
 
การถอดองคความรูจาก นางสาวอารีวรรณ  เดชดํารงคศักดิ ์

เร่ือง การตรวจหนังสือราชการ และความแตกตางของการจัดทําและเบิกจาย 
ตามหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/อบรม/ติดตามนิเทศงานใหถูกตอง 

เมื่อวันที่ 30 มนีาคม 2559 ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการกรมสงเสริมการเกษตร ช้ัน 2 อาคาร 1 

******************************* 

 ดวย นางสาวอารีวรรณ  เดชดํารงคศักดิ์ หัวหนาฝายบริหารท่ัวไป ซ่ึงจะครบเกษียณอายุราชการ 
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 ไดใหเกร็ดความรูเล็กนอยไว เพ่ือใชประโยชนในการเขียนหนังสือราชการ การจัดทําและ
การเบิกจายตางๆ เก่ียวกับการประชุม/สัมมนา/อบรม/ติดตามนิเทศงาน ท้ังนี้ ไดจัดทําแบบฟอรมหนังสือราชการ 
และใบสําคัญการเงิน ซ่ึงสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดท่ีเว็บไซตศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
URL: http://www.ictc.doae.go.th/ หัวขอ “E-FORM “  

 การเขียนหนังสือราชการนั้นไมควรเขียนวกวน ซํ้าไปมา ควรเรียบเรียงความคิด หรือเขียนประเด็น 
เปนขอๆ ไวกอน คือคิดใหจบกอนแลวคอยเขียน เพราะจากการตรวจทานหนังสือราชการกอนท่ีจะเสนอ
ผูบังคับบัญชาลงนามนั้น จะพบการผิดพลาดหลากหลายดวยกัน 

การตรวจหนังสือราชการ จะตรวจสอบดังนี้ 
 1. ความถูกตองของรูปแบบหนังสือราชการ ก้ันหนา-หลัง หนังสือภายนอก-ภายใน ขนาดครุฑ 
ระยะหางของหัว-ทายกระดาษ และการยอหนา 
 2. การบันทึกหนังสือเสนอกรมใหมีขอความโดยแบงเปนหัวขอ ดังนี้ 
  2.1 เรื่องเดิม คือ  เรื่องท่ีจะพิจารณา ตัวปญหา ท่ีมาของเรื่อง คําขอ ความตองการ (การเขียน 
สั้น กะทัดรัด ชัดเจน ถูกตองตรงประเด็น) 
  2.2 ขอเท็จจริง คือ ขอมูลเพ่ือประกอบการพิจารณา ความเปนมาของเรื่อง ขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของ
กับเรื่องซ่ึงปรากฏชัด กฎเกณฑท่ีเก่ียวของ ไดแก ขอกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง หลักการ 
  2.3 ขอพิจารณา คือ  การวิเคราะหเรื่องเพ่ือเสนอความเห็น พิจารณาอยางมีหลักเกณฑ 
 เปรียบเทียบ ขอดี ขอเสีย 
  2.4 ประเด็นเสนอ คือ  การเลือกหนทางท่ีดีท่ีสุด เพ่ือใหผูบังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ  
(มีความเปนไปได/บรรลุวัตถุประสงค/ผลกระทบและความเสี่ยงนอยท่ีสุด) 
 3. อานเนื้อหาวาตอบตรงประเด็น ชัดเจน ครบถวนหรือไม วรรคตอน การสะกดคํา การเชื่อมประโยค 
ท้ังนี้ ไดใหคําแนะนําวา การเขียนหนังสือภายนอก-ภายใน เม่ือข้ึนตนคําวา ตาม ตามท่ี (กรณีเปนเรื่องตอเนื่อง) 
จะตองลงทายขอความวา นั้น หากข้ึนคําวา ดวย (กรณีเปนเรื่องใหม) ไมตอง  ประโยคท่ีสิ้นสุดบรรทัดถาเปนวันเดือนป 
ใหเขียนวันท่ีและตัวเลขไวดวยกัน แยกเดือนและพ.ศ.ไวดวยกัน เชน วันท่ี 30 แยก มีนาคม 2559 ลงบรรทัดใหม  
และคําวา ไป กับ มา หากจะเขียนในประโยค ขอใหนึกถึงคนอานวาเม่ือเขาอานแลวเขาจะตองไปหรือมาดําเนินการ 
หากไมแนใจควรหลีกเลี่ยง 
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ความแตกตางของการจัดทําและเบิกจายเกี่ยวกับการประชุม/สัมมนา/อบรม/ติดตามนิเทศงาน  

