


 
 

รายงานสรุปผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและเขียนรายงานการประชุม 
 
สรุปผลที่ได้รับจากการฝึกอบรม 
 การเข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ 
ความเข้าใจในหลักการเขียนหนังสือราชการที่เหมาะสม และถูกต้อง สามารถเลือกใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับการ
เขียนหนังสือราชการในรูปแบบต่าง เข้าใจถึงหลักการและรูปแบบการเขียนบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึง 
การเขียนรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

งานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ 

 หนังสือราชการคือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ 
  - หนังสือที่มีท่ีมาท่ีไประหว่างส่วนราชการ 
  - หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก 
  - หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
  - ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 หนังสือราชการมี 6 ชนิด 
 1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือที่ส่วน
ราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก และใช้กระดาษตราครุฑ 
 2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือที่
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน โดยใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
 3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
ขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา กรณีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
 4. หนังสือสั่งการ  
  4.1 ค าสั่ง  
      - ค าสั่งตามอ านาจบริหารโดยชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้ระบุชื่อส่วนราชการที่
ออกค าสั่ง   
       - ค าสั่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้บุคคลในต าแหน่งให้มีอ านาจออกค าสั่งได้ให้ระบุต าแหน่งของผู้
มีอ านาจออกค าสั่ง เช่น ค าสั่งนายกรัฐมนตรี, ค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 
      - ค าสั่งที่คณะกรรมการมีมติให้ออกค าสั่งของคณะกรรมการให้ระบุชื่อคณะกรรมการที่ออก
ค าสั่ง เช่น ค าสั่งคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ 
  4.2 ระเบียบ คือบรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า 
  4.3 ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจกฎหมายที่
บัญญัติให้กระท าได้ 
 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
  5.1 ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ 



  5.2 แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 
  5.3 ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 6. หนังสือเจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  
  6.1 หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจง โดยใช้กระดาษตรา
ครุฑ 
  6.2 รายงานการประชุม คือ การบรรทุกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติที่
ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
  6.3 บันทึก คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาสั่งแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการ
ปฏิบัติราชการ 
  6.4 หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดขึ้น เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ 

การเขียนหนังสือราชการ 
 หลักปฏิบัติในการเขียนหนังสือราชการที่ดีมี 5 ประการ 
  1. เขียนให้ถูกต้อง มีดังนี ้
   - เขียนให้ถูกต้องตามแบบ ต้องใช้ชนิดและแบบของหนังสือราชการให้ถูกต้องตามควรแก่กรณี 
และใช้ถ้อยค าเหมาะสมกับฐานะของผู้รับ 
   - เขียนให้ถูกเนื้อหา คือ จับประเด็นของเรื่องให้ได้, ข้อเท็จจริงครบถ้วน, กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและเป็นปัจจุบัน, แนวค าวินิจฉันเดิม (ถ้ามี), ต้องล าดับความให้ดี, สม เหตุสมผล และ
ค านึงถึงใจผู้ลงนาม 
   - เขียนให้ถูกหลักภาษา คือ ต้องพิจารณาแต่ละประโยค ตรวจสอบไวยากรณ์ว่าถูกรูปประโยค
หรือไม่ มีค ากริยาในแต่ละประโยคหรือไม่ ประธาน-กริยา-กรรม อยู่ถูกที่หรือไม่ อ่านได้ความหรือไม่ และในบาง
กรณีค าประธาน และกรรมอาจละไว้ ในฐานที่ เข้าใจได้  นอกจากนี้  ยังต้องค านึงถึง  การใ ช้ส านวน
ภาษาต่างประเทศ ความสัมพันธ์ของข้อความ การใช้ค าผิดความหมาย เขียนให้ถูกความนิยม (ความนิยมที่ใช้กัน
ทั่วไปในวงราชการ และความนิยมเฉพาะผู้ลงนามในหนังสือ) ถ้อยค าส านวนภาษา เช่น ภาษากฎหมาย ภาษา
ราชการ หางเสียง ความชัดเจน เป็นต้น  
  2. เขียนให้ชัดเจน คือ ต้องเขียนให้ชัดเจนในเนื้อหา วัตถุประสงค์ และวรรคตอน ต้องไม่คลุมเครือ 
แปลความหมายได้หลายนัย หรือมีความหมายขัดแย้ง เช่น เขตทหารห้ามเข้า ห้ามข้าราชการหญิงสวมกางเกงใน 
ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นต้น 
  3. เขียนให้รัดกุม คือ ต้องเขียนให้ไม่มีช่องโหว่ อ่านแล้วเข้าใจดี และสามารถยืนยันในสิ่งที่เขียนได้  
  4. เขียนให้กะทัดรัด คือ เขียนให้กระชับ ไม่ใช้ค าฟุ่มเฟือย หรือเขียนวกวน 
  5. เขียนโน้มน้าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ เขียนให้เหตุผลสนับสนุนต้องน่าเชื่อถือ มีน้ าหนัก เป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้อ่านเชื่อถือและยอมรับ เช่น อ้างกฎหมาย แนวค าวินิจฉัยเดิม หรือยกย่องผู้รับหนังสือ 
เป็นต้น 

การจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุม 
 การประชุม เป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานเพื่อร่วมกันคิด และตัดสินใจ มี 5 ประเภท 
  1. การประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
  2. การประชุมเพื่อเร่งเร้าจูงใจ และประกาศเกียรติคุณ 



  3. การประชุมเพื่อร่วมกันคิดอย่างสร่างสรรค์ 
  4. การประชุมเพื่อร่วมกันตัดสินใจ 
  5. การประชุมเพื่อสอนงานและการอบรม 
 องค์ประกอบของการประชุม คือ บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มาร่วมประชุมกันในวัน เวลา และสถานที่ที่
ก าหนด โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมร่วมกัน มีระเบียบหรือกติกาการประชุม มีมติที่ประชุม มีรายงานการ
ประชุม และมีการรองรับรายงานการประชุม ซึ่งจะประกอบด้วย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ (มีหน้าที่
จัดท าระเบียบวาระการประชุม, จัดท าเอกสารการประชุม และจัดท าหนังสือเชิญประชุม ฯลฯ) 
 การจัดท าบันทึกเสนอที่ประชุม คือ การเขียนสรุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ความเห็น รวมถึงข้อพิจารณา
ของฝ่ายเลขานุการ เพ่ือเสนอต่อคณะที่ประชุม 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 83 ความว่า ในการประชุมต้องมี
รายงานการประชุมเป็นหนังสือ ถ้ามีความเห็นแย้ง ให้บันทึกความเห็นแย้งพร้อมทั้งเหตุผลไว้ในรายงานการ
ประชุม และถ้ากรรมการฝ่ายข้างน้อยเสนอความเห็นแย้งเป็นหนังสือให้บันทึกความเห็นแย้งนั้นไว้ด้วย 
 ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 82 ความว่า การลงมติของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เรื่องใดไม่มีผู้คัดค้าน ให้ประธานถามที่ประชุมว่ามีผู้เห็น
เป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้เห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบในเรื่องนั้น 
 การรับรองรายงานการประชุม อาจท าได้ 3 วิธี 
  1. รับรองในการประชุมครั้งนั้น 
  2. รับรองในการประชุมครั้งต่อไป 
  3. รับรองโดยการแจ้งเวียน 

 การฝึกอบรมในครั้งนี้ ท าให้เกิดความรู้ และความเข้าใจหลักของการเขียนหนังสือราชการ สามารถ
เลือกใช้ถ้อยค าที่เหมาะสมกับการเขียนหนังสือราชการในรูปแบบต่าง เข้าใจถึงหลักการและรูปแบบการเขียน
บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา รวมถึงการเขียนรายงานการประชุม ซึ่งสามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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