยปกติการกล่าวครั้งแรกจะใช้คำเต็ม หากกล่าวครั้ง
ต่อไปสามารถใช้คำย่อหรือคำแทนได้ เช่น
(๑) ใช้สรรพนาม เช่น เขา กระผม
(๒) ใช้คำนาม เช่น คณะ โครงการ องค์การ
(๓) ใช้คำย่อ เช่น ค.ร.ม. พ.ร.บ. (กรณีนี้ในการกล่าวครั้งแรกควรวงเล็บคำย่อไว้ด้วย)
(๔) ใช้คำตัด เช่น ธนาคารเกษตรฯ จุฬาฯ โครงการฯ
(๕) ใช้คำบ่งชี้ เช่น หน่วยงานดังกล่าว บุคคลข้างต้น
๒) เครื่องหมายอื่นๆ เช่น
(๑) อัญประกาศ (“...”) ใช้เมื่อต้องการคัดลอกข้อความมากล่าว เช่น ตามระเบียบ..........
ระบุว่า “..................”
(๒) สัญประกาศ (ขีดเส้นใต้) ใช้เมื่อต้องการเน้นข้อความสำคัญ เช่น ขอเชิญร่วมสัมมนาในวัน
ศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ (ปัจจุบันสามารถใช้ตัวหนา ตัวเอน ตัวอักษรขนาดใหญ่ได้โดยใช้คอมพิว เตอร์ช่วย)
(๓) ยัติภังค์ (ขีดสั้น -) ใช้ในกรณีตัดคำระหว่างบรรทัด และ คำ ๒ คำที่เกี่ยวข้องกัน เช่น
รายรับ-รายจ่าย
(๔) จุลภาค (จุดลูกน้ำ , ) ควรใช้เฉพาะที่จำเป็น เช่น ตัวเลขหลายหลัก ชื่อนามสกุลที่อาจ
ปะปนกัน เช่น กฤษณา อโศกสิน, ทมยันตี, มาลัย ชูพินิจ, วลัย นวาระ เป็นต้น

- ๒๐ -

บรรณานุกรม
การเขียนหนังสือราชการ สำนักงาน ก.พ. พ.ศ.๒๕๕๙
คู่มือการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ลำดับที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
หนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๐๑๐๖/ว ๒๐๑๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
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ภาคผนวก
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