 การประชุม/อบรม/สัมมนา จะมีความแตกตางกันในเรื่องของเอกสาร การขออนุมัติ ซ่ึงจะมี 2 กรณี 
คือ กรณีเปนผูดําเนินการจัด และผูเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 

 กรณีท่ีเปนผูดําเนินการจัด 
 1. การประชุม  ตองทําหนังสือขออนุมัติจัดประชุม/คาใชจายในการจัดประชุม กําหนดวาระการประชุม 
และหนังสือเชิญประชุม (เชิญประธาน และผูเขารวมประชุม)  
 2. การอบรม/สัมมนา  ตองทําหนังสือขออนุมัติหลักการและงบประมาณในการจัดอบรม/สัมมนา 
โครงการหลักสูตรการอบรม/สัมมนา กําหนดการ และรายละเอียดคาใชจาย 

 กรณีเปนการเขารวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
 1. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ หากมีการเบิกคาใชจาย (ควรเขียนรายละเอียดใหครบทุกชองของ
แบบฟอรม) พรอมแนบหนังสือเชิญ กําหนดการ 
 2. การเชิญเปนวิทยากร จะอยูในระเบียบของการอบรม/สัมมนา ซ่ึงปกติผูจัดจะเปนผูเบิกจายให  
หากใหเบิกจากงบปกติ ตองมีหนังสือรับรองวาผูจัดไดเบิกจายอะไรใหบาง          

การเบิกจายในการเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา/ติดตามนิเทศงาน 
 1. การเดินทางไปประชุม/อบรม/สัมมนา  หากมีการขออนุมัติเดินทางไปราชการจะตองเขียน 
ใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พรอมแนบใบขออนุมัติเดินทางไปราชการ หนังสือเชิญ วาระการประชุม 
กําหนดการอบรม/สัมมนา หนังสือรับรองคาใชจาย (กรณีเบิกจากตนสังกัด) 
 2. หากประสงคจะยืมเงินราชการ เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทาง (คาเบี้ยเลี้ยง ท่ีพัก พาหนะ และ
น้ํามันเชื้อเพลิง)  จะตองสงสัญญายืมเงินกอนวันเดินทาง/วันท่ีตองการใชเงิน ลวงหนา 2 วันทําการ (เงินงบประมาณ) 
หรือลวงหนา 5 วันทําการ (เงินงบกลาง) โดยประมาณการท่ีจะใชจริง หากมีเงินทดรองเหลือคืนเกิน 10% จาก
ยอดเงินท่ียืม ใหชี้แจงเหตุผลเม่ือทําเรื่องคืนเงิน 
 3. การคิดเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการตางจังหวัด  
  3.1 ใหนับวัน เวลา ตั้งแตออกจากสถานท่ีตั้ง (บานหรือสํานักงาน) จนกลับถึงสถานท่ีตั้ง โดย 
คิดเวลา 24 ชม. เปน 1 วัน เศษของชม.ตองเกิน 12 ชม. ใหนับเปน 1 วัน เม่ือไดจํานวนวัน นํามาคูณกับอัตรา 
เบี้ยลี้ยง แลวหักคาอาหารท่ีทางผูจัดจัดเลี้ยง เชน อบรม 2 วัน ผูจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน 2 ม้ือ คํานวณวันเดินทาง 
ได 3 วัน (3 วัน x 240 บาท – 160 บาท คงเหลือเบี้ยเลี้ยง  560 บาท) เปนตน 
  3.2 กรณีเดินทางไปติดตามนิเทศงาน วิธีการนับเวลาในการคํานวณคาเบี้ยเลี้ยงคิดเชนเดียวกับ 
ขอ 3.1 แตไมมีการหักคาอาหาร 
 4. คาท่ีพัก 
  4.1 กรณีสัมมนา/อบรม/เปนวิทยากร หากผูจัดไมไดจัดท่ีพักให ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.2549  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
ใหเบิกไดตามท่ีจายจริง หองพักคู ไมเกิน 750 บาท/วัน/คน หองพักคนเดียว ไมเกิน 1,200 บาท/วัน/คน ท้ังนี้  
ตองใชใบเสร็จรับเงินทางโรงแรมท่ีมี ท่ีอยูผูรับเงิน  วันท่ีออกใบเสร็จรับเงิน  ลายมือชื่อผูรับเงิน  จํานวนเงิน (ตัวเลข 
และตัวอักษร)  หมายเลขหองพัก  วันท่ีเขาพักและวันท่ีออก  พรอมหนังสือรับรองรายการคาใชจายจากผูจัด  
แนบเบิกจายดวย 
 
