ลักษณะของการเขียนหนังสือราชการที่ดี
1.
2.
3.
4.
5.
6.

เนื้อความสมบูรณ ชัดเจน และมีเอกภาพ
ใชภาษาสั้นกระชับ หลีกเลี่ยงการใชศัพทยาก (ไดใจความ)
มียอหนาที่ดี
สุภาพ
ตรงตามวัตถุประสงค
ผูอานประทับใจ

ขั้นตอนการเขียนหนังสือ
1.
2.
3.
4.
5.

ศึกษารูปแบบ
(มี 6 แบบ)
ศึกษาและกําหนดเรื่อง
จับประเด็นสําคัญและยอเรื่อง
เลือกสรรถอยคํา สํานวนการเขียน
เรียบเรียงและขัดเกลาสํานวน

การเขียนวัน เดือน ป
หนังสือภายนอก
20 กุมภาพันธ 2556
หนังสือภายใน
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
คําสั่ง ระเบียบ ประกาศ หนังสือรับรอง สั่ง ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556
ใหไว ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2556

การเขียนคําขึ้นตน และลงทาย
ถูกตองกับฐานะของผูรับหนังสือ

การใชคํานําหนานามในหนังสือ
ประเภทคํานําหนา
ตัวอยาง
1. นําดวยคําวา
นาย นาง นางสาว
2. นําดวยฐานันดรศักดิ์
ม.ร.ว.แสงสูรย ลดาวัลย
3. นําดวยบรรดาศักดิ์
ทานผูหญิงบุตรี วีระไวทยะ
4. นําดวยยศทหาร หรือ ตํารวจ
พลเอก สุรยุทธ จุลนานนท
5. นําดวยตําแหนงทางวิชาการ
ศาสตราจารยสุรพล นิตไิ กรพจน
หมายเหตุ
1. ดร.ไมใชคํานําหนานาม แตเปนการแสดงคุณวุฒิการศึกษา จึงอนุโลมใหใชคํา
ขึ้นตนเปน ดร. ในวงการศึกษาทั้งหมด แตถาเปนบริษัทไมตองใส
2. นายแพทย แพทยหญิง คืออาชีพ จะไมใหกับคํานําหนานาม

การใชคํานําหนานาม
1.
2.
3.
4.
5.

ใหเรียงลําดับกอน-หลัง ดังนี้
ตําแหนงทางวิชาการ
ยศ
บรรดาศักดิ์
ฐานันดรศักดิ์
ชื่อ
ตัวอยาง ศาสตราจารย พลเอก หมอมราชวงศ............
รองศาสตราจารย ทานผูหญิง หมอมเจา............

การอางถึงในหนังสือ
อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่นร 1005/123 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556
การเขียนสิง่ ที่สงมาดวย
1. แบบฟอรมการลงทะเบียนเขารับการอบรม
2. โครงการฝกอบรมหลักสูตร
3. สําเนาคําสั่ง

จํานวน 4 แบบ
จํานวน 2 ชุด
จํานวน 2 ฉบับ

การกําหนดชื่อเรื่อง
1. สั้นกระชับ
2. ไดใจความ
3. สอดคลองกับเนื้อเรื่อง
4. เก็บคนอางอิงไดงาย
5. ไมเขียนเปนประโยคปฏิเสธ

ความแตกตางในการใชคํา
จะจัด
หมายถึง
กําหนดจัด หมายถึง
ไดจัด
หมายถึง
ดําเนินการ หมายถึง
ดําเนินงาน หมายถึง

กําลังจะจัด อยูระหวางดําเนินการ
กําลังจะจัด เตรียมการเรียบรอยแลวแตยังไมไดจัด
จัดงานเสร็จเรียบรอยไปแลว
เนนขั้นตอนการทํางาน (Action) เพือ่ การขออนุมัติ
เนนผลงาน เพื่อการรายงานผล

คําวา “ใคร” ไมควรใชเพราะหมายถึง อยาก เปนภาษาพูดไมใชภาษาเขียน

หลักการเขียน

(ใคร ทําอะไร เมือ่ ใด ที่ไหน อยางไร เทาใด เพราะอะไร)
(ใคร)

(ทําอะไร)

ดวยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคกําหนดจัดฝกอบรมเรื่องการเขียนหนังสือ
(เมื่อใด)

