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คู่มือการจัดทาหนังสือราชการ : Cop การจัดทาหนังสือราชการ

คณะกรรมการจัการความรู้
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2562
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คานา
คู่ มื อ การจั ด ท าหนั ง สื อ ราชการ จั ด ท าขึ้ น ตามแผนการด าเนิ น การจั ด การความรู้
สานักงานอธิการบดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อหลอมรวมองค์ความรู้ และเทคนิค ที่
หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้มีการถ่ายถอดความรู้ที่อยู่ ในตัวบุคคล ให้เกิดการนามาหลอมรวมกัน
เป็นเทคนิค และมีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้มีการรวบรวมองค์ความรู้การจัดทา
หนังสือราชการ 6 ประเภท รวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้คาในภาษาไว้ในเล่มคู่มือการจัดทา
หนังสือราชการในครั้งนี้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์การศึกษาหาความรู้ หรือนาเทคนิคไปใช้
ในการปฏิบัติงาน หากมีข้อขัดข้องประการใดผู้จัดทายินดีขอน้อมรับ และยินดีรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาในปีต่อๆ ไป
คณะกรรมการการจัดการความรู้
การจัดทาหนังสือราชการ
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ส่วนที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสาคัญด้านการจัดการความรู้ซึ่งถือเป็น
กระบวนการสร้างความรู้ใหม่ และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี ในกระบวนการทางาน
มหาวิทยาลัย ได้จั ดทาแผนเพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานให้เป็นไปในทิศ ทางเดียวกัน เพื่อ
ถ่ายทอดสู่คณะ ศูนย์ สานัก และสถาบัน ให้เป็นประโยชน์ต่อองค์กร นามาจัดระบบสร้างวิธีการ
เข้าถึงได้โ ดยง่ายและมีกิจ กรรมที่มุ่งเน้นให้ เกิดการนาความรู้ ไปใช้ พร้อมทั้งมีกระบวนการ
ปรั บ ปรุ งความรู้ ให้ ทัน สมัย มีบ รรยากาศหรือวัฒ นธรรมขององค์กรให้ เกิดการแบ่ งปันความรู้
สนับสนุนให้เกิดการถ่ายโอนและกระจายความรู้
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการการจัดการความรู้ ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา ได้ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นความรู้ และเทคนิค ที่
หน่วยงานต่างๆ ต้องการให้มีการถ่ายถอดความรู้ที่อยู่ ในตัวบุคคล ให้เกิดการนามาหลอมรวมกัน
เป็นเทคนิค และมีการนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
การจัดทาหนังสือราชการ ถือเป็นหัวใจหลักในการดาเนินงานในส่วนราชการ ซึ่งปัจจุบัน
การพิมพ์หนังสือราชการของแต่ละหน่วยงาน มีการนารูปแบบที่แตกต่างกันมาใช้งานซึ่งในบาง
รูปแบบไม่มีความถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยหนังสือราชการที่มีการกาหนดไว้อย่างถูกต้อง
ชัดเจน
ดังนั้น จึงมีการรวมตัวกันของบุคลากรในสานักงานอธิการบดี กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจที่
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสวนาทั้งความรู้ที่ได้จากแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่หน้าเชื่อถือ จากประสบการ
จากการแสวงหาความรู้ เช่น เข้าร่วมอบรม ประชุมต่างๆ มาร่วมกลุ่มเพื่อแชร์ความรู้ที่เคยได้รับ
ร่วมกัน เพื่อให้ได้เกิดความเข้าใจในการพิมพ์หนังสือราชการที่ถูกต้อง และได้เกร็ดความรู้และ
เทคนิคที่ดีเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทาหนังสือราชการ
2. เพื่อเป็นแหล่งความรู้ เทคนิค จากประสบการณ์การทางาน
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการจัดทาหนังสือราชการที่ถูกต้อง
2. เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดทาหนังสือราชการ
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แผนปฏิบัติการจัดการความรู้สานักงานอธิการบดี ประจาปี พ.ศ. 2562
Cop การจัดทาหนังสือราชการ
ลาดับ

กิจกรรม

วิธีการ

1.

การกาหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายการ
จัดการความรู้

2.

กาหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

3.

การรวบรวมองค์ความรู้
ตามประเด็นความรู้ มา
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ

4.

การแบ่งบันแลกเปลีย่ น
ความรู้

5.

การนาความรู้ที่ได้จาก
-นาองค์ความรู้ที่ได้เป็นแผ่นพับ
การจัดการความรู้มาปรับ นาไปเผยแพร่ให้บุคลากรใน
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง หน่วยงานสานักงานอธิการบดี และ
หน่วยงานภายนอกได้รับเพื่อนาไป
ปฏิบัติให้ให้ถกู ต้อง

ระยะ
เวลา

ตัวชี้วดั

-ประชุมสรุปบทเรียน KM ปี 60
และจัดทาแผน KM ปี 61
-กาหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมาย
ประเด็น KM Cop การจัดทา
หนังสือราชการ
-เป้าหมายKM : ให้ตัวแทนบุคลากร
แต่ละหน่วยงานนาการจัดการ
ความรู้ไปสู่งานประจา สามารถ
พัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
และเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
-ถ่านทอดสู่หน่วยงานให้ตวั แทน
บุคลากรแต่ละหน่วยงานนาการ
จัดการความรู้ไปสู่งานประจา
สามารถพัฒนาการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศและเกิดแนวปฏิบัติที่ดี
-ถ่านทอดสู่หน่วยงาน
-มีการกาหนดบุคลากร
5 มิ.ย. 62
กลุ่มเป้าหมายตามประเด็นการ
จัดการความรู้ในสานักงาน
อธิการบดี 11 หน่วยงาน
-จัดทาคาสั่งคณะกรรมการ
ดาเนินการ
-ประชุมระดมสมอง
19 ส.ค.
-จัดทาหนังสือ และแผ่นพับ Cop
62
การจัดทาหนังสือราชการ
2 ส.ค.
๖๒