 



- 3 - 

  4.2 กรณีเดินทางไปราชการปกติ  เชน  การประชุมราชการ  การติดตามนิเทศงาน ใหเบิกได 
ตามพระราชกฤษฎีกาฯ เบิกท่ีพักเหมาจายได 800 บาท/วัน/คน ท้ังนี้ ตามมาตรการประหยัดของศูนยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ใหเบิกท่ีพักเหมาจายไดหองละ 800 บาท/วัน (พักคู) แตหากคาหองเกิน 800 บาท  
ใหเบิกไดไมเกิน 1,200 บาท/วัน 
 5. คาพาหนะ เบิกจายไดตามความเปนจริง สําหรับกรณีเบิกคาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ขอให 
ตรวจความถูกตองใบเสร็จรับเงินในสวนของ วันเดือนป จํานวนลิตร ลิตรละ จํานวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร  
ลายมือชื่อผูรับเงิน และหมายเลขทะเบียนรถ  
 6. การเขียนใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ มี 2 สวน ดังนี้  
  6.1 กรณีเดินทางคนเดียว ใชแบบ 8707 สวนท่ี 1 เขียนรายละเอียดใหครบถวน ลงลายมือชื่อ
ผูรับเงิน หากยืมเงินราชการ ใหลงลายมือช่ือชอง ผูจายเงินดวย 
  6.2 กรณีเดินทางเปนคณะ ตั้งแต 2 คนข้ึนไป ใชแบบ 8707 สวนท่ี 1 และแบบ 8708  
สวนท่ี 2 ดวย โดยใหเขียนหมายเหตุวัน เวลาของผูรวมเดินทางทุกคนไวดานหลังของสวนท่ี 1  และดําเนินการ 
เชนเดียวกับ ขอ 6.1 
  6.3 หากการเดินทางไปราชการ มีคาธรรมเนียมผานทางพิเศษ ใหเขียนเบิกจากคาใชจายใน 
การบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553 โดยแยกเขียนเปนใบสําคัญอีกหนึ่งชุด 
ท้ังนี้ ในการยืมเงินราชการ หากผูยืมเงินไมไดรวมเดินทางไปดวย ตองทําหนังสือแจงยกเลิกการยืมเงินสงกองคลังดวย 

 การถอดองคความรูการตรวจหนังสือราชการ และความแตกตางของการจัดทําและเบิกจาย 
ตามหนังสือเชิญประชุม/สัมมนา/อบรม/ติดตามนิเทศงานใหถูกตอง จากนางสาวอารีวรรณ เดชดํารงคศักดิ์ ทําให
เจาหนาท่ีศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไดรับความรู ความเขาใจ ความม่ันใจในการเขียนหนังสือราชการ 
และการเบิกจายใหถูกตองมากข้ึน 

 
        สิริลักษณ  นอยเคียง 
       นักวิชาการแผนท่ีภาพถายชํานาญการ 
         ผูถอดองคความรู                                                                                                                                                      
  
   
 
  



  



การใชภาษาในการเขียนหนังสือราชการ  หลักการคือใหใชภาษาเขียนไมใชภาษาพูด เชน สงถึง เปนสงให ใชคํา
บางคําผิด เชน ไป-มา จะใชไดโดยใหนึกถึงคนอาน หากไมแนใจใหหลีกเลี่ยง 
 การเขียนหนังสือราชการอยาเขียนวกวน  ซํ้าไปมา ควรเรียบเรียงความคิด หรือเขียนประเด็นเปนขอๆ 
ไวกอน คือคิดใหจบกอนแลวคอยเขียน 
 
การตรวจหนังสือราชการ  
 ก็จะตรวจความถูกตองของรูปแบบ เนื้อหา ภาษา การสะกดคํา 
 
ความแตกