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ค าน า 

        สํานักปลัดเทศบาล ได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานด้านธุรการขึ้น เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องได้  ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน กล่าวว่า งานธุรการเป็นงานหลักของนักงานเปรียบเสมือน
ประตูผ่าน  สําหรับการติดต่อกับสํานักงานภายนอก และภายในของบุคคลากรภายในสํานักงานเอง เป็นงานที่
ต้องการความ  ถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้ถ้าศึกษาโดยละเอียดของธุรการแล้ว จะเห็นได้ว่างานธุรการเป็นงานหลัก
งานหนึ่ง ที่  ส่งเสริมสนับสนุนงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หรือในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานประจําหน่วยงานธุรการ ไม่
สามารถปฏิบัติ หน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายสามารถปฏิบัติงานแทนได้หากข้อความของคู่มือมีความผิดพลาดประการ
ใด หรือหากมี  ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหน่วยธุรการ ขอน้อมรับไว้ด้วย
ความยินดีและ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ต่อไป 

  งานธุรการ  สานักงานปลัดหวังว่าคู่มือเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง  ๆ ในสังกัด
องค์การบริหารส่วนตาบลด่านเกวียน ในการดาเนินภารกิจต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป 
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การบริหารงานเอกสาร (งานสารบรรณ,ธุรการ)  
  การปฏิบัติงานในสานักงานของบุคลากรระดับปฏิบัติการนั้น  เป็นการปฏิบัติงานที่ต้องเก่ียวข้อง
กับบุคคลและเอกสาร  จึงต้องอาศัยความอดทน  ความขยัน และความจาส่วนตัวพอสมควร  เป็นหลักสาคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่  เพราะการทางานที่เก่ียวข้องกับเอกสารนั้นจะเกี่ยวกับหนังสือราชการ  ทั้งท่ีเป็นหนังสือราชการ
ภายในและหนังสือราชการภายนอก  ซึ่งมีหลายรูปแบบที่ต้องดาเนินการ  เช่น การโต้ตอบหนังสือราชการ  การร่าง
หนังสือขอความอนุเคราะห์  ขอความร่วมมือ  การร่างหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุม  การนาเสนอ  การ
จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ทั้งที่เป็นกระดาษและเป็นไฟล์ในระบบคอมพิวเตอร์  ฯลฯ จึงต้องมีการจัดระบบงาน
เอกสารที่ดีจึงจะประสบความสาเร็จในการบริหารงานเอกสารและเป็นการช่วยจาได้อีกด้วย  
ความส าคัญและขอบข่ายของงานธุรการ  
 1. ขอบข่ายของงานธุรการ  
  1.1 รับ-ส่งหนังสือ  
  1.2 ร่างหนังสือ  
  1.3 พิมพ์หนังสือ  
  1.4 ผลิตสําเนาเอกสาร  
  1.5 จัดเก็บเอกสาร/แฟูมเสนอ  
  1.6 บันทึกเสนอหนังสือ  
  1.7 ตรวจทานหนังสือ  
  1.8 การทําลายหนังสือ  
 2. ความส าคัญของงานธุรการ  
  2.1 เป็นด่านหน้าของหน่วยงาน  
  2.2 เป็นหน่วยสนับสนุน  
  2.3 เป็นหน่วยบริการ  
 3. บทบาทของเจ้าหน้าที่ธุรการ  
  3.1 ต้องรู้ระเบียบที่เก่ียวข้อง  
  3.2 ต้องมีมนุษยสัมพันธ์  
  3.3 ต้องมีน้าใจ เกื้อกูล  
  3.4 ต้องมีความรอบคอบ  
  3.5 ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 4. ควรมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ได้แก่  
  4.1 ความรู้เรื่องระเบียบงานสารบรรณของสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ.2526,2548  
  4.2 ความรู้เรื่องรหัส อักษรย่อประจาหน่วยงานต่าง ๆ  
  4.3 ความรู้เรื่องธรรมชาติของหนังสือราชการคือระบบการนาเสนอหนังสือ  
  4.4 ความรู้เรื่องโครงสร้างหน่วยงานภายในสามารถเกษียนหนังสือเสนอให้หน่วยงานรับผิดชอบ
ได้อย่างถูกต้อง 

 
 



 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  
2.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เก่ียวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 
2526 และ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงาน สารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นการเพ่ิมเติมคานิยามเก่ียวกับ
เอกสาร “อิเล็กทรอนิกส์” และคาว่า “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”  
2.2 ความหมายของงานสารบรรณ  
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 6 ให้ความหมายของคาว่า “งานสาร
บรรณ” ไว้ว่า หมายถึง “งานที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทาลาย” ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนและขอบข่ายของงานสารบรรณ ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่อง
อะไรบ้าง แต่ในทางปฏิบัติการบริหารงานเอกสารทั้งปวง จะเริ่มตั้งแต่การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จด จา ทา
สาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบ ทารหัส เก็บเข้าที่ 
ค้นหา คิดตามและทาลาย ทั้งนี้ต้องทาเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
ประหยัดเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่าย และในปี พ.ศ. 2548 มีการประกาศระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ โดยเพิ่มคานิยามของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของงานสารบรรณดังนี้  “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 
การประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟูา คลื่นแม่เหล็กไฟฟูา หรือวิธีอ่ืนใดในลักษณะคล้ายกัน และให้
หมายความรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีต่าง ๆ เช่นว่านั้น และ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การ
รับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  
2.3 ความหมายของหนังสือราชการ  
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่  
1) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  
2) หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นที่มิใช่ราชการหรือบุคคลภายนอก  
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4) หนังสือที่หน่วยงานจัดทาขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ  
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือ ข้อบังคับ  
6) ข้อมลูขา่วสารหรือหนงัสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วย
งานสารบรรณ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเตมิ(ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ  (ฉบบัท่ี 
2) พ.ศ.2548 ข้อ 4 ให้เพิ่มคานิยามวา่ “อิเล็กทรอนิกส์” และคาวา่ “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ระหวา่ง
นิยามคาวา่ “หนงัสือ” และสว่นราชการ” ในข้อ 6 แหง่ระเบียบสานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ  
พ.ศ.2526 “อิเล็กทรอนิกส์” หมายความวา่ การประยกุต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้า 
หรือวิธีอ่ืนใดในลกัษณะคล้ายกนั และให้หมายความรวมถึงการประยกุต์ใช้วิธีการทางแสง  วิธีการทางแมเ่หล็ก 
หรืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิธีต่างๆ เช่นว่านั้น “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า 
การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”  
2.4 ชนิดของหนังสือหนังสือราชการ  
1) หนังสือภายนอก คือหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษตราครุฑ  
- ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการ  
- ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
2) หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก  
- ใช้ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกับ ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  



 

ข้อแตกต่าง หนังสือภายใน กับ หนังสือ
ภายนอก หนังสือภายนอก  

หนังสือภายใน  

1. ไป – มา เป็นทางราชการ 2. ติดต่อ
ระหว่างตาแหน่งต่อตาแหน่ง 3. ใช้กระดาษ
ตราครุฑ 4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวร
ตลอดไป 5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือ
ลงนามเต็มฉบับ และแบบประทับตรา  

1. ไป – มา ในเรื่องราชการ 2. ติดต่อกับ
บุคคลผู้ดารงตาแหน่ง 3. ใช้กระดาษบันทึก
ข้อความ 4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้ 5. ใช้
บันทึกแทน  

หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  

6. คาข้ึนต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง 
สิ่งที่ส่งมา  
7. ห้ามใช้อักษรย่อ ต้องใช้คาเต็มท้ังชื่อส่วน
ราชการ วัน เดือน ปี 8. คาลงท้ายใช้ขอแสดง
ความนับถือหรืออ่ืน ๆ แล้วแต่กรณี  

6. คาข้ึนต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ใน
ข้อความ 7. ใช้คาย่อของตาแหน่งหรือส่วน
ราชการ วัน เดือน ปี ได้ 8. ไม่มีคาลงท้าย  

5) หนังสือประชาสัมพันธ์ ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกาหนดแบบไว้โดยเฉพาะมี 3 
ชนิด ได้แก่  
5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือแจ้งให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษ
ครุฑ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคาว่าประกาศเป็นแจ้งความ  
5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของราชการ  หรือเหตุการณ์ 
หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษครุฑ  
5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นควรเผยแพร่ให้ทราบ  
6) หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือที่ทางราชการจัดทาข้ึนนอกเหนือจาก
ที่กล่าวมาแล้ว หรือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการ
รับไว้ มี 4 ชนิด ได้แก่  
6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ปรากฏแก่บุคคลทั่วไป ไม่จาเพาะเจาะจง ใช้กระดาษครุฑ โดยลงชื่อคาขึ้นต้นว่า 
“หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า.............”  
6.2 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่ประชุมไว้เป็น
หลักฐาน  
6.3 บันทึก คือข้อความที่ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ  ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ  
6.3 หนังสืออ่ืน คือ เอกสารที่เกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือเป็นหลักฐานรวมถึง  ภาพถ่าย ฟิล์ม 
แถบบันทึกเสียง/ภาพ หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ โดยลงรับเข้าทะเบียนรับไว้แล้ว มีรูปแบบ
ตามท่ีกฎกระทรวง ทบวง กรม กาหนดขึ้นใช้ เว้นแต่จะมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่อง เช่น โฉนด แผนที่ แบบ 
แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน/สอบสวน และคาร้อง เป็นต้น  
6.4หนังสือเวียน คือหนังสือที่มีถึงผู้รับจานวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน โดยให้เพิ่มพยัญชนะ ว หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง เริ่มตั้งแต่เลข 1 เรียงเป็นลาดับไปถึงสิ้นปีปฏิทิน  
ชั้นความเร็วของหนังสือ  