แผนการ
จัดการความรู้
Cop การ
จัดทาหนังสือ
ราชการ
สานักงาน
อธิการบดี

-มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามความเหมาะสมกับประเด็น
Cop การจัดทาหนังสือราชการ

จานวน
กิจกรรมและ
บุคลากรที่รวม
กิจกรรม๑
กิจกรรม
จานวน 15
คน
จานวน
หน่วยงานที่
ได้รับความรู้
20 หน่วยงาน

17 ก.ย.
62

เป้าหมาย งบประมา ผู้รับผิดชอบ
ณ
(บาท)
1 แผน
10,000.- คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สานักงาน
อธิการบดี

จานวน
บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย
ในหน่วยงาน

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สานักงาน
อธิการบดี
1 เล่ม
1 แผ่นพับ

1
กิจกรรม

1
หน่วยงาน
1 แผ่นพับ

คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สานักงาน
อธิการบดี
คณะกรรมการ
การจัดการ
ความรู้
สานักงาน
อธิการบดี
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ส่วนที่ 2
ความรู้เกี่ยวกับหนังสือราชการ
หนังสือราชการ
หมายถึ ง เอกสารที่เป็ น หลั ก ฐานในทางราชการ เช่ น หนั งสื อที่มี ไปมาระหว่ างส่ ว น
ราชการหนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการ หนังสือที่หน่วยงานอื่นซึ่ง
ไม่ใช่ส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการ เป็นต้น
1. หนังสื อที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
เช่น กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึง
สานักงาน ก.พ. กระทรวงศึกษาธิการมีหนังสือถึงกรมการบินพาณิชย์ เป็นต้น
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่น ซึ่งมิใช่สานักงานราชการหรือไปถึ ง
บุคคลภายนอก เช่น กรมชลประทานมีหนังสือถึง นายชูศักดิ์ เจริญชัย กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์มีหนังสือถึงร้านสหกรณ์กรุงเทพ จากัดเป็นต้น
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน
ราชการ เช่น นายสมชาย ชื่นจิต มีหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตร, มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช
มีหนังสือถึงกระทรวงหมาดไทย เป็นต้น
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็นหลักในราชการ เช่น รายงานการประชุ ม
หนังสือรับรอง ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ เช่น คาสั่ง
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ เป็นต้น
หนังสือราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ มี 6 ชนิด คือ
1. หนั งสื อภายนอก ใช้ติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีระหว่างส่ ว นราชการ หรือส่ ว น
ราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก
2. หนังสื อภายใน ใช้ในการติดต่อราชการภายในกระทรวงทบวงกรม หรือจังหวัด
เดียวกัน
3. หนังสือประทับตรา ใช้ในการติดต่อราชการเฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ
4. หนังสือสั่งการ ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว
6. หนังสือที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
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หนังสือภายนอก
คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่ว นราชการ หรื อส่ว นราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่ ว นราชการ หรือที่มีถึ ง
บุคคลภายนอก รวมถึงข้าราชการบานาญ
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน
หัวหนังสือ

ที.่ ...........

ตราครุฑ
(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
(วัน เดือน ปี)

เรื่อง............................
เรียน..............................
อ้างถึง (ถ้ามี)............................
สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี)..............................
เหตุที่มีหนังสือไป
จุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

ท้ายหนังสือ

(ข้อความ)......................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................
(ข้อความ)......................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
จึง....................................................................
(คาลงท้าย)........................
(ลงชื่อ)................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)...................