(ที่ไหน)

ราชการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุมอาจารยสุชาติ
(อยางไร)

(เทาใด)

(เพราะอะไร)

เจตนเสน ใหแกผูปฏิบัติงานในสํานักระบาดวิทยา จํานวน 40 คน เพื่อสงเสริมความรู ความ
เขาใจ เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการเพื่อการนําไปใชไดอยางถูกตอง

ความแตกต่างของหนังสือภายใน ภายนอก บันทึก
หนังสือภายนอก

หนังสือภายใน

บันทึก

1. ติดตอระหวางกระทรวง หรือ
บุคคลภายนอก
2. ผูลงนามเปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับกระทรวง
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3. ใชรูปแบบหนังสือภายนอก
“กระดาษครุฑ”
มีเรื่อง เรียน อางถึง สิ่งที่สงมาดวย
4. เปนพิธีการเต็มรู ปแบบ ออก
เลขที่ทุกครั้ง
5. ตองพิมพใหเรียบรอย
6. มีสําเนาคูฉบับ และสําเนา
ครบถวน

1. ติดตอระหวางกรม หรือเทียบเทาใน
สังกัดกระทรวงเดียวกัน
2. ผูลงนามเปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรม หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
3. ใชรูปแบบหนังสือภายใน “กระดาษ
บันทึกขอความ”
มีเฉพาะเรื่อง เรียน
4. เปนทางการ ออกเลขที่ แตเปนพิธี
การนอยกวา
หนังสือภายนอก
5. ตองพิมพใหเรียบรอย
6. มีสําเนาคูฉบับและสําเนา

1. ติดตอภายในกรมเดียวกัน
2. หัวหนาสวนราชการ หรือ
เจาหนาที่สามารถลงนามได
3. ใชกระดาษบันทึกขอความ
หรือกระดาษอืน่ ได จะมีชื่อเรือ่ ง
หรือไมมี ก็ได
4. เปนทางการหรือไมเปนทางการ
ก็ได ออกเลขที่ภายใน หรือไมมี
เลขที่ก็ได
5. พิมพหรือเขียนดวยลายมือก็ได
6. อาจไมมีสําเนาก็ได

เมื่อไหรจะใช หนังสือภายนอก และหนังสือภายใน
1. หนังสือภายนอก ใชสําหรับ
1.1 สงไปหนวยงานตางจังหวัด ยกเวน หนวยงานของกรมที่อยูตางจังหวัด และหนวยงานที่อยู
ในบริเวณที่ทําการกระทรวง
1.2 สวนราชการอื่นที่ไมใชกระทรวงสาธารณสุข
1.3 หาง ราน มูลนิธิ บุคคล อื่น
2. หนังสือภายใน ใชสําหรับ
2.1 หนวยงานในสังกัดกรมทั้งในและตางจังหวัด
2.2 หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่มีที่ทําการอยูภายในกระทรวง

การปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ (สําหรับกลุม งานที่ตองประสานกับงานพัสดุ)
1. กลุมงานที่ตองการจัดซื้อ/จาง/เชา พัสดุทุกครั้ง ใหจดั ทําบันทึก เรียน ผูอํานวยการสํานัก
ระบาดวิทยา (ผานกลุมบริหารทั่วไป) แจงขออนุมัติจัดซือ้ /จาง/เชา พัสดุ โดยในบันทึกตองมี
1.1 ที่มาของแผนงาน/โครงการ หรือภารกิจ
1.2 พัสดุที่จะใหซื้อ/จาง/เชา
1.3 เหตุผลความจําเปนที่ตอ งซื้อ/จาง/เชา
1.4 รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะซื้อ/จาง/เชา
1.5 ผลผลิต กิจกรรม แหลงงบประมาณ วงเงินที่จะจัดซื้อ/จาง/เชา
1.6 กรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ (วงเงิ น เกิ น ว า 10,000 บาท เสนออย า งน อ ย 3 คน
ประกอบดวย ประธาน 1 คน กรรมการ 2 คน วงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือ
ลูกจางประจําคนหนึ่งก็ได)
2. การแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหแตงตั้งจากขาราชการระดับตางๆ โดยคํานึงลักษณะ
งาน หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับการแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนจะแตงตั้งบุคคลอื่น
(ไมไดเปนขาราชการ) รวมเปนกรรมการดวยก็ได แตควรเปนการแตงตั้งบุคคลที่ 4 ขึ้นไป หลังจากแตงตั้ง
ครบ 3 คนแลว
3. การแตงตั้งคณะกรรมการ หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ กรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
4. การประชุมของคณะกรรมการและการลงมติ จะตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมด และจะตองมีประธานรวมอยูดวยเสมอ
5. วิธีในการจัดซื้อ/จาง/เชา
5.1 วิธีตกลงราคา
ไมเกิน 100,000 บาท
5.2 วิธีสอบราคา
เกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
5.3 วิธีประกวดราคา
เกิน 2,000,000 บาท
5.4 วิธีซื้อ/จางโดยวิธีพิเศษ
เกิน 100,000 บาท เฉพาะกรณีที่ระเบียบพัสดุกําหนด
5.5 วิธีจางโดยวิธีพิเศษ
เกิน 100,000 บาท เฉพาะกรณีที่ระเบียบพัสดุกําหนด
5.6 วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
6. การจัดซื้อ/จาง /เชา ซึ่งมีวงเงินตั้งแต 5,000 บาทขึ้นไป ตองจัดทําใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจาง
(PO) เพื่อทําการจองงบประมาณในระบบ และกรมบัญชีกลางจักจายเงินใหกับเจาหนี้โดยตรง (ทุกครั้งที่
มีการจัดซื้อ/จางวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไปใหสรางขอมูลหลักผูขายและจัดทําใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ในระบบ

GFMIS เพื่อจายเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของเจาหนี้หรือผูมีสิทธิโดยตรงตามระเบียบการเบิกจายเงิน
จากคลังฯ)
7. การจดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคา ที่เปนการจัดซื้อ/จางวัสดุประเภทเดียวกัน ความตองการใช
งานใกลเคียงกัน ตองดําเนินการจัดซื้อจางพรอมกันมิใหเปนการแบงซื้อ/จาง เพื่อทําใหวิธีการจัดซื้อหรือผูมี
อํานาจอนุมัติเปลี่ยนไป
8. การจัดซื้อ/จาง หรือการจัดงาน ตองดําเนินการตามความจําเปน เหมาะสม ประหยัด และงาน
ดังกลาวตองเปนการจัดงานตามแผนงาน โครงการ ตามภารกิจปกติ หรือตามนโยบายของทางราชการ และ
เมื่อมีการจัดงานทุกครั้งตองมีการอนุมัติการจัดงานจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ ตามภารกิจ
ปกติ หรือ ตามนโยบายของทางราชการ
9. การจัดซื้อ/จาง/เชา กรณีจําเปนเรงดวน หมายถึง การที่สวนราชการจะสามารถดําเนินการ
จัดซื้อไปกอนโดยไมผานกระบวนการซื้อตามปกติ จะตองปรากฏองคประกอบ ดังนี้
9.1 เปนกรณีจําเปนและเรงดวน
9.2 เกิดขึ้นโดยไมคาดหมายไวกอน
9.3 ไมอาจดําเนินการตามปกติไดทนั
โดยใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบ
รายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวา
รายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