 

1) ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น  
2) ด่วนมาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติโดยเร็ว  
3) ด่วน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะทาได้ 
 
หนังสือที่จัดทาข้ึนโดยปกติให้มี สาเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง ๑ ฉบับ และให้มีสาเนาเก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณ
กลาง ๑ ฉบับ  
สาเนาคู่ฉบับ ให้ผู้ลงชื่อ ลงลายมือชื่อหรือ ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ ผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อ
ย่อไว้ที่ขอบล่าง ด้านขวามือของหนังสือ  
ถ้าเป็นเรื่องไม่สาคัญมากนักการส่งเอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์เพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องเป็นเอการ
ยืนยันตามไปก็ได้ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีข้อ 7 ว่าด้วยงานสารบรรณท่ีให้ยกเลิกความในข้อ 29 แห่ง
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  
“ข้อ 29 การติดต่อราชการนอกจากการจะดาเนินการโดยหนังสือท่ีเป็นเอกสารสามารถดาเนินการด้วยระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ ได้ในกรณีที่ติดต่อราชการด้วยระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ส่งตรวจสอบผลการส่งทุก
ครั้งและให้ผู้รับแจ้งตอบรับ เพ่ือยืนยันว่าหนังสือได้จัดส่งไปยังผู้รับเรียบร้อยแล้ว และส่วนราชการผู้ส่งไม่ต้องจัดส่ง
หนังสือเป็นเอกสาร เว้นแต่กรณีเป็นเรื่องสาคัญจาเป็นต้องยืนยันเป็นเอกสาร ให้ทาเอกสาร ยืนยันตามไปทันที  
การส่งข้อความทางเครื่องมือสื่อสาร เช่น โทรเลข วิทยุโทรเลข โทรพิมพ์ โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร วิทยุกระจายเสียง 
หรือ วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น ให้ผู้รับปฏิบัติเช่นเดียวกับได้รับหนังสือ ในกรณีที่จาเป็นต้องยืนยันเป็นหนังสือให้ทา
หนังสือยืนยันตามไปทันที  
ชั้นของหนังสือลับ  
1) ลับท่ีสุด ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญที่สุดเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคลซึ่งหากความลับดังกล่าวทั้งหมด
หรือเพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความ
มั่นคง คงความปลอดภัย หรือความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ หรือพันธมิตรอย่างร้ายแรงที่สุด  
2) ลับมาก ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญมากเกี่ยวกับข่าวสารวัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวหรือ
เพียงบางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายหรือเป็นภยันตรายต่อความม่ันคง 
ความปลอดภัยของประเทศชาติหรือพันธมิตรหรือความเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรอย่างร้ายแรง   
3) ลับ ได้แก่ ความลับที่มีความสาคัญเก่ียวกับข่าวสาร วัตถุหรือบุคคล ซึ่งถ้าหากความลับดังกล่าวหรือเพียง
บางส่วนรั่วไหลไปถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ได้ทราบ จะทาให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการหรือเกียรติภูมิของ
ประเทศชาติหรือพันธมิตรได้  
4) ปกปิด ได้แก่ ความลับซึ่งไม่พึงเปิดเผยให้ผู้ไม่มีหน้าที่ได้ทราบโดยสงวนไว้ให้ทราบเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่ต้อง
ทราบเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการเท่านั้น 

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ 
 

 การเขียนหนังสือราชการ ถือเป็นวิชาหนึ่งที่ข้าราชการทุกคนต้องศึกษา และเรียนรู้ ที่ผ่านมา
ข้าราชการ แต่ละคนต้องเรียนรู้  การเขียนหนังสือราชการด้วยวิธี  “เรียนรู้จากหัวหน้าและศึกษาจากเรื่องเดิม”  
แต่มาวันนี้ การเขียนหนังสือราชการ นั้น ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป   เพราะมีเอกสาร มีตํารา ให้ศึกษา  เพียงแต่ท่าน              
“รู้หลัก”  และ “การใช้ค า” 
 การจะเขียนหนังสือราชการได้ เราต้องรู้ก่อนว่า มีระเบียบอะไรบ้าง ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือ
ราชการ 
 



 

กฎหมาย ระเบียบ ที่ควรทราบและเกี่ยวข้องกับการเขียนหนังสือและการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ 
 

   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ    พ.ศ. 2526 
  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  
         (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) 
   ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ 
        ของทางราชการ   พ.ศ.2544 
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ.2550 
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

 
 สําหรับ “สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” ได้มีการกําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

    สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  กําหนดวิธีปฏิบัติในการติดต่อราชการให้สามารถติดต่อทางเครื่องมือสื่อสารด้วยระบบ
การรับส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยไม่ต้องจัดส่งหนังสือเป็นเอกสารยืนยัน เว้นแต่จะเป็นเรื่องส าคัญ 

   ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการเขียนหนังสือราชการมากที่สุด คือ ระเบียบงานสารบรรณ เพราะเป็น
ระเบียบที่กําหนดไว้ชัดเจนว่า มีวิธีปฏิบัติอย่างไร เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ ทุกหน่วยงานจึงต้องถือปฏิบัติ
ตามท่ีระเบียบกําหนดไว้ 

 
   ระเบียบมี  2 ประเภท   

   ระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

   ระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติตาม โดยเคร่งครัดน้อยกว่า 
 

ระเบียบงานสารบรรณ ถือเป็นระเบียบที่ต้องถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดน้อยกว่า  
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ระเบียบงานสารบรรณใช้บังคับกับส่วนราชการของทุกหน่วยงาน  

ส่วนราชการ   หมายความว่า -   กระทรวง  ทบวง   กรม  -  หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหาร
ส่วนกลาง   ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  -  หรือในต่างประเทศ 
- และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 
 
ความหมาย “งานสารบรรณ” คืออะไร   ????   



 

งานสารบรรณ   คือ  งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร  เริ่มตั้งแต่   การจัดทํา  การรับ   การส่ง    
                     การเก็บรักษา   การยืม   จนถึงการทําลาย   ครอบคลุมงานที่เก่ียวกับเอกสารทั้งหมด 
 
   ประโยชน์ของงานสารบรรณ  มีอย่างไร  ????   
 
-  ทําให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ        -  มีความเป็นระเบียบ 
-  เกิดความประหยัด                      -  สะดวกต่อการอ้างอิง  และค้นหา 
-  เกิดความต่อเนื่องในการทํางาน       -  ระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ  
  
     การที่จะเขียนหนังสือราชการได้ดี  ท่านต้องรู้ก่อนว่าหนังสือราชการคืออะไร  และลักษณะ
ของหนังสือราชการแต่ละชนิดเป็นอย่างไร  มีรูปแบบ และมีกรณีท่ีใช้แตกต่างกันอย่างไรบ้าง  ???? 
หนังสือราชการ  คือ  เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ  ได้แก่ 
   หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
   หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ  หรือที่มีไปถึงบุคคลภายนอก 
   หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอก มีมาถึงส่วนราชการ 
   เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
   เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ  หรือข้อบังคับ 
   ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
       สําหรับข้อ   กําหนดเพ่ิมเติมไว้เมื่อปี พ.ศ. 2548 (ฉบับแก้ไข) 
 
  ลักษณะของหนังสือราชการ ตามระเบียบงานสารบรรณ กําหนดให้ 
หนังสือราชการมี  6  ชนิด  11  แบบ 

1.  หนังสือภายนอก     ใช้ติดต่อราชการทั่วไป 

2.  หนังสือภายใน     ใช้ติดต่อภายในกระทรวง  กรม  จังหวัดเดียวกัน 

3.  หนังสือประทับตรา    ใช้ติดต่อราชการเฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องสําคัญ 

4.  หนังสือสั่งการ     คําสั่ง  ระเบียบ  ข้อบังคับ 

5.  หนังสือประชาสัมพันธ์   ประกาศ  แถลงการณ์   และข่าว 

6.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   หนังสือรับรอง   รายงานการประชุม         
บันทึก  และหนังสืออ่ืน  
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แบบหนังสือราชการ  มี 11 แบบ  ดังนี้ 
1.  หนังสือภายนอก  5. ระเบียบ   9. ข่าว 
2. หนังสือภายใน  6. ข้อบังคับ  10. หนังสือรับรอง  
3. หนังสือประทับตรา  7. ประกาศ  11. รายงานการประชุม 
4. คําสั่ง    8. แถลงการณ์  



 

    
 ข้อสังเกต  

   สําหรับ  “บันทึก” ตามระเบียบงานสารบรรณไม่ได้กําหนดแบบไว้  “บันทึก” จึงไม่มีแบบ          
แต่โดยปกตใิห้ใช้กระดาษบันทึกข้อความในการจัดทํา 

  หนังสือทั้ง 11 แบบข้างต้น สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดให้ใช้อักษรฟอนต์            
Th saraban 

  เพราะฉะนั้น  ถ้าเป็นหนังสือ หรือเอกสารอื่นที่ใช้แนบไปกับหนังสือ ไม่ได้อยู่ในบังคับว่าต้องเป็น     
Th saraban  แต่เพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน  การพิมพ์หนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ ในหน่วยงานราชการ 

ควรใช้อักษรฟอนต์  Th saraban  ทั้งหมด  รวมทั้งการใช้เลขไทยด้วย 
 
 บันทึก ถือเป็นหนังสือราชการชนิดที่ 6  คือ  เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทําขึ้น หรือรับไว้เป็น
หลักฐานในราชการ   บันทึก  คืออะไร  ???? 

 ความหมาย  “บันทึก”   คือ  ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา   
หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่   หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่า 
ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ 

          บันทึกเป็นหนังสือที่ใช้ติดต่อกันเป็นการภายในของหน่วยงาน เพ่ือความสะดวก 

ในการติดต่อและสั่งงานภายในของหน่วยราชการนั้น ๆ  

         เป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานจัดทําขึ้นใช้มากท่ีสุด  

         โดยปกติใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความก็ได้  
 
บันทึกมีอยู่  3  ประเภท  คือ 

1.  บันทึก เสนอ ผู้บังคับบัญชา 

2.  บันทึก สั่งการ ของผู้บังคับบัญชา 

3.  บันทึก ติดต่อ ราชการระหว่างเจ้าหน้าที่หรือระหว่างหน่วยงาน ที่ต่ํากว่าระดับกรม 

ข้อสังเกต   หนังสือราชการที่ใช้กระดาษบันทึกข้อความ เช่นเดียวกับบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา ซึ่งใช้ติดต่อ
ราชการระหว่างกรม  ภายในกระทรวงเดียวกันนั้น เป็น  “หนังสือภายใน” ไม่ใช่  “บันทึก” 
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บันทึกเป็นหนังสือติดต่อภายใน  ที่ไม่ได้มีการกําหนดแบบไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526  จึงเป็นหนังสือ ที่.... 

   ใครลงนามก็ได้ 

   ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  หรือไม่ใช้ก็ได้ 



 

   เป็นทางการ   หรือไม่เป็นทางการก็ได้ 

   เขียนด้วยลายมือก็ได้  
 

ข้อแตกต่างระหว่าง “หนังสือภายใน” กับ “บันทึก” 
 

หนังสือภายใน 
 

บันทึก 
 

• เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็น 
แบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 

 

• คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

• เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง  ทบวง  
กรม  หรือจังหวัดเดียวกัน 

 

• หรือหน่วยงานระดับต่ํากว่าส่วนราชการ      
ระดับกรม (เช่น กอง ฝุาย) ติดต่อกันใน         
การปฏิบัติราชการ 

• ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 

• โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความหรือ
กระดาษอ่ืนก็ได้ 

• จัดทําตามแบบที่ 2 ท้ายระเบียบฯ 
 

• ไม่มีแบบ 

• เป็นหนังสือชนิดที่ 2 
 

• เป็นหนังสือชนิดที่ 6 
 

• ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 
 

• ให้ลงชื่อหรือตําแหน่งที่บันทึกถึง 
 

• หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
 

• โดยใช้คําขึ้นต้นตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 2 
 

• มีรายละเอียดพอสมควร 
 

• สาระสําคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่
บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุไว้ด้วย 

 
• โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ใน

ระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการ   
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรม และกอง 

• ให้ลงชื่อและตําแหน่งของผู้บันทึก 
 

• ถ้าต่ํากว่ากรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องพร้อมทั้งโทรศัพท์ (ถ้ามี) 

• ในกรณีที่ไม่ใช้กระดาษบันทึกข้อความให้         
ลงวัน  เดือน  ปี ที่บันทึกด้วย 
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หนังสืออื่น  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพื่อเป็นหลักฐานในทาง
ราชการ  รวมถึง ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพ  หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อ
เจ้าหน้าที ่ และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ว 



 

ในระเบียบงานสารบรรณได้ก าหนดให้หนังสืออ่ืน เป็นหนังสือชนิดที่ 6  เข่นกัน 

 
รูปแบบหนังสืออื่น 
    รูปแบบตามที่ส่วนราชการกําหนดขึ้นใช้  ตามความเหมาะสม 
    รูปแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทํา   ตามแบบ เช่น  โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง  สัญญา  
หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน  คําร้อง  เป็นต้น 
 
 การเขียนหนังสือราชการ ต้องเรียนกันเป็นหลักสูตร มี ต ารา และ เอกสาร  ประกอบการเรียน 
การเขียนหนังสือราชการ  มีอยู่  5 ชนิด คือ   
 1.  การเขียนหนังสือติดต่อราชการ 

 2.  การเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา 

 3.  การเขียนบันทึกเสนอที่ประชุม 

 4.  การจดรายงานการประชุม 

 5.  การเขียนคํากล่าวในพิธี   

 ซึ่งข้าราชการส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับการเขียนหนังสือติดต่อราชการ  หรือการเขียนบันทึกเสนอ
ผู้บังคับบัญชา ส่วนการเขียนบันทึกเสนอท่ีประชุม การจดรายงานการประชุม หรือการเขียนคํากล่าวในพิธี ไม่ค่อย
จะได้เขียนกันมากนัก  นอกจากผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องโดยตรง  อย่างไรก็ตาม  การเขียนหนังสือ ทั้ง 5 ชนิด ข้างต้น 
จะต้องม ี ”หลัก”  ในการเขียนทั้งสิ้น  ฉะนั้นข้าราชการทุกคนจะต้อง  ศึกษา  และ  เรียนรู ้  เพื่อให้   เขียนได ้ 
เขียนเป็น   และ  เขียนได้ด ี  ด้วย 
 
หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการที่ดี  ต้องเขียนอย่างไร มีหลักอยู่ว่า ...... 

   เขียนให้ถูกต้อง       ถูกแบบ  ถูกเนื้อหา  ถูกหลักภาษา  และถูกความนิยม 
   เขียนให้ชัดเจน    ชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ และกระจ่างในวรรคตอน 
   เขียนให้รัดกุม    เขียนให้มีความหมายแน่นอน  ดิ้นไม่ได้  ไม่มีช่องโหว่ให้โต้แย้ง 
   เขียนให้กะทัดรัด    เขียนให้สั้น ไม่ใช้ข้อความเยิ่นเย้อยืดยาด หรือใช้ถ้อยคําฟุุมเฟือย
      โดย ไม่จําเป็น 
   เขียนให้บรรลุจุดประสงค์และเป็นผลดี   ให้ผู้รับหนังสือเข้าใจว่า ผู้มีหนังสือไป
ต้องการอะไร จะให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติอย่างไร  และโน้มน้าวจูงใจให้ผู้รับหนังสือปฏิบัติตาม 
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 หลักการเขียนหนังสือติดต่อราชการ มีอยู่ 5 หลัก  แต่ละหลักมีรายละเอียดปลีกย่อยอีกมาก  ข้าราชการ
แต่ละคนจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เสมอ ๆ  ในการเขียนหนังสือราชการนั้น  ตามระเบียบงานสารบรรณ  



 

กําหนดให้   หนังสือราชการมี  6  ชนิด  แต่มี  3  ชนิด เท่านั้น  ที่เป็นหนังสือติดต่อราชการ  คือ 

  หนังสือภายนอก 
  หนังสือภายใน 
  หนังสือประทับตรา 
 
  หนังสือแต่ละชนิดมีลักษณะ  รูปแบบ  และกรณีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไร  
 

ลักษณะของหนังสือภายนอก 
   เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี    ใช้กระดาษตราครุฑ (A4) 
  ใช้ติดต่อราชการระหว่างกระทรวง กรม จังหวัดหรือหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก 
  มีรูปแบบดังนี้   
 
 
 
 
 
ข้อควรทราบ 
   ตามระเบียบสารบรรณ กําหนดมาตรฐานกระดาษไว้  3 ขนาด  คือ   

  -  ขนาด  A 4   ใช้ทั่วไป 
  -  ขนาด  A 5   เป็นขนาดครึ่งหนึ่งของ A 4  เช่น บันทึกจิ๋ว  ซึ่งปัจจุบันไม่ค่อยนิยมใช้แล้ว 
  -  ขนาด  A 8   ใช้เป็นใบรับหนังสือ 
   ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ์ มี 2 ขนาด  คือ 
  -  ขนาดตัวครุฑสูง    3  ซ.ม.       กระดาษครุฑ  
  -  ขนาดตัวครุฑสูง  1.5  ซ.ม.   กระดาษบันทึกข้อความ  
  
ลักษณะของหนังสือภายใน 
1.  เป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่า   ใช้กระดาษบันทึกข้อความ (A4) 
2.  ใช้ติดต่อราชการในกระทรวง กรม จังหวัดเดียวกัน 
3.  มีรูปแบบดังนี้   
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ลักษณะของหนังสือประทับตรา 

ตัวอย่าง 
ตามเอกสารแนบ 2 

ตัวอย่าง 
ตามเอกสารแนบ 1 



 

   เป็นหนังสือติดต่อราชการ ที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อ ของหัวหน้าส่วนราชการ ระดับกรม     
ขึ้นไปโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป  
เป็นผู้รับผิดชอบ และ ลงชื่อย่อ กํากับตรา 

   ใช้ติดต่อได้ระหว่างส่วนราชการ กับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ และ
บุคคลภายนอก แต่ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เร่ืองส าคัญ  ดังนี้ 
 1)  การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 

 2)  การส่งสําเนาหนังสือ  สิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสาร 

 3)  การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ  การเงิน 

 4)  การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

 5)  การเตือนเรื่องค้าง 

 6)  เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไป กําหนดโดยทําเป็นคําสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา 

*ตราประทับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอก 4.5 ซ.ม.  วงใน 3.5 ซ.ม. * 

ข้อสังเกต   

   การใช้หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของหัวหน้าหน่วยงาน  
( เช่น อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด  เป็นต้น ) และลดขั้นตอนในการจัดทําหนังสือ เพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน ทุกหน่วยงานจึงควรใช้หนังสือประทับตราให้มากข้ึน  หากเข้าลักษณะตามท่ีกล่าวข้างต้น  

  การทําหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ  ถือเป็นหนังสือที่ออกระดับกรม เพราะฉะนั้นกอง/สํานัก 
หรือหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในระดับกรม จะออกหนังสือประทับตราระดับกอง/สํานัก ไม่ได้ การออกเลขท่ีหนังสือ
ประทับตรา ต้องออกท่ีสารบรรณกลางเท่านั้น (สํานักงานเลขานุการกรม) 
 
 
 การที่จะเขียนหนังสือราชการได้ เราต้องรู้จักโครงสร้างของหนังสือราชการก่อนว่า มีอย่างไร  ???? 

โครงสร้างหนังสือราชการ  มี 4 ส่วน  คือ 
ส่วนที่  1   :      หัวหนังสือ 

ส่วนที่  2   : เหตุที่มีหนังสือไป 

ส่วนที่  3   : จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป 

ส่วนที่  4   : ท้ายหนังสือ 
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 ภายในโครงสร้างแต่ละส่วนของหนังสือติดต่อราชการ มีข้อความรายละเอียดที่ต้องเขียนให้ถูกต้อง เช่น  

   ในส่วนหัวหนังสือ       มีชื่อเรื่อง  และคําขึ้นต้น   

   ในส่วนเหตุที่มีหนังสือไป   จะต้องเขียนเริ่มต้น  คําท่ีเหมาะสม  อ้างเหตุที่มีหนังสือไปให้ถูก     
และใช้คําสรรพนามให้เหมาะสม   

  ในส่วนจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป   จะต้องเขียนให้ตรงกับลักษณะของเรื่อง และความมุ่งหมาย 
ที่มีหนังสือไป  

  ในส่วนท้ายหนังสือ     จะต้องเขียนคําลงท้าย  ในหนังสือภายนอกให้ถูกต้อง 

 การเขียนข้อความรายละเอียด ในแต่ละส่วนของหนังสือ มีวิธีการเขียนที่แตกต่างกันอย่างไร  
 

  ในที่นี้จะยกตัวอย่างการเขียน  “หนังสือภายนอก” ซึ่งถือเป็นหนังสือที่เป็น แบบพิธีการ            
มีรายละเอียดที่มากกว่าหนังสืออ่ืน และเป็นหนังสือที่ข้าราชการจัดทําข้ึนบ่อยมาก  

 

    หนังสือภายนอก               มีรายละเอียด  ดังนี ้

 

    ชั้นความลับ     (ถ้ามี)  ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  และ
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 ได้กําหนดชั้นความลับไว้  3 ชั้น  คือ 

 -  ลับท่ีสุด 

 -  ลับมาก  

 -  ลับ         
 ประทับตรา “ลับ” ด้วยหมึกสีเข้ม ที่มองเห็นชัดเจน ขนาด 36 พอยท์ ทั้ง ขอบบน  และ ขอบล่าง  
ของหนังสือทุกหน้า แต่โดยปกติเราจะใช้หมึกสีแดงประทับ  

   ชั้นความเร็ว  (ถ้ามี)  เป็นหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ กําหนดชั้นความเร็วไว้ 3 ชั้น คือ 

 - ด่วนที่สุด 

 - ด่วนมาก 

 - ด่วน  
* ประทับตราด้วยหมึกสีแดง ขนาด 36 พอยท์  ประทับตรงเหนือ ที่หนังสือ 

   ที ่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจําของเจ้าของเรื่อง ตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก 1  
ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง   * ให้ออกเลขหนังสือตามปีปฏิทิน* 
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    ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ 

   ให้ลงชื่อส่วนราชการ/สถานที่ราชการ 

   หรือคณะกรรมการ 

   ซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น 

   โดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 

 

 
 การวางรูปแบบที่ตั้งให้ส่วนราชการก าหนดตามความเหมาะสม  

 
  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กําหนดรูปแบบท่ีตั้งไว้ ดังนี้   

“กรมส่งเสริมสหกรณ์  เทเวศร์  กทม. 10200”  ใช้เพียงบรรทัดเดียวเท่านั้น   
 

 * ถ้าเป็นหนังสือระดับกองจะลงชื่อส่วนราชการ และท่ีตั้งอย่างไร* 
   ให้ขึ้นชื่อ กอง แล้วต่อด้วยชื่อ กรม เช่น            กองคลัง  กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
         เทเวศร์ กทม.  10200 
   วัน  เดือน  ป ี
   ให้ลงตัวเลขของวันที่    ชื่อเต็มของเดือน 

   และตัวเลขของปี พ.ศ. ที่ออกหนังสือ 
 
 
   เรื่อง 
 “เร่ือง” คือ ใจความท่ีย่อสั้นที่สุดของหนังสือ และมีเฉพาะในหนังสือภายนอก และหนังสือภายในเท่านั้น       
ส่วนหนังสือประทับตราไม่ต้องเขียน “เร่ือง” หลักการเขียนเรื่อง...... 

   ให้ลงชื่อเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น 

   ในกรณีที่เป็นหนังสือต่อเนื่อง โดยปกติให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับเดิม   

  แต่อย่างไรก็ดี ถ้าหนังสือฉบับเดิมท่ีมีไป หรือมีมา เขียนชื่อเร่ืองไม่ดี หรือเขียนไม่ถูกจะ
ปรับปรุงถ้อยค าให้ดีขึ้น หรือให้ถูกต้องก็ได ้ 
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                  มีลักษณะ ดังนี้ 
 

    ย่อให้สั้นที่สุด 

  เป็นประโยคหรือวลี  ถ้าเป็นเพียง  “ค านาม” หรือ “ค ากริยา” จะไม่ได้ใจความ 

  พอให้รู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร 

  แยกความแตกต่างจากเรื่องอ่ืนได้ 

  เก็บ  ค้น  อ้างอิง ได้ง่าย  (ผู้เก็บ  ผู้ค้น  ผู้อ้างอิง) 
ผู้เก็บ    พออ่านชื่อเรื่องก็สามารถแยกเก็บเข้าหมวดหมู่ตามประเภทเรื่องได้ โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียดทั้งฉบับ    

ผู้ค้น     พอบอกชื่อเรื่องก็สามารถค้นหาได้โดยไม่ยุ่งยาก  ซับซ้อน  

ผู้อ้างอิง  สามารถบอกชื่อเรื่อง ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  โดยไม่สับสน  ไขว้เขว  

* ชื่อเรื่องไม่ควรยาวเกิน 2 บรรทัด* 
 
   ค าข้ึนต้น   ให้ใช้ตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้คําข้ึนต้น  สรรพนาม และคําลงท้ายที่กําหนด  
ในภาคผนวก 2  ตามระเบียบงานสารบรรณ 
 

ค าข้ึนต้น  สรรพนาม  ค าลงท้าย  ในหนังสือราชการ 

ตามระเบียบงานสารบรรณ  แบ่งได้  4  กลุ่ม  ดังนี้ 
กลุ่มแรก พระบรมวงศ์ศานุวงศ์ 

   -  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  หม่อมเจ้า 

กลุ่มสอง  พระภิกษุ 

   -  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า   พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป 

กลุ่มสาม  บุคคลธรรมดา  (1) 

   -  ผู้ดํารงตําแหน่งสูงเป็นพิเศษ  มี 14   ตําแหน่ง  

กลุ่มสี่    บุคคลธรรมดา  (2) 

  -  ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืน  หรือบุคคลอ่ืน 

หลักการเขียนเรื่องที่ดี 
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ใครคือผู้ด ารงต าแหน่งสูงเป็นพิเศษ 
 
1. ประธานองคมนตรี        8. ประธานศาลปกครองสูงสุด 
2. นายกรัฐมนตรี        9. ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
3. ประธานรัฐสภา        10. ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4. ประธานวุฒิสภา        11. ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
5. ประธานศาลฎีกา        12. ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
6. รัฐบุรุษ         13. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ     14. ประธานกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
  ข้อสังเกต  ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการไม่ได้กําหนดไว้ให้เป็นผู้ดํารง
ตําแหน่งสูงเป็นพิเศษใน 14 ตําแหน่ง   จึงต้องใช้คําว่า  “เรียน”   
 
ค าข้ึนต้นต้องสอดคล้องกับค าลงท้าย และมีที่ใช้อย่างไร  
   ค าข้ึนต้น ใช้กับหนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  และหนังสือประทับตรา 
โดยทั่วไปใช้คําว่า  “เรียน”  เช่น  เรียน   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
    เรียน   อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
         
   คําว่า  “กราบเรียน”  ใช้กับบุคคลผู้ดํารงตําแหน่งสูงเป็นพิเศษ 14 ตําแหน่งเท่านั้น  และต้องเป็น
ตําแหน่งปัจจุบันด้วย  “อดีต”  ไม่ใช่  เช่น....  กราบเรียน   อดีตนายกรัฐมนตร ี(นายชวน  หลีกภัย) ตัวอย่างนี้
ใช้ไม่ได้ 
   
   คําว่า  “ฯพณฯ”  ได้ยกเลิกการใช้แล้วตามหนังสือเวียนปี  2548 
   ถ้าเป็นหนังสือประทับตรา  คําข้ึนต้นให้ใช้คําว่า  “ถึง” คําเดียวเหมือนกันหมดทุกกรณี  ถึงส่วน
ราชการ หรือหน่วยงาน  หรือบุคคล ไม่ได้ถึงตําแหน่งของหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน ...   
 เช่น   ถึง  จังหวัดขอนแก่น  
    ถึง   กรมสรรพากร  
  ถึง   สํานักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี 
   ถ้าถึงบุคคล  ให้ใส่ชื่อบุคคลต่อท้ายคําว่า  “ถึง”   
 เช่น ถึง   นายสมศักดิ์  รักการดี  
  ถึง   นางสาวปริศนา   ลี้ภัย 



 

ข้อพึงระวัง  คําข้ึนต้นในหนังสือประทับตราใช้คําว่า “ถึง” เหมือนกันหมดทุกกรณีหรือทุกคนไม่ว่าเด็ก         
ผู้น้อย ผู้ใหญ่   จึงไม่ควรใช้หนังสือประทับตราถึงบุคคลที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในวงสังคม   
เช่น   ถึง   นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ   
 ถึง   นายอนันต์  ปัญญารชุน  
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ค าข้ึนต้นต้องสอดคล้องกับค าลงท้าย 
ค าลงท้าย  -  ใช้กับหนังสือภายนอกเท่านั้น  หนังสือภายใน  และหนังสือประทับตรา  “ไม่ม”ี คําลงท้าย 

    โดยทั่วไป  ใช้คําว่า  “ขอแสดงความนับถือ” 

    ผู้ดํารงตําแหน่งสูงเป็นพิเศษใช้คําว่า  “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” 

    คําว่า  “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” ได้ยกเลิกการใช้แล้ว 
 
  ถ้าคําข้ึนต้น     “เรียน”     คําลงท้ายต้องใช้        “ขอแสดงความนับถือ” 
  
           ถ้าคําข้ึนต้น  “กราบเรียน” คําลงท้า ยต้องใช้    “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” 

   อ้างถงึ (ถ้ามี) 

    ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือได้รับมาก่อนแล้ว    

จะจากส่วนราชการใดก็ตาม 

    โดยให้ใส่ชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ  เลขที่หนังสือ  วันที่  เดือน  และปี พ.ศ.  เช่น  ..... 

    อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ลับที่สุด  ด่วนที่สุด ที่ กษ 1102/6571  ลงวันที่  30  
กันยายน  2553 

    อ้างถึง  หนังสือจังหวัดเชียงใหม่   ที่ ชม 0010/1234  ลงวันที่  30  สิงหาคม  2553 

     * ให้ใส่ชั้นความลับ ช้ันความเร็วด้วย (ถ้าม)ี *  

   การอ้างถึง ให้อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายที่ติดต่อเพียงฉบับเดียว  

   เว้นแต่มีเรื่องอ่ืนที่เป็นสาระสําคัญต้องนํามาพิจารณา  จึงอ้างหนังสือฉบับอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้นให้ทราบด้วย 
 เช่น  อ้างถึง  1. หนังสือจังหวัดสุโขทัย  ด่วนที่สุด ที่ สท 0010/1424  ลงวันที่  19  ตุลาคม  2553  
        2. หนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่ กษ  1108/8581  ลงวันที่  7  ธันวาคม  2553  

   สิ่งที่ส่งมาด้วย  (ถ้ามี) 
    ให้ลงชื่อสิ่งของ  เอกสาร  หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือนั้น 
    ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปทางใด  เช่น... 
   สิ่งที่ส่งมาด้วย    ส าเนาหนังสือสํานักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น  ที่ ขก 0010/4567   
      ลงวันที่  4  ธันวาคม  2553 



 

    สิ่งที่ส่งมาด้วย   ส าเนาคําสั่งจังหวัดเชียงราย ที่ 236/2553  สั่ง ณ วันที่  25 สิงหาคม            
พ.ศ. 2553 
       ข้อควรระวัง ! การเขียน “อ้างถึง”   กับ   “สิ่งที่ส่งมาด้วย”   
   อ้างถึง      ขึ้นก่อน และใช้ค าว่า    “หนังสือ”  
   สิ่งที่ส่งมาด้วย  ใช้คําว่า       “สําเนาหนังสือ”   ในกรณีที่ ต้องการส่งหนังสือไปให้ผู้รับหนังสือด้วย 
   *  ถ้ามีสิ่งที่ส่งมาด้วยจ านวนหลายข้อ ควรจะท าเป็นบัญชีแนบท้ายหนังสือ*    
  เช่น   สิ่งที่ส่งมาด้วย   ตามรายการบัญชีเอกสารแนบท้าย 
          ในบญัชีแนบท้ายเอกสาร ให้เขียนข้อความว่า..........ยกตัวอย่าง  เช่น   
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บัญชีเอกสารแนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ 1108/........    
ลงวันที่...........มีนาคม  2553 

1. สําเนาหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่  กษ 1108/2654  ลงวันที่  12  มิถุนายน  2551 
2. สําเนาหนังสือจังหวัดอุดรธานี  ด่วนที่สุด ที่  0010/653  ลงวันที่  17  มีนาคม  2552 
3. สําเนาหนังสือสัญญากู้ยืมเงิน เลขท่ี  3 /2551  ลงวันที่  15   มิถุนายน  2551   

ฯลฯ 
  
   ข้อความ   (เหตุที่มีหนังสือไป) 
    ให้ลงสาระสําคัญของเรื่องให้ชัดเจน  เข้าใจง่าย 
    หากมีความประสงค์หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 
 
   

หลักการเขียนข้อความในหนังสือราชการ 
 

 การเขียนข้อความของหนังสือภายนอก  และหนังสือภายใน  จะเริ่มต้นด้วยคําใดคําหนึ่ง  “5 ค า” 
ดังต่อไปนี้ 

 
     
 
 

      
 
 
 

ด้วย เน่ืองจาก 

ตามที่ 

ตาม 

อนุสนธิ 



 

 
 
 
  คําเริ่มต้นของหนังสือประทับตรา  จะเริ่มด้วยคํา  “5 คํา” เหมือนหนังสือภายนอก และหนังสือภายในก็ได้
แล้วแต่กรณี 
  แต่ถ้าเป็นการส่งเอกสารหนังสือมักจะใช้คําเริ่มต้นว่า.......... 
เช่น...     กรมส่งเสริมสหกรณ์  ขอส่งสําเนาหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ที่  กษ ............. ลงวันที่.....................เรื่อง  ...............................   มาเพ่ือโปรด.......... 
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การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า  “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” 
 
   ใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องใหม่  ซึ่งยังไม่เคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ
เกี่ยวกับเรื่องนั้น        เช่น....  ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กําหนดจัดโครงการสัมมนา........................................ 

   การใช้คําว่า  “ด้วย” ควรใช้ในกรณีที่บอกกล่าวเล่าเหตุที่มีหนังสือไป โดยเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ เช่น....
ด้วยจังหวัดสิงห์บุรีได้เกิดอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่ ทําให้บ้านเรือนราษฎรเสียหาย.................................. 

   การใช้คําว่า  “เนื่องจาก” ควรใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่น ที่จําเป็นต้องมีหนังสือไป เพื่อให้
ผู้รับหนังสือดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

 เช่น...... “เนื่องจากท่านได้หยุดราชการไป 3 วัน โดยไม่ได้ยื่นใบลาตามระเบียบ จึงขอให้ท่านชี้แจงเหตุผล
ที่หยุดราชการในครั้งนี้โดยด่วน.......... 
 