(ตาแหน่ง)............................
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง)...........
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์...........
สาเนาส่ง (ถ้ามี)……………………
1. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเรื่องตามที่กาหนดไว้ แล้วทับด้วยเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง (เลขทะเบียนเริ่มต้นทุกปีปฏิทิน)
ตัวอย่าง
- หนังสือของสานักบริหารกลาง กษ 0401/245
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจานวนมาก โดยมีข้อความอย่าง
เดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ “ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ 0401/ว 771
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัว พยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความ
จาเป็นหรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
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2. ส่ ว นราชการเจ้ า ของหนั ง สื อ ให้ ล งชื่ อ ส่ ว นราชการ สถานที่ ร าชการ หรื อ
คณะกรรมการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และลงที่ตั้งไว้ด้วย ซึ่ง ส่วนราชการเจ้าของหนังสือต้อง
สอดคล้องกับผู้ลงนามหนังสือ
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
ผู้ลงนาม
ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
อตส. หรือผู้ปฏิบัติราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...
แทนหรือรักษาราชการแทน เทเวศร์ กทม.10200
(ที่อยู่).............................
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...
ผอ.ลงนาม
สานัก....................
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ที่อยู่).............................
เทเวศร์ กทม.10200
คณะ.............................
คณะกรรมการ ลงนาม
คณะ.............................
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์...
เทเวศร์ กทม.10200
(ที่อยู่).............................
ส่งให้กระทรวง ลงนาม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนราชดาเนินนอก กทม.10200
3. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ (ไม่ต้องแสดงพยัญชนะ พ.ศ.) เช่น 30 เมษายน 2556
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องให้ลงเรื่องของ หนังสือฉบับเดิม
5. คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คาขึ้นต้น สรรพ
นาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในระเบี ยบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ แล้วลง
ตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง
หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่
ตัวอย่าง
เรียน อธิบดีกรมที่ดิน
เรียน นายระเบียบ ประกอบกิจ
6. อ้างถึง (ถ้ามี) ให้อ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับ
หนังสือได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยเรียงลาดับ ดังนี้ ชื่อส่วนราชการ
เจ้าของหนังสือ ชั้นความลับ (ถ้ามี) ชั้นความเร็ว (ถ้ามี) เลขที่หนังสือ และวันที่ เดือน ปี ของ
หนังสือนั้น
ตั วอย่า ง อ้างถึง หนั งสื อส านักงาน ก.พ. ลั บ ด่ว นมาก ที่ นร 070833/142
ลงวันที่ 15 มีนาคม 2556
กรณีเป็นหนังสือถึงประชาชนที่มีหนังสือมา โดยไม่มีเลขที่หนังสือ
ตัวอย่าง อ้างถึง หนังสือของท่าน ลงวันที่............................
อ้างถึง หนังสือของท่าน เรื่อง............................... (กรณีไม่ได้ลงวันที่)
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7. สิ่งที่ส่งมาด้ วย (ถ้ามี) ให้ ล งชื่อสิ่ งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ส่งไปพร้อมกับ
หนังสือนั้น หากมีหลายชุดให้ระบุจานวนชุดไว้ด้วย (กรณีมีสิ่งที่ ส่งมาด้วยตั้งแต่ 2 หัวข้อขึ้นไป
ในเนื้อหาของหนังสือจะต้องบอกสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งหมด เช่น รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
และ 2) ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด
ตัวอย่าง กรณีเพียงเรื่องเดียว แสดงดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน 5 ชุด
กรณีมีเอกสารส่งมากกว่า 1 เรื่อง แสดงดังนี้
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน จานวน 3 ชุด
2. รายชื่อข้าราชการที่มีคุณสมบัติ จานวน 2 ชุด
8. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชั ดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการให้แยกเป็นข้อ ๆ
เหตุที่มีหนังสือไป เป็นข้อความที่ผู้มีหนังสือไป แจ้งเหตุที่ต้องมีหนังสือไปยังผู้รับหนังสือ
ซึ่งอาจเป็นข้อความตอนเดียว หรือ 2 ตอน หรือหลายตอนก็ได้
จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เป็นข้อความแสดงความประสงค์ที่มีหนังสือไปให้ผู้รับหนังสือ
ทาอะไร
ตัวอย่าง จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(ผู้บังคับบัญชา มีถึงผู้ใต้บังคับบัญชา)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ (ผู้ใต้บังคับบัญชา มีหนังสือถึงผู้บังคับบัญชา
หรือในกรณีที่อยู่ในระดับเดียวกัน
หรือในกรณีที่ให้เกียรติ ผู้รับถึงแม้จะอยู่ในระดับ
ต่างกัน)
จึงขอเรียนหารือมาว่า..........
จึงเรียนขอความกรุณามาเพื่อโปรดอนุเคราะห์
จึงขอกาชับมาเพื่อจักได้ระมัดระวังมิให้เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นอีก
9. คาลงท้าย ให้ใช้คาลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือ ตามตารางการใช้คาขึ้นต้น
สรรพนาม และคาลงท้าย ที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
10. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ
11. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ
(ตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อต้องสอดคล้องกับส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
12. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ
- ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องทั้งระดับกรมและระดับกอง
- ส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียง
ระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
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13. โทร. ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ
14. โทรสาร ให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์
15. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ระบุไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
ตัวอย่างส่วนท้ายหนังสือ (12 – 15)
ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สานักบริหารกลาง

ตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี
ที่ นร 1305/ว 6069 ลว.18 ก.ค.2544
เรื่องการระบุเลขหมายโทรศัพท์
โทรสาร
และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
สานักบริหารกลาง
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
secretary@cad.go.th
ฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th

คณะกรรมการ...............

ฝ่าย............... (ที่เป็นเลขาฯ คณะ)
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ corsec@cad.go.th)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานักบริหารกลาง
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ secretary @cad.go.th

16. สาเนาส่ง (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้ส่งจัดทาสาเนาส่งไปให้ส่วนราชการ หรือบุคคลอื่น
ทราบ และประสงค์จะให้ผู้รับทราบว่าได้มีสาเนาส่งไปให้ผู้ใดแล้วให้พิมพ์ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อของ
ส่วนราชการ หรือชื่อบุคคลที่ส่งสาเนาไปให้ เพื่อให้เป็นที่เข้าใจระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ถ้าหากมี
รายชื่อที่ส่งมากให้พิมพ์ว่าส่งไปตามรายชื่อที่แนบ และแนบรายชื่อไปด้วย

ชั้นความลับ (ถ้ามี)
รูปแบบหนังสือภายนอก
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หนังสือภายใน
คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวงทบวงกรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความในการจัดทา
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน
หัวหนังสือ

ส่วนราชการ....................................................................................................
ที่............................................วันที.่ ................................................................
เรื่อง................................................................................................................
(คาขึ้นต้น)..........................................

เหตุที่มีหนังสือไป

(ข้อความ)...................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
...............

จุดประสงค์

จึง................................................................................................
......................................................................................

ท้ายหนังสือ

(ลงชื่อ).............................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม).....................................
(ตาแหน่ง).........................................

1. ส่วนราชการ ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป ให้ลงชื่อส่วนราชการ
เจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ากว่ากรมลงมา ให้
ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง พร้อมทั้งหมายเลข
โทรศัพท์ โทรสาร (ถ้ามี) และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี)
 กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรม (อตส. หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน หรือ
ผู้รักษาราชการแทน ลงนาม)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สานัก.... โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์........
 กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกอง (ผอ. ลงนาม)
- ถึงหน่วยงานภายนอก (ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์))
สานัก..... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์......
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- ถึงหน่วยงานในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สานัก........ กลุ่ม/ฝ่าย..... โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์..........
 กรณีส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกลุ่มหรือฝ่าย
กลุ่ม/ฝ่าย..... สานัก....... โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์..........
 กรณีลงนามโดยคณะทางาน
คณะ.......... โทร. x xxxx xxxx โทรสาร x xxxx xxxx ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์..........
2. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้ทับเลข
ทะเบียนหนังสือส่ง
ตัวอย่าง
- หนังสือของสานักบริหารกลาง กษ 0401/245
- หนังสือเวียนที่มีถึงผู้รับจานวนมาก โดยมีข้อความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัว
พยัญชนะ “ว”
หน้าเลขทะเบียนหนังสือ เช่น กษ 0401/ว 771
- หนังสือของคณะกรรมการ ให้กาหนดรหัสตัวพยัญชนะเพิ่มขึ้นได้ตามความจาเป็น
หรือใช้ที่ของหน่วยงานระดับกองที่เลขาฯ คณะสังกัด
3. วัน เดือน ปี ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ
4. เรื่อง ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องให้ลงเรื่อง
ของหนังสือฉบับเดิม
5. คาขึ้นต้น ให้ใช้คาขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้คาขึ้นต้น สรรพ
นาม และคาลงท้าย
ที่กาหนด แล้วลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับ
ตาแหน่งหน้าที่
6. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์
หลายประการ ให้แยก
เป็นข้อๆ ในกรณีที่มีการอ้างถึงหนังสือที่เคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้ในข้อนี้
7. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
8. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของเจ้าของหนังสือ ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือ
จังหวัดใดประสงค์จะกาหนดแบบ
การเขียนโดยเฉพาะ เพื่อใช้ตามความเหมาะสมก็ให้กระทาได้
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หนังสือประทับตรา
คือ หนังสือที่ใช้กระดาษตราครุฑจัดทา โดยประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รั บผิดชอบลงชื่อย่อกากับตราหนังสือประทับตราให้
ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสาคัญ ได้แก่
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสาเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรือการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนดโดยทาเป็นคาสั่งให้ใช้หนังสือ
ประทับตรา
โครงสร้าง ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน
ตราครุฑ

หัวหนังสือ
เหตุและจุดประสงค์
ที่มีหนังสือไป

ที่. . . . . . .
ถึง. . . . . . . . . . . . . .
(ข้อความ).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................... .........

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ)
ตราชื่อส่วนราชการ
(วัน เดือน ปี)