การเงิน การบัญชี
การฝกอบรม
1. การฝกอบรม หมายความถึง การอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ
(หรือเชิงปฏิบัติการ) การบรรยายพิเศษ ฝกศึกษาดูงาน การฝกงาน โดยมีโครงการ
หรือหลักสูตรและชวงเวลาจัดที่แนนอน
มีวัตถุประสงค เพือ่ พัฒนาบุคคล เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยไมมี
การรับปริญญาหรหือประกาศนียบัตร
-ไมใชหลักสูตรการเรียนการสอน การศึกษาตอ
-ไมใขการประชุมหารือ ประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือ
คณะทํางาน
2. การฝกอบรม มี
2.1 การฝกอบรมประเภท ก หมายถึง การฝกอบรมที่ผูเขารับการฝกอบรม
เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนง
ทั่วไป
ระดับทักษะพิเศษ
วิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ
อํานวยการ ระดับสูง
บริหาร
ระดับตน และระดับสูง หรือเทียบเทา
2.2 การฝกอบรมประเภท ข หมายถึง การฝกอบรมทีผ่ ูเขารับการฝกอบรม
เกินกึ่งหนึ่งเปนบุคลากรของรัฐ ซึ่งเปนขาราชการตําแหนง
ทั่วไป
ระดับปฏิบตั งิ าน ชํานาญงาน และอาวุโส
วิชาการ
ระดับปฏิบตั กิ าร ชํานาญการ และชํานาญการพิเศษ
อํานวยการ ระดับตน หรือเทียบเทา
2.3 การฝกอบรมบุคคลภายนอก หมายถึง การฝกอบรมที่มีผูเขารับการ
ฝกอบรมเกินกึ่งหนึ่งมิใชบุคลากรของรัฐ
3. ตองขออนุมัติโครงการหรือหลักสูตรการฝกอบรมตอหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณ และอนุมัตเิ ฉพาะผูที่ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของหรือเปนประโยชนตอ สวนราชการ
ตามจํานวนที่สมควรและพิจารณาดานการเงินกอน
บุคคลที่จะเบิกคาใชจายได
1. ประธานในพิธีเปด-ปด แขกผูมีเกียรติและผูติดตาม
2. เจาหนาที่

3. วิทยากร
4. ผูเ ขารับการฝกอบรม
5. ผูส ังเกตการณ
คาใชจายขางตน ใหสวนราชการผูจัดเปนผูเบิกจาย ถาจะเบิกจายจากตนสังกัด
ใหสวนราชการผูจัดรองขอและตนสังกัดตกลงยินยอม

การเทียบตําแหนง
ประธาน แขกผูมีเกียรติ เจาหนาที่ วิทยากร ผูสังเกตการณ ที่มิใชบุคลากรของรัฐ
1. ผูที่เคยรับราชการมาแลวเทียบเทาระดับตําแหนง ครั้งสุดทายกอนออกจาก
ราชการ
2. บุคคลที่กระทรวงการคลังเทียบตําแหนงไวแลว
คาใชจายในการฝกอบรม ไดแก
1. คาใชจายตกแตงสถานที่ คาเชาหองสัมมนา คาเชารถ
2. คาใชจายพิธเี ปด-ปด
3. คาวัสดุ เครือ่ งเขียน อุปกรณ
การปฏิบัติ
ดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ใหเบิกจายไดเทาที่จายจริง ตามความจําเปน
เหมาะสม ประหยัด
คาใชจายที่ตองทําตามระเบียบพัสดุ ไดแก
หลักเกณฑการจาย แบงเปน 3 ลักษณะ
 บรรยาย ไมเกิน 1 คน
 อภิปราย/สัมมนาเปนคณะ ไมเกิน 5 คน รวมผูด ําเนินการอภิปรายที่ทํา
หนาที่เชนเดียวกับวิทยากร
 แบงกลุม - ฝกภาคปฏิบัติ, อภิปราย, ทํากิจกรรม ไมเกินกลุมละ 2 คน
กรณีมีจํานวนวิทยากรเกินกวาที่กําหนดตองเฉลี่ยจายภายในวงเงินที่เบิกจายไดตาม
หลักเกณฑขางตน

การนับเวลาบรรยาย
- นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝกอบรม
- ไมตองหักเวลาที่พักรับประทานอาหารวาง
- แตละชั่วโมงฝกอบรมตองไมนอยกวา 50 นาที
- ชั่วโมงการอบรมไมถึง 50 นาที แตไมนอยกวา 25 นาที ใหเบิกคา
สมนาคุณวิทยากรไดกึ่งหนึ่ง