 
การเริ่มต้นโดยใช้ค าว่า  “ตาม” “ตามที”่ หรือ “อนุสนธิ” 

 

  ใช้ในกรณีที่เคยมีเรื่องติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนแล้ว ระหว่างผู้มีหนังสือไปกับผู้รับหนังสือ  ซึ่งจะอ้าง
เรื่องท่ีเคยติดต่อหรือรับรู้กันมาก่อนดังกล่าวนั้น  เช่น  ตามท่ีจังหวัดลพบุรีได้ของบประมาณเพ่ิมเติม    

จํานวน  .................  บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ................  นั้น 

  “อนุสนธิ”  ตามพจนานุกรม แปลว่า “การต่อเนื่อง” หรือ “การสืบเนื่อง” ใช้กับคําสั่ง หรือ สัญญา หรือ        
มตคิณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการ  เป็นต้น 

   การใช้คําว่า  “ตาม” จะต่อท้ายด้วยคํานาม   เช่น 

     “ตามหนังสือที่อ้างถึง..........นั้น 

    การใช้คําว่า “ตามท่ี” จะต่อด้วยประโยค เช่น 



 

      “ตามท่ีมีข่าวในหนังสือพิมพ์ว่า..........นั้น 

   การใช้คําว่า “อนุสนธิ” จะต่อด้วยคํานาม   เช่น 

      “อนุสนธิมติ อ.ก.พ.กรมฯ ในการประชุมครั้งที่.....เมื่อวันที่ ............ให้..............นั้น 

   การเริ่มต้นด้วยคําว่า “ด้วย” แล้วใส่คําว่า “นั้น” ลงท้าย ถือเป็นหนังสือที่เขียนผิดหลักการเขียน           
หนังสือราชการที่ดี 

 การเริ่มต้นโดยใช้คําว่า “ตาม” “ตามที่” หรือ “อนุสนธ”ิ จะต้องมีคําว่า “นั้น” อยู่ท้ายตอนแรกเสมอ   
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    ค าลงท้าย 

 ให้ใช้คําลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คําข้ึนต้น  สรรพนาม และคําลงท้ายที่กําหนด
ในภาคผนวก 2  ตามระเบียบงานสารบรรณ   

คําลงท้ายต้องสอดคล้องกับคําขึ้นต้น 

คําว่า  “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” ได้ยกเลิกการใช้แล้ว 

 หนังสือภายนอกต้องมีค าลงท้ายเสมอ  

* หนังสือภายใน  หนังสือประทับตรา ไม่มีค าลงท้าย* 
   เช่น 
  ถ้าคําข้ึนต้น     “เรียน”     คําลงท้ายต้องใช้        “ขอแสดงความนับถือ” 
  
           ถ้าคําข้ึนต้น  “กราบเรียน” คําลงท้า ยต้องใช้    “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” 
 
                       
  การลงชื่อและต าแหน่ง 
กําหนดไว้ในภาคผนวก  3  ตามระเบียบงานสารบรรณ   

   หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือทุกกรณี 

   การลงชื่อแทน  ผู้ลงชื่อแทนจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับมอบอํานาจ  การมอบหมาย
ต้องทําเป็นหนังสือ  โดยปกติจะทําเป็น คําสั่ง  

   ในกรณีที่มีการลงชื่อแทนให้ใช้คําว่า  ปฏิบัติหน้าที่แทน รักษาราชการแทน  รักษาการแทน  ปฏิบัติ
ราชการแทน  รักษาการในต าแหน่ง  หรือท าการแทน  แล้วแต่กรณี  ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

   ในกรณีที่ไม่มีกฎหมายกําหนดไว้ให้ใช้คําว่า  “แทน”   
 



 

ค าว่า  “รักษาราชการแทน” กับ “ปฏิบัติราชการแทน” มีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไร 
 การรักษาราชการแทน  หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ดํารงตําแหน่งในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้    “ไม่อยู่” 

 การปฏิบัติราชการแทน หมายถึงการปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ดํารงตําแหน่งตามที่ผู้ดํารงตําแหน่งมอบหมายหรือ
มอบอํานาจ โดยผู้ดํารงตําแหน่งยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ของตนในเรื่องที่มิได้มอบหมายผู้ใด    “อยู่” 
 
อํานาจในการสั่งการ  การอนุญาต  การอนุมัติ  การปฏิบัติราชการ 
คําว่า    ปฏิบัติราชการแทน 
    รักษาราชการแทน 
    รักษาการในต าแหน่ง 
    แทน 
ใช้ในกรณีใดบ้าง  ต้องศึกษาจากกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
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    ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง 

  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือท่ีด้านซ้ายของหนังสือ  

  ถ้าส่วนราชการระดับกระทรวง เป็นผู้ออกหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ทั้งระดับกรมและกอง 

  ถ้าส่วนราชการระดับกรม เป็นผู้ออกหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ เพียงระดับกอง 

  ถ้าส่วนราชการระดับต่ ากว่ากรม เป็นผู้ออกหนังสือ  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ต่ าลงไปอีกชั้นหนึ่ง   
ซึ่งได้แก่  กลุ่ม แผนก ฝุาย หรืองาน เป็นต้น 
ตัวอย่าง เช่น กรณีหนังสือระดับต่ํากว่ากรม  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ดังนี้ 
          ฝุายสารบรรณ 
       งานธุรการท่ัวไป 
    โทร 
  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์  โทรสาร และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง   เช่น 
 โทร.  ๐  ๒๖๒๘  ๕๕๑๗ 
 โทรสาร  ๐  ๒๒๘๒  ๖๐๗๘  
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : cpd_sco@cpd.go.th 
 
  ห้ามใช้ค าว่า E- mail แทนค าว่า “ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์” เด็ดขาด !!    
 
 

 
  
 

การท าส าเนาหนังสือราชการ 
 

mailto:cpd_sco@cpd.go.th


 

 

 ตามระเบียบงานสารบรรณ  ได้กําหนดให้หนังสือที่จัดทําข้ึนต้องมีสําเนาหนังสือด้วย และ  โดยปกติ ให้มี 
ส าเนาคู่ฉบับ เก็บไว้ที่ต้นเรื่อง 1 ฉบับ   และให้มี ส าเนา เก็บไว้ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง 1 ฉบับ 

 สําเนาคู่ฉบับ  ให้ผู้ลงชื่อในหนังสือ (อธิบดี  หรือ ผอ. กอง/สํานัก แล้วแต่กรณี) ลงลายมือชื่อ  หรือ       
ลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์  ผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของ
หนังสือ 

 

ส าเนา  คือ  เอกสารที่จัดทําขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ  โดยการ “ถอด”  “ถ่าย”  “คัด”  “อัด”   

คําว่า  “ต้นฉบับ”  “ส าเนาคู่ฉบับ”  “ส าเนา” แตกต่างกันอย่างไร 

ต้นฉบับ   คือ  หนังสือตัวจริง ผู้ลงชื่อในหนังสือ ต้องลงลายมือชื่อเต็ม 

 
 

-17- 
 
 

 
 
1.  ส าเนาคู่ฉบับ   เป็นสําเนาที่จัดทําพร้อมต้นฉบับและเหมือนกับต้นฉบับ 
2.  ส าเนา        เป็นสําเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดทําขึ้นด้วยการถ่ายเอกสาร  คัดลอก  อัดสําเนา 

  โดยปกติสําเนาชนิดนี้ต้องมีการรับรองสําเนา และให้มี   คําว่า “ส าเนา” ไว้ที่กึ่งกลางหน้ากระดาษ       
เหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือ โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง       
ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจงและตําแหน่งที่ขอบล่างของหนังสือ   
 
 
 
 
 
วิธีแรก   ถอด  จากต้นฉบับโดยตรงด้วยการใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับกระดาษที่ทําสําเนา  

เรียกว่า  “ส าเนาคู่ฉบับ” 

วิธีที่สอง   คัดลอก จากต้นฉบับ คําต่อคํา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิมและต้องรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” 

วิธีที่สาม    ถ่าย จากต้นฉบับด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร และต้องรับรอง “ส าเนาถูกต้อง” 

วิธีที่สี่     อัดส าเนา  ด้วยการใช้กระดาษไข (โรเนียว)     

ส าเนา  แบ่งเป็น  2  ประเภท 
 

การท าส าเนา  ท าได้  4  วิธี   
 



 

 

 

 
 

 
   ถือเป็นความเสี่ยงและความเสียหายของหน่วยงาน 

สาเหตุของข้อผิดพลาดเกิดจากอะไร 

   ความไม่รู้  ความไม่เข้าใจ  และไม่ได้ศึกษาระเบียบ 

   ความไม่ใส่ใจ  ปล่อยปละละเลยของหัวหน้าหน่วยงาน 

   ความไม่ละเอียดรอบคอบหรือไม่ถ่ีถ้วนพอ 

   ความ . . .  ฯลฯ 

   ไม่เห็นประโยชน์  ไม่เห็นความจําเป็น และไม่เห็นความสําคัญ  
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แนวทางปฏิบัติหรือแนวทางแก้ไขเพื่อลดข้อผิดพลาดของหนังสือราชการ 
 

 

 

  มีการซักซ้อมเกี่ยวกับเรื่องหนังสือราชการทุกครั้ง เมื่อมีการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง   
และพนักงานราชการ 

  มีการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาในเรื่องการจัดท าหนังสือราชการในทุกหน่วยงาน 

  มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือมีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังสือราชการ  

        หรือเร่ืองงานสารบรรณให้มากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อผิดพลาดของหนังสือราชการ 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 เทศบาลต าบลพวา ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  โดยใช้ชื่อ
ว่า “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทางราชการของเทศบาลต าบลพวา ” โดยมีหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ ส านักงานเทศบาลต าบลพวา ถนนบ่อไฟไหม้-หนอง
เจ๊กสร้อย อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โทร.0 3949 0425 
  
 
 

 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาล
ต าบลพวา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้   
 1 . เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสา ร หรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันภายใต้ข้อก าหนดของกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 2. เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้ใช้บริการ มีประสิทธิภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 3. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการท างานของผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ  
 4. เพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการประสานงานและเป็นเอกสารอ้างอิงในการปฏิบัติงาน 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหารของหน่วยงานและของจังหวัด สามารถใช้ในการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานได้
ทุกขั้นตอน 
 6. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  
 

 
คู่มือการปฏิบัติงานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารนี้ ครอบคลุมถึงสาระส าคัญตามข้อ

กฎหมายข้อมูลข่าวสาร ระเบียบปฏิบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ของเทศบาลต าบลพวา 

วัตถุประสงค ์

ขอบเขต 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนผู้มารับบริการ รวมถึงแบบฟอร์มในการปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผู้ปฏิบัติงานประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร หรือผู้ที่ต้องการศึกษาหา
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสาร   
 
  

 ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่า สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริง ข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ไม่ว่าการสื่อ
ความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการใดๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร 
แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง  แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งที่บันทึกไว้ปรากฏได้ 
 ข้อมูลข่าวสารของราชการ   หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  หมายความว่า  ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่เป็น “สิ่งเฉพาะตัว” ของ
บุคคล  ไม่ว่าในแง่มุมใด เช่น การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติการท างาน  ประวัติอาชญากรรม  
เป็นต้น  
 หน่วยงานของรัฐ   หมายความว่า  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในส่วนที่ไม่เก่ียวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องค์กรควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ 
 

 

 ด าเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ได้ดังนี ้

 1.จัดสถานที/่จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพวา ส าหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 
เพ่ือประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก 

   1.1.มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ 

   1.2.มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะไว้ ตั้งแต่บริเวณอาคาร และศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพวา 

   1.3.มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพวา  

   1.4.จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  ตามมาตรา 7 
พร้อมจัดท าดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ 

   1.5.บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

 2.จัดระบบข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญิข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 พร้อม
จัดท าดัชนี้ข้อมูลข่าวสารไว้บริการแก่ผู้มาติดต่อและขอรับบริการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
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 3.บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเป็นระบบ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลพวา เก็บสถิติข้อมูลข่าวสาร ด าเนินการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 

 4.เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่บุคลากรอย่างเป็นระบบทราบ เช่น 
จัดอบรม สัมมนา ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้และรับบริการข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ บรรยายให้ความรู้ผู้เข้าเยี่ยมชม ส ารวจความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส ารวจความพึงพอใจในการรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลชากบก 

 5.เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา ที่ผู้บริหารลงนามแล้วเผยแพร่บนเว็บไซต์
เทศบาลต าบลพวา จัดท าสรุปการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือนและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
   ข้อมูลข่าวสารที่เทศบาลต าบลพวา รวบรวมข้ึนเพื่อให้บิการประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 ตามมาตรา 7 และมีสิทธิตรวจสอบดูได้ตามมาตรา 9 ประกอบด้วย 
  1.ค าวินิจฉัยที่เก่ียวกับเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
  2.ผลการพิจารณาที่เก่ียวกับเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
  3.นโยบายรัฐบาลและนโยบายต่าง ๆ ของผู้บริหาร ที่เก่ียวกับเทศบาลต าบลพวา  
  4.แผนงาน/โครงการเกี่ยวกับเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
  5.งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
  6.ข้อบังคับ หนังสือบริคณห์สนธิ ระเบียบ ค าสั่ง ของเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  7.สัญญาสัมปทาน สัญญาว่าจ้าง สัญญาร่วมทุน  
  8.โครงสร้างอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด  
  9.เอกสารทางวิชาการ เช่น รายงานการวิจัย ผลการศึกษา รายงานข้อเท็จจริง วิทยานิพนธ์ ฯ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาลต าบลพวา รวมทั้งหน่วยงานในสังกัด 
  10.คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
  11.คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
  12.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนของเทศบาลต าบลพวา  
  13.ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  
  14.ข่าวสารเกี่ยวกับเทศบาลต าบลพวา ที่จัดท าโดยเทศบาลต าบลพวา เช่น จดหมายข่าว รายงาน
การปฏิบัติราชการประจ าปี 
  15.ระบบข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์  
  16.อ่ืน ๆ แล้วแต่ผู้ตรวจสอบหรือร้องขอสอบถาม (ถ้ามี) มาตรา 11  
 

 
 

ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ   

9 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนผู้ใช้บริการขอ
ตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้การต้อนรับ 
และให้ค าแนะน าการใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ 

 

การแสดงตนด้วยการลงช่ือในสมุดทะเบียนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ
ข้อมูลฯ 

    ตรวจดูและค้นหาข้อมูลข่าวสารที่ต้องการที่เก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลฯ   
จาก  ๑. แฟ้มบัญชี/ดัชนีข้อมูลข่าวสาร   หรอื 
       ๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ข้อมูลฯ  หรือ 
       ๓. ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลฯ  
 

เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลฯพิจารณาว่า 
จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามค าขอได้หรือไม่ 

 
 

เขียนค าขอข้อมูลข่าวสารตามแบบฟอร์ม 

ไม่มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน 
แนะน าให้ขอข้อมูลที่ 

หน่วยงานอ่ืน 
ที่ควบคุมดูแลข้อข้อมูลข่าวสารนั้น 

มีข้อมูลข่าวสารในหน่วยงาน 
ที่เก็บไว้ใน ศูนย์ข้อมูลฯ หรือ  

แยกเก็บไว้ต่างหาก  
 

แผนผังขั้นตอนการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการของเทศบาลต าบลพวา 
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ค าอธิบายแผนผังขั้นตอน 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เทศบาลต าบลพวา 
1. แนะน าให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นจากดัชนีที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารได้จัดท าเตรียมไว้เพ่ือสืบค้นหาข้อมูล
ข่าวสารตามที่ต้องการ 
2. ช่วยเหลือ ในการให้ค าแนะน าและค้นหาข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน 
3. หากมีการจัดแยกข้อมูลข่าวสารที่มีไว้บริการประชาชนตรวจค้น จะต้องเก็บไว้ต่างหากและต้องให้ค าแนะน ากับ
ประชาชนว่าจะต้องไปติดต่อตรวจดูข้อมูลข่าวสารใด ณ ที่ใด อย่างไร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความสะดวกของประชาชน
เป็นหลัก 
4.  ในกรณีที่สงสัยว่าเป็นคนต่างด้าวมาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสาร มีสิทธิขอดู
บัตรประจ าตัวของผู้ที่เจ้าหน้าที่สงสัยว่าจะเป็นคนต่างด้าว ถ้าเป็นคนต่างด้าวจะไม่ให้บริการก็ได้ แต่เจ้าหน้าที่จะ
ขอให้ประชาชนแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนโดยพร่ าเพรื่อ หรือโดยไม่มีเหตุสงสัยไม่ได้ เพราะเป็นการสร้างภาระ
ให้กับประชาชนเกินควร 
*5.  เมื่อประชาชนขอถ่ายส าเนาเอกสารที่ขอตรวจดู เจ้าหน้าที่จะด าเนินการถ่ายส าเนาให้โดยคิดค่าธรรมเนียม 
เช่น ขนาดกระดาษ A4 หน้าละไม่เกิน 1 บาท ขนาดกระดาษ F4 หน้าละไม่เกิน 1.50 บาท เป็นต้น   
*6.  หากประชาชนต้องการให้รับรองส าเนาถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะคิดค่าธรรมเนียมอัตรารับรองละไม่เกิน 5 บาท   
อนึ่ง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมให้ค านึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยด้วย 

 
หมายเหตุ 
*  ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนา
ที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ  ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เพ่ิมเติม  

 
 
 
 
 
 

ชี้แจงเหตุผล 
 

 

กรณีไม่เปิดเผยข้อมูล 
 

ถ่ายส าเนาเอกสารข้อมูลและ 
รับรองส าเนาถูกต้องให้  

 

หมายเหตุ : 
๑. ระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ วัน ท่ีรับค าขอ 
๒. หากข้อมูลข่าวสารที่ขอมีจ านวนมากไม่สามารถ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งก าหนดวันให้
ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน 
๓. ถ้าสงสัยเป็นบุคคลต่างด้าว ขอดูหลักฐาน อาจไม่ให้
บริการได้ 
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 1.  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
 2.  ประกาศและกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
       2.1 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดพิมพ์หรือจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการที่เกิดขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 ใช้บังคับ 
     2.2 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 เรื่อง หลักเกณฑ์ 
และวิธีการเก่ียวกับการจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู 
     2.3 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2542 เรื่อง การเรียก
ค่าธรรมเนียมการขอส าเนา หรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ 
    2.4 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2542 เรื่อง ก าหนดให้
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหน่วยงานของรัฐที่หัวหน้าส่วนราชการลงนามแล้วเป็นข้อมูล
ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
2540 
     2.5 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2543 เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวกับผลพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้า
ตรวจดูได้ตามมาตรา 9(8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
       2.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2541 
      2.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 ให้ไว้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2542  
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 
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ภาคผนวก 



 

      
 
 
 

         ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลพวา ได้ออกแบบหรือจัดท าแบบฟอร์มเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ และให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  ซึ่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานได้  

ทะเบียนผู้ใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน ............................................. 

  ประจ าเดือน .................................................... 

ล าดับ 
ที ่

วันเดือนปี ชื่อ-สกุล อาชีพ ที่อยู่/โทรศัพท์ 
รายการข้อมูล 

ข่าวสารที่ขอรับบริการ 
วัตถุประสงค์ 

ลายมือชื่อ 
ผู้ขอรับ
บริการ 

ลายมือชื่อ 
เจ้าหน้าที่

ศูนย์ข้อมูลฯ 

หมาย
เหตุ 

                    
                    
                    
           
          

แบบฟอร์มที่ใช้ 
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แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร..........................................(ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงาน) 

 

********************* 
วัตถุประสงค์  :  แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบระดับการให้บริการของทางราชการ 
การแสดงความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์ในการน าไปปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น 
 
1.  วันที่มารับบริการ ................. เดือน ............................. พ.ศ. ...................  
2.  เพศ           ชาย         หญิง 
   อาชีพ          ข้าราชการ      พนักงานรัฐวิสาหกิจ      ลูกจ้างภาครัฐ           อื่นๆ (ระบุ)...................................... 
3. ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่                         
            มี                  มีแต่ไม่ครบ             ไม่มี  
                      เจ้าหน้าที่รับจะจัดหาให้ภายหลัง   
                      เจ้าหน้าที่ได้แนะน าแหล่งข้อมูลที่ต้องติดต่อโดยตรงหรือเพิ่มเติม 
4.  ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล 
                     ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ 
           ไม่ถูกต้อง  และไม่เป็นปัจจุบัน 
                      อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................... 
5.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลข่าวสารมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด 
           มาก              ปานกลาง                  น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
6.  ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด                     
 6.1 สถานที่ 
                               มาก         ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก................................................ 
 6.2 การให้บริการข้อมูล 
                                มาก         ปานกลาง        น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
 6.3 เจ้าหน้าที่  
                                มาก   ปานกลาง         น้อย  เนื่องจาก ............................................... 
 

7. ข้อมูลที่ท่านต้องการเพิ่มเติม คือ
...............................................................................................................................................................  
8.  ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ    
................................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................. .. 
 

ขอขอบพระคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลต าบลพวา
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แบบรายงานสถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 
ส่วนราชการ/หน่วยงาน................................................. 

ประจ าเดือน........................................ พ.ศ. ......................... 
 
1. สถิติการให้บริการ 

รายการ จ านวน 
จ านวนผู้มาขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร (ราย)  
จ านวนการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (ราย/เร่ือง)  
จ านวนการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการข้อมูล (คร้ัง/เร่ือง)  
 

2. สาเหตุที่มีการปฏิเสธการให้บริการข้อมูลข่าวสาร เนื่องจาก 
 2.1............................................................................................................................................  
 2.2............................................................................................................................................  
3. กรณีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการให้บริการ ข้อมูลข่าวสาร (กรุณาระบุเร่ืองที่มีการร้องเรียน) 
 3.1..........................................................................................................................................  
 3.2......................................................................................................................... ........... 
4. สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ฯ 
  (รอบ 1 เดือน) 
 4.1 เพศ      ชาย .................. คน  หญิง .................... คน  
      อาชีพ   ข้าราชการ ......... คน   พนักงานรัฐวิสาหกิจ .......... คน     
                           ลูกจ้างภาครัฐ.............. คน    อื่นๆ ................. คน ระบุ......... 
 

 4.2 ข้อมูลที่ท่านต้องการมีให้ท่านหรือไม่     มี ......... คน  มีแต่ไม่ครบ ......... คน   ไม่มี ......... คน  
      เจ้าหน้าที่จะรับจัดหาให้ภายหลัง  ........................ คน  
                เจ้าหน้าท่ีไดแ้นะน าแหลง่ข้อมลูท่ีตอ้งตดิตอ่เพ่ิม............คน 
 

 4.3 ความถูกต้อง/ทันสมัยของข้อมูล  
       มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  น้อย ............ คน ไม่ถูกต้อง .............. คน  
         ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ตรงตามความต้องการ ................ คน 
       ไมถู่กตอ้ง และไมเ่ป็นปัจจบุนั ............... คน  
 

 4.4 สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับบริการข้อมูลมีความพร้อมและสะดวกมากน้อยเพียงใด  
      มาก .............. คน ปานกลาง .............. คน  น้อย ............. คน  
 

 4.5 ท่านได้รับความพึงพอใจจากการมาขอรับบริการมากน้อยเพียงใด  
      1.) สถานท่ี  มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน  
      2.) การให้บริการ มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน  

     3.) เจ้าหน้าท่ี      มาก ........... คน ปานกลาง ............ คน  น้อย ............ คน  

15 



 

                                                   -2- 
 

 

4.6 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1.) .................................................................................................................................... 
2.) .................................................................................................................................... 
3.) .................................................................................................................................... 

 

5. การด าเนินการแก้ไข ปรับปรุงการให้บริการของส่วนราชการ/หน่วยงาน 
  1.) ....................................................................................................................................  
  2.) ....................................................................................................................................  
  3.) ....................................................................................................................................  
  4.) ....................................................................................................................................  
  5.) ....................................................................................................................................  
6. ส่วนราชการ/หน่วยงานของท่าน เคยได้รับการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลจาก ส านักงานคณะกรรมการข้อมูล
ข่าวสารของราชการ (สขร.) / ส านักงาน ก.พ.ร. หรือไม ่
 

     เคย    (ระบุ วัน/เดือน/ปี) ......................................   
                          ไม่เคย 
   
 
 
      (ลงชื่อ) ..................................................... ผู้รายงาน 
                                   ( ......................................................  ) 
             ต าแหน่ง .......................................................  
           วัน/เดือน/ปี ........................................................  
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แบบค าขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของเทศบาลต าบลพวา 

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
                                                                              เขียนที ่.............................................................. 
                                                                   วันท่ี ............ เดือน.................................พ.ศ............... 
เรื่อง  ขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพวา 

                  ข้าพเจา้ ......................................................................... ต าแหน่ง/อาชีพ............................................... 
หน่วยงานที่สังกัด/ที่อยู่ ................................................................................................................................................. 
โทรศัพท.์................................................. โทรสาร..........................................Email……………….........……………………….. 
มีความประสงค์ขอข้อมูลข่าวสารดังต่อไปนี้ 
                   (   ) ๑. ข้อมูลตาม มาตรา ๗  
                   (   ) ๒. ข้อมูลตาม มาตรา ๙ 
                   (   ) ๓. ข้อมูลอื่น ๆ ของส่วนราชการเป็นการเฉพาะตาม มาตรา ๑๑   
                   (   ) ๔. ข้อมูลกลุ่มงานปกครอง  
                   (   ) ๕. ข้อมูลกลุ่มงานการเงินและบัญชี  
                   (   ) ๖. ข้อมูลกลุ่มงานความมั่นคง 
                   (   ) ๗. ข้อมูลอื่นๆ ทั่วไป 
ประเภทข้อมูลที่จะขอ  ระบุ.......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
โดยจะขอ       (   )  รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
                   (   )  คัดส าเนาข้อมูลข่าวสารและถ่ายเอกสาร จ านวน .....................หน้า  
                   (   )  อ่ืน ๆ โปรดระบุ ........................................................................................................................ 
                   จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดด าเนินการให้ตามความประสงค์ของข้าพเจา้ต่อไป                                                                           

 ขอแสดงความนับถือ  

 
ลงชื่อ .................................................. ผู้ขอ 
   (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผูรั้บค ำร้อง..........................................  
วนัท่ี............./................../.................  
เวลำ..................................น. 
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
เรียน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       
        ข้อมูลข่าวสารตามค าร้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภท 
(   )  เปิดเผยได้ท้ังหมด และสามารถคัดส าเนาได้ทั้งหมด 
(   )  เปิดเผยได้ท้ังหมด และสามารถคัดส าเนาได้บางส่วน 
(   )  เปิดเผยได้บางส่วน และสามารถคัดส าเนาได้บางส่วนที่เปิดเผยได้ 
(   )  เปิดเผยได้บางส่วน และสามารถคัดส าเนาได้ท้ังหมด 
(   )  เปิดเผยไม่ได้  โดยอ้างเหตุผลตามมาตรา ๑๔ และ มาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ลงช่ือ ............................................................. เจ้าหน้าที ่
          (...............................................................) 
                     วนัท่ี............./................../.................  

 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพวา                   

ข้อมูลข่าวสารที่ผู้ร้องขอ  เห็นควร    (    )  อนุญาต 
                                                     (    )  ไม่อนุญาต ........................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
 

                                                                  ลงช่ือ ......................................................หัวหน้าศูนย์ข้อมูลฯ 
                                                                        (...........................................................) 
                                                                                                        วนัท่ี............./................../.................  
 

 

 
ค าสั่ง ผู้อนุญาต 
        (    )  อนุญาต      (    )  ไม่อนุญาต .................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
 
 

                                                                  ลงช่ือ .......................................................... 
                                                                         (...........................................................) 
                                                                         นายกเทศมนตรีต าบลพวา  
                                                                                                                    วนัท่ี............./................../.................  
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                               นายทนง  เมธาวรากุล  นายกเทศมนตรีต าบลพวา  

 
 
                                                       
                         หัวหนา้ส านักปลดัเทศบาล และ เจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยข้์อมูลข่าวสารฯ  
                                           เทศบาลต าบลพวา   
 
 
                                                      
 

 

                  เจา้หน้าทีป่ระจ าศูนยข้์อมูลข่าวสารฯ       
                                เทศบาลต าบลพวา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ปรึกษา 

คณะท างาน 

ผู้รวบรวมและจัดท าข้อมูล 
 

ผู้จัดท า 