ท้ายหนังสือ

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง).. . . . .
โทร. x xxxx xxxx
โทรสาร x xxxx xxxx
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์. . . . . .
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1. ที่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจาของเจ้าของเรื่อง ตามที่กาหนดไว้
2. ถึง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง เช่น ถึง กรม
พัฒนาที่ดิน, นายขจร เพียรทา
3. ข้อความ ให้ลงสาระสาคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย
4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก
5. ตราชื่อส่วนราชการ ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการด้วยหมึกแดง และให้ผู้รับผิดชอบ
ลงลายมือชื่อย่อกากับตรา
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช ที่
ออกหนังสือ
7. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ
8. โทร. หรือที่ตั้ง ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง และหมายเลข
ภายในตู้สาขา (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณีที่ไม่มีโทรศัพท์ ให้ลงชื่อที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของเรื่องโดยให้ลงตาบลที่อยู่ตามความ
จาเป็น และแขวงไปรษณีย์ (ถ้ามี)
9. ไปรษณีย์อิเ ล็กทรอนิกส์ (ถ้ามี) ให้ ระบุไปรษณีย์อิเล็ กทรอนิกส์ที่ใช้ในการรับส่ ง
ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์
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มี 3 ชนิด
หนังสือสั่งการ
ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทา
 คาสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย
1. คาสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการ หรือตาแหน่งของผู้มีอานาจที่ออกคาสั่ง
2. ที่ ให้ลงเลขที่ที่ออกคาสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นลาดับไปจนสิ้นปี
ปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกคาสั่ง เช่น 3/2556
3. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกคาสั่ง
4. ข้อความ ให้อ้างเหตุที่ออกคาสั่ง และอ้างถึงอานาจที่ให้ออกคาสั่ง (ถ้ามี) ไว้ด้วย
แล้วจึงลงข้อความที่สั่ง
และวันใช้บังคับ
5. สั่ง ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ขื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกคาสั่ง ตัวอย่าง สั่ง ณ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2556
6. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกคาสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
7. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกคาสั่ง
 ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา
1. ระเบียบ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ
2. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของระเบียบ
3. ฉบับที่ ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไป
ตามลาดับ
4. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ
5. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบียบ และ
อ้างถึงกฎหมายที่ให้อานาจออกระเบียบ (ถ้ามี)
6. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบ ข้อ
2 เป็นวันใช้บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบ
ใดถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่อง จะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อ ผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้าย
ก่อนที่จะขึ้นหมวด 1
7. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกระเบียบ
8. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
9. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกระเบียบ
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 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทาตามแบบที่ 6 ท้ายระเบียบ โดยกรอก
รายละเอียดดังนี้
1. ข้อบังคับ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ
2. ว่าด้วย ให้ลงชื่อของข้อบังคับ
3. ฉบับที่ ถ้าเป็นข้อบังคับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่
เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้ลงเป็นฉบับที่ 2 และที่ถัด ๆ ไป
ตามลาดับ
4. พ.ศ. ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ
5. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลโดยย่อเพื่อแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับและอ้าง
ถึงกฎหมายที่ให้อานาจออกข้อบังคับ
6. ข้อ ให้เรียงข้อความที่จะใช้บังคับเป็นข้อ ๆ โดยให้ ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ ข้อ 2
เป็นวันใช้บังคับกาหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้ายเป็นข้อผู้รักษาการ ข้อบังคับใด
ถ้ามีมากข้อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้ อสุดท้าย
ก่อนที่จะขึ้นหมวด 1
7. ประกาศ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราช ที่ออกข้อบังคับ
8. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
9. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ
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หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว ใช้กระดาษ
ตราครุฑในการจัดทา
 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ
1. ประกาศ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกประกาศ
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ประกาศ
3. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกประกาศและข้อความที่ประกาศ
4. ประกาศ ณ วันที่
ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกประกาศ
5. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อออกประกาศ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ
6. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ออกประกาศในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ทาเป็นแจ้ง
ความให้เปลี่ยนคาว่าประกาศ เป็น แจ้งความ
 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทาความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน
1. แถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกแถลงการณ์
3. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกแถลงการณ์หลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกันให้ลง
ฉบับที่เรียงตามลาดับไว้ด้วย
4. ข้อความ ให้อ้างเหตุผลที่ต้องออกแถลงการณ์และข้อความที่แถลงการณ์
5. ส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์ ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกแถลงการณ์
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกแถลงการณ์
 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ
1. ข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
2. เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องที่ออกข่าว
3. ฉบับที่ ใช้ในกรณีที่จะต้องออกข่าวหลายฉบับในเรื่องเดียวที่ต่อเนื่องกัน ให้ลงฉบับที่
เรียงตามลาดับไว้ด้วย
4. ข้อความ ให้ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของข่าว
5. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
6. วัน เดือน ปี ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกข่าว
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หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทาขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
คือ หนังสือที่ทางราชการทาขึ้นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นหรือหนังสือที่หน่วยงานอื่น
ใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐาน
ของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรองรายงาน การประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่ อรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จาเพาะเจาะจง
1. ส่วนราชการที่ออกข่าว ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข่าว
2. เลขที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือรับรองโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่เลข ที่ 1 เรียงเป็นลาดับไป
จนถึงสิ้นปีปฏิทินทับเลขปีพุทธศักราชที่ออกหนังสือรับรอง หรือลงเลขที่ของหนังสือทั่วไปตาม
แบบหนังสือภายนอกอย่างหนึ่งอย่างใด
3. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ให้ลงชื่อส่วนราชการซึ่งเป็นเจ้าของหนังสือนั้น และจะ
ลงสถานที่ตั้งของส่วนราชการเจ้าของหนังสือด้วยก็ได้
4. ข้อความ ให้ลงข้อความขึ้นต้นว่า หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า แล้วต่อด้วยชื่อ
บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่ทางราชการรับรองในกรณีเป็นบุคคลให้พิมพ์ชื่อเต็มโดยมีคา
นาหน้านาม ชื่อ นามสกุล ตาแหน่งหน้าที่ และสังกัดหน่วยงานที่ผู้นั้นทางานอยู่อย่างชัดแจ้ง
แล้วจึงลงข้อความที่รับรอง
5. ให้ไว้ ณ วันที่ ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่
ออกหนังสือรับรอง
6. ลงชื่อ ให้ลงลายมือชื่อหัวหน้าส่วนราชการผู้ออกหนังสือหรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ
7. ตาแหน่ง ให้ลงตาแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ
8. รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสาคัญที่ออก
ให้แก่บุคคล ให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4 x 6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวม
หมวก ประทับตราชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษ และให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อด้วย
 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติให้ใช้กระดาษบันทึกข้อความและให้มีหัวข้อดังต่อไปนี้
1. ชื่อตาแหน่งที่บันทึกถึง โดยใช้คาขึ้นต้นตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก 2
2. สาระสาคัญของเรื่อง ให้ลงใจความของเรื่องที่บันทึก ถ้ามีเอกสารประกอบก็ให้ระบุ
ไว้ด้วย
3. ชื่อและตาแหน่ง ให้ลงลายมือชื่อและตาแหน่งของผู้บันทึก และในกรณีที่ไม่ใช้
กระดาษบันทึกข้อความให้ลงวันเดือนปีที่บันทึกไว้ด้วย
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การบันทึกต่อเนื่อง โดยปกติให้ผู้บันทึกระบุคาขึ้นต้นใจความบันทึ ก
และลงชื่อ
เช่นเดียวกับที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น และให้ลงวัน เดือน ปี กากับใต้ลายมือชื่อผู้บันทึก หากไม่มี
ความเห็นใดเพิ่มเติมให้ลงชื่อและวัน เดือน ปี กากับเท่านั้น
 หนังสืออื่น คือ หนังสือ หรือ เอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพื่อเป็นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย
หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ
ทางราชการแล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวงทบวงกรมจะกาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มี
แบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน
การสืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เป็นต้น
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 รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน
1. รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุมหรือชื่อการประชุมนั้น
2. ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม เช่น ครั้งที่ ๕/๒๕๔๗
3. เมื่อ ให้ลงวันเดือนปีที่ประชุม เช่น วันจันทร์ที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗
4. ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม เช่น ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
5. ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือ
ตาแหน่งใด
ตัวอย่าง ๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายสมศักดิ์ มุ่งการงาน
นางจงดี มีทรัพย์
นางสาวสมศรี เกิดผล
นายบุญถึง แดนไทย
นางอุบล รอดบุญ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 8 ว
ประธาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ ๗
กรรมการ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ๖ กรรมการ
นักสถิติ ๖
กรรมการ
บุคลากร ๖
กรรมการ และเลขานุการ

6. ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม
ซึ่งมิได้มาประชุมพร้อมทั้งเหตุผล
ตัวอย่าง นางสมพิศ สุจริต
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ๖ ไปราชการ
7. ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือตาแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่
ประชุมซึ่งได้เข้าร่วมประชุม
8. เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เริ่มประชุม
9. ข้อความ ให้บันทึกข้อความที่ประชุม โดยปกติเริ่มต้นด้วยประธานกล่าวเปิดประชุม
และเรื่องที่ประชุมกับมติหรือข้อสรุปของที่ประชุมในแต่ละเรื่องตามลาดับ
10. เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม
11. ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จดรายงานการประชุมครั้งนั้น
ตัวอย่าง

…………………………………………..
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
ผู้จดรายงานการประชุม
หรือ

………………..…………………….. ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสดใส ตั้งใจจริง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ๕
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รูปแบบรายงานการประชุม
ก
รายงานการประชุม………………..…
ครั้งที่………/…………
เมือ่ ………………………….……….
ณ ……………………………………..…

ผู้มาประชุม
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)
เริ่มประชุมเวลา
(ข้อความ)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………….………………………………
เลิกประชุมเวลา
…………………………….……………
ผู้จดรายงานการประชุม
การเตรียมการและจัดทารายงานการประชุม
การเตรียมการประชุม เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประชุมดาเนินไปด้วยความ
เรียบร้อย เริ่มตั้งแต่ก่อนประชุม ระหว่างประชุม หลังประชุมและเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ซึ่ง
ผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียมการประชุม หรือเป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ จะต้องดูแลความ
เรียบร้อย ดังนี้
ก่อนประชุม ควรมีข้อมูลที่ต้องทราบว่า จะประชุมอะไร มีวาระการประชุมอะไร (เพื่อ
จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารประกอบ) คณะกรรมการหรือผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และท่านใดติด
ภารกิจในช่วงไหน (เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดการประชุม)
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว หากหน่วยงานของตนเองไม่มีสถานที่สาหรับการประชุม เป็น
หน้าที่ของผู้จัดต้องหาสถานที่เพื่อใช้ประชุม โดยดูว่าสถานที่นั้นอยู่ในความดูแลของใคร ห้ อง
ประชุมที่ใช้เพียงพอกับจานวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือไม่ วัสดุอุปกรณ์ที่มีตรงตามความต้องการ
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และมีประสิทธิภาพหรือไม่ มีวันใดที่ห้องประชุมนั้นว่าง เมื่อได้ข้อมูลและความพร้อมของห้อง
ประชุมแล้ว ให้แจ้งประธานที่ประชุมทราบเพื่อพิจารณาว่าเห็นควรประการใด และจะกาหนดวั น
ประชุมเป็นวันและเวลาใด
เมื่อประธานที่ประชุมเห็นควรและกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ที่ประชุมแล้ว ขั้นต่อไป
คือ แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบ โดยจัดทาหนังสือเชิญประชุม (กรณีที่เร่งด่วนไม่สามารถจัดทา
หนังสือเชิญได้ทัน ให้ประสานงานแจ้ง โดยวาจาเพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบ) แจ้งให้คณะกรรมการฯ
หรือผู้เข้าประชุมทราบ พร้อมส่งเอกสารประกอบการประชุม (หากสามารถจัดเตรียมได้ทัน ) กรณี
ที่ไ ม่ส ามารถจั ดเอกสารประกอบการประชุม ส่ งไปพร้ อมกั บหนั งสื อเชิ ญประชุ มได้ ให้ จัด ส่ ง
ภายหลังแต่ควรส่งก่อนการประชุมเพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้ศึกษาข้อมูล และเตรียมการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง
วันประชุม ก่อนที่จะมีการประชุมผู้มีหน้าที่ในการจัดเตรียม ต้องไปตรวจสอบความพร้อม
ของสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประชุม ว่าเรียบร้อยและพร้อมในการประชุมหรือไม่ หากพบ
ปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันก่อนเริ่มประชุม อย่ารอให้ถึงเวลาเข้าประชุมเพราะถ้าพบปัญหาอาจไม่
สามารถแก้ไขได้ทัน ซึ่งจะถือเป็นความบกพร่องของผู้จัดเตรียมการประชุม
ระหว่างการประชุม ให้ตรวจสอบองค์ประชุม ว่าจานวนผู้มาประชุมเพียงพอที่จะเปิดการ
ประชุมหรือไม่ โดยทั่วไปจะมีจานวน ๓ ใน ๔ ของผู้มาประชุม (ไม่นับผู้เข้าร่วมประชุม) จึงจะเปิด
การประชุมได้ หลังจากนั้นให้บันทึกรายชื่อผู้มาประชุม ผู้ไม่มาประชุม และผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้
ในระหว่างการประชุมจะต้องเตรี ยมเจ้าหน้าที่ เพื่ออานวยความสะดวกในการประชุมด้วย เช่ น
เจ้าหน้าที่ที่จะทาการนาเสนอข้อมูลขึ้นหน้าจอ หรือเขียนกระดาน เจ้าหน้าที่ประสานด้านอื่นๆ เป็น
ต้น
จุดมุ่งหมายของการจดรายงานการประชุม
1. เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
2. เพื่อยืนยันการปฏิบัติงาน ว่าใครทาอะไร มีการอภิปรายอย่างไร มีมติในเรื่องใดไว้
อย่างไร
ใครจะต้องปฏิบัติต่อไป และแสดงถึง ข้อเท็จจริงและเหตุผลในการพิจารณาของที่
ประชุม
3. เพื่อแสดงถึงผลงานที่ได้ดาเนินการมาแล้ว ว่าได้ทาอะไรมาบ้าง
4. เป็นเครื่องมือในการติดตามงาน ที่ได้มอบหมายว่าได้ดาเนินการอย่างไร
5. เพื่อแจ้งผลการประชุมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบและปฏิบัติต่อไป
วิธีการจดรายงานการประชุม ทาได้ 3 วิธี
1. จดละเอียดทุกคาพูด พร้อมด้วยมติของที่ประชุม
2. จดย่อเรื่องที่พิจารณาเฉพาะประเด็นสาคัญที่นาไปสู่มติของที่ประชุม พร้อมด้วยมติ
การประชุม
3. จดสรุปสาระสาคัญของเรื่องที่พิจารณา ความเห็น เหตุผลในการพิจารณาของที่ประชุม
และมติของที่ประชุม เรื่องที่นาเสนอในการประชุมจะจัดเป็นหัวข้อ ที่เรียกว่า “วาระ” หรือ
“ระเบียบวาระการประชุม” ในแต่ละวาระก็จะมีเรื่องย่อย ๆ ออกไป
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ตัวอย่างวาระการประชุม