อัตราคาสมนาคุณวิทยากร
วิทยากรเปนบุคลากรของรัฐ

ประเภท ก ไมเกินชั่วโมงละ 800 บาท
ประเภท ข ไมเกินชัวโมงละ 600 บาท
วิทยากรที่มิใชเปนบุคลากรของรัฐ ประเภท ก ไมเกินชัว่ โมงละ 1,600 บาท
ประเภท ข ไมเกินชัวโมงละ 1,200 บาท
วิทยากรสังกัดหนวยงานเดียวกับผูจัด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการผูจดั
ที่จะจายคาสมนาคุณวิทยากรไมเกินอัตราที่กําหนด
วิทยากรที่มีความรูสูงจะจายสูงกวานี้ได อยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณ
หลักเกณฑในการจัดที่พัก
จัดใหพัก 2 คนตอ 1 หอง ยกเวน -กรณีไมเหมาะสมจะพักรวมกัน
-มีเหตุจําเปนไมอาจพักรวมกับผูอ ื่นได
-กรณีไมครบคู
ยกเวน ผูดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับ
ทรงคุณวุฒิ และตําแหนงประเภทอํานวยการระดับสูง ตําแหนงประเภทบริหารระดับตน
และระดับสูง หรือตําแหนงที่เทียบเทา จะจัดใหพักหองพักคนเดียวก็ได
คาพาหนะ ถาหนวยงานผูจัดแจงจัดรถใหแลว ผูเขารับการอบรมเบิกคาพาหนะไมได
การคํานวณเบี้ยเลี้ยง
กรณีการฝกอบรม มีการจัดอาหาร






ใหนับเวลาตั้งแตออกจากที่อยู ที่ทํางาน จนกลับถึงที่อยู/ที่ทํางาน
24 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน หรือเกินวา 12 ชั่วโมงคิดเปน 1 วัน
ใหนําจํานวนวัน x อัตราเบี้ยเลี้ยง = เบี้ยเลี้ยงที่เบิกได
ถาโครงการมีเลี้ยงอาหาร ใหหักเบี้ยเลี้ยงตามมื้ออาหาร (มื้อละ 1 ใน 3)

ตัวอยาง นาย ก. เปนขาราชการชํานาญการ เปนผูเขาประชุมเดินทางจากจากบานพัก จ.
เชียงใหม ในวันที่ 8 สค.53 เวลา 17.00 น. เพื่อเดินทางโดยเครื่องบินถึงสถานที่จัดประชุม
ในเวลา 19.00 น. ของวันที่ 8 สค.53 เขารวมประชุมวันที่ 9-11 สค.53 และเดินทางกลับ
วันที่ 11 สค.53 ถึงบาน จ.เชียงใหม เวลา 20.00 น.
นาย ก. มีสิทธิเบิกคาเบีย้ เลี้ยงเดินทางในการประชุม ดังนี้
นับเวลาเดินทางตั้งแตวนั ที่เดินออกจากบานพัก คือ วันที่ 8 สค. เวลา 17.00
น. จนถึงวันที่กลับถึงบานพัก วันที่ 11 สค. 53 เวลา 20.00 น. นับได 3 วัน 3 ชั่วโมง
เบี้ยเลี้ยงเดินทาง 3 วัน x 210 บาท
630 บาท
หัก มื้ออาหารกลางวัน 3 มื้อ x 70 บาท
210 บาท
เปนเบี้ยเลี้ยงเดินทางที่ นาย ก.เบิกได
420 บาท

การจางจัดฝกอบรม
 หลักเกณฑ/อัตรา ตามทีร่ ะเบียบกําหนด
 วิธีการจัดจาง ตามระเบียบพัสดุ
 ใชใบเสร็จรับเงินผูรับจางเปนหลักฐานการเบิกจาย
รายละเอียดประกอบการเบิกจาย
คาเชาบาน
• เรื่องเดิมที่ไดรับอนุมตั ิ
• แบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ 6005)
• แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ 6006)
• ตนฉบับใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน

คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• เรื่องเดิมที่ขออนุมตั ิตวั บุคคลปฏิบัติงาน
• หลักฐานการจายฯที่มีผูรับรองการปฏิบัติงาน
• ใบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
• รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. การเบิกคารถรับจาง (แทกซี่) ใชแบบ บก.111 และรายงานการเดินทางไปราชการประกอบการ
เบิกจาย
2. ใบเสร็จรับเงินตองมีรายละเอียดใหครบถวน อยางนอยตองมี
-ชื่อสถานที่อยู หรือที่ทําการของผูรับเงิน
-ชื่อหนวยงานผูจายเงิน
-วัน เดือน ป ที่รับเงิน
-รายการแสดงการรับเงินระบุเปนคาอะไร
-จํานวนเงินทัง้ ตัวเลขและตัวอักษร
-ลายมือชื่อผูรับเงิน
-เลมที่ .......เลขที่......ของใบเสร็จ (ตองใส)
3. การเบิกคาใชจายประเภทตาง ๆ ดังรายละเอียดที่แนบ