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๓ ……………………………………………..
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
……………………………………………………….
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (หรือค้างการพิจารณา)
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๑ ……………………………………………..
เรื่องที่ ๒ ……………………………………………..
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
………………………………………………

ในบางกรณี จะจัดเป็นเรื่อง ๆ โดยไม่แยกเป็น “วาระ”
รายงานการประชุม

ก็มี กรณีเช่นนี้การจด

จะจดเป็นเรื่องๆ ไป
ตัวอย่าง

เรื่องที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
เรื่องที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เรื่องที่ ๔ ……………………………………………..

ตัวอย่าง วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ ๑ …………………………………………
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า………..
เรื่องที่ ๒ …………………………………………
ฯลฯ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
จากการสัมมนาปัญหาการสอบบัญชี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗
มติที่ประชุม รับรอง
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วาระที่ ๓ เรื่องค้างการพิจารณา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องที่ค้างไว้จากจากประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๔๗
เรื่อง…………….
วาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
นางจงดี มีทรัพย์ ชี้แจงว่า…………………………………………………………………………
……………………………………
นายบุญถึง แดนไทย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วันที่กาหนดเปิดการสัมมนา
……………..………………………………………………………………
นางจงดี มีทรัพย์ เสนอให้…………………………..…………………………………………….
……………………………………………………
ที่ประชุมได้ร่วมกันอภิปราย …………………………………………..………………………..
……………………..
มติที่ประชุม เห็นชอบและรับทราบ
วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………
เทคนิคการจดรายงานการประชุม จะต้องมีเครื่องมือช่วย ดังนี้
1. เครื่องบันทึกเสียง
2. เจ้าหน้าที่ในการจดบันทึก เพื่อจดชื่อผู้พูด สาระสาคัญในการประชุม ควบคู่ไปกับ
การบันทึกเสียง (เพราะบางช่วงเครื่องบันทึกเสียงอาจมี ปัญหา เช่น เสีย มีเหตุให้ไม่สามารถ
บัน ทึกเสี ย งได้ ซึ่งอาจทาให้ ข้อความขาดหายไป) การจดบันทึกของเจ้าหน้าที่จะจดสรุป
สาระสาคัญ ความเห็น เหตุผลในการพิจารณา และประเด็นที่สาคัญ ผู้จดต้องมีความสามารถ
ในการจับประเด็นและใจความได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันการ
ปัญหาในการที่จะเขียนรายงานการประชุ ม คือ ขาดความมั่นใจในการเขียน ขาด
ประสบการณ์ในการจัดทา ดังนั้น จึงต้องหมั่นฝึกฝนตนเองในการจับประเด็นของการประชุม
การใช้สานวนในการเขียนข้อความ การใช้คาเชื่อมต่อประโยค โดยการอ่านหนังสือที่ผ่านเรื่อง
เข้ามาหรือออกไปให้มากขึ้น ดูการเขียนรายงานการประชุมของผู้อื่นที่ผ่านเรื่องมาที่หน่วยงาน
แล้วใช้ความสังเกตว่าข้อความในหนังสือนั้นใช้สานวนอะไร จึงทาให้เนื้อหามีความสละสลวย มี
วิธีการเรียบเรียงอย่างไร จึงออกมาได้ดี และที่สาคัญท่านต้องลงมือเขียนรายงานการประชุม
ด้วยตนเอง เมื่อทาแล้วผิดก็แก้เพราะไม่ใช่เรื่องเสีย หายอะไร ถ้าไม่สร้างความมั่นใจ เขียนแล้ว
กลัวผิด ไม่สร้างประสบการณ์ อย่างนี้เมื่อไรจึงจะทาได้ การจะทาสิ่งใดไม่อยากเกินกว่าการเรียนรู้
ถ้าไม่ทาไม่ลงมือ เมื่อไรก็ทาไม่ได้ หากท่านตั้งใจหมั่นศึกษาสร้างประสบการณ์ รับรองได้เลยว่า
ท่านจะสามารถเขียนรายงานการประชุมได้ดีแน่นอน
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เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการใช้คาใน “ภาษาราชการ”
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ส่วนที่ 3
เทคนิคการจัดทาหนังสือราชการ
จากการเสาวนาของคณะกรรมการการจัดการความรู้ COP การจัดการหนังสือราชการ
ซึ่งได้หาเวลาว่างเพื่อประชุมเสาวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจากแหล่งความรู้ที่ได้มากล่าวไว้แล้วใน
ส่วนที่ 2 นั้น คณะกรรมการจัดการความรู้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจนสามารถวิเคราะห์
ตกผลึ กองค์ความรู้ เทคนิ ค ของแต่ล ะบุคคลที่มาจากประสบการณ์การทางานที่ห ลากหลาย
หน่วยงาน โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
ประเด็นความรู้ที่ 1 การจัดทาหนังสือราชการ มีการแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็น
ทางการ โดยการประชุม และพูดคุย สังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคล โดยมีนางนครินทร์
หระพูล หัวหน้างานธุรการ กองกลาง เป็นผู้แบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
จัดทาหนังสือราชการ สามารถสกัดความรู้ เป็นแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้ (สนอ.7.3.1)
แนวปฏิบัติที่ดีที่พบจากการแลกเปลี่ยนความรู้ ดังนี้
1) การเขียนหนังสือราชการที่ดีต้องมีความกระชับ ให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหา
2) เทคนิคในการตั้งค่าหน้ากระดาษในโปรแกรม MS Word โดยการตั้งค่าบริเวณไม้
บรรทัด เนื่องจากการแก้ไข การจัดหน้าจะทาได้ง่ายกว่าการตั้งค่าการกาหนดขอบกระดาษ ใน
ส่วนเค้าโครงหน้ากระดาษ
3) รูปแบบของครุฑในหนังสือราชการต้องใช้ครุฑเท้าเหยียดตรง

4) เก็บ ค้น อ้างอิงได้ง่าย
ผู้เก็บ พออ่านชื่อเรื่องก็สามารถแยกเก็บเข้าหมวดหมู่ตามประเภทเรื่องได้ โดยไม่ต้องอ่าน
รายละเอียดทั้งฉบับ
ผู้ค้น พอบอกชื่อเรื่องก็สามารถค้นหาชื่อเรื่องได้โดยไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
ผู้อ้างอิง สามารถบอกชื่อเรื่อง ให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยไม่สับสนไขว้เขว
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ส่วนที่ 4
สรุปผลการดาเนินงานการจัดการความรู้
เรื่อง การจัดทาหนังสือราชการ
Input

Process

Output

1. บ่งชี้ความรู้
- การประชุมเพื่อสรุปบทเรียนในการจัดการความรู้เมื่อปี 2561 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 และร่วมกันกาหนดหัวข้อในการ
จัดทาหนังสือราชการ โดยบุคลากรที่เข้าร่วมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ เรื่อง การพัฒนาระบบการให้บริการห้องประชุม ส่วนใหญ่
เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ
2. การสร้างและการแสวงหาความรู้
2.1 ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (tacit Knowledge)
- การประชุม และพูดคุย สังเคราะห์องค์ความรู้ที่มีในตัวบุคคล
โดยมีนางนครินทร์ หระพูล หัวหน้างานธุรการ กองกลาง เป็นผู้
แบ่งปันความรู้ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทาหนังสือ
ราชการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562
2.2 ความรู้ที่อยู่ในเอกสาร (Explicit Knowledge)
- การพิมพ์หนังสือราชการด้วยโปรแกรม Microsoft office
- การจัดทาหนังสือราชการ จากสานักบริหารกลาง กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์
1. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- การประชุม เพื่อร่างคู่มือการจัดทาหนังสือราชการ วางแผนการ
จัดทาแผ่นพับ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562
2. การสร้างช่องทางการเข้าถึงความรู้
- คู่มือการจัดทาหนังสือราชการ
- แผ่นพับการจัดทาหนังสือราชการ
1.

การแบ่งปัน/การเข้าถึงความรู้
- ประชุมสรุปผลการดาเนินงาน วันที่ 17 กันยายน 2562
- นาเอกสารแจกให้กับหน่วยงานภายในสานักงานอธิการบดี
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ส่วนที่ 5
คณะกรรมการจัดการความรู้ : การจัดทาหนังสือราชการ
CoP : การจัดทาหนังสือราชการ
1. นางนครินทร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุษกร
3. นางมุกดา
4. นางสาวศรัญญา
5. นายจักรพงศ์ สุ
6. นางเมธินี
7. นางสาวภาณิชา
8. นางสาวนุชนาถ
9. นางสาวจุรีพร
10. นางบุญญิสา
11. นางสาวสุภาพร
12. นางเอลิสา
13. นางสาวรภัสกุล
14. นางสาวกฤตยา
15. นางวราภรณ์

หระพูล
จันท์เทวนุมาส
วรแสน
ชูสกุล
คนธพงศ์
แนบสูงเนิน
อ่อนท้าว
แง้จัตุรัส
แสงเดือน
พันสุเภาดี
คาภา
อุปวานิช
ไกรสูงเนิน
พันธ์งาม
ศรีโพธิ์วัง

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธาน
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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อ้างอิง
https://www.cad.go.th/ewtadmin/ewt/workflow/main.php?filename=Form_docu
ment_CAD&fbclid=IwAR2FKp_jNCsxiJg3BwBNk7MIKcFmFQTY8mzRxy1ZlriZloG9iHzar6b_uY
คาในหนังสือราชการ. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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คณะกรรมการจัดการความรู้ : การจัดทาหนังสือราชการ
ปีงบประมาณ 2562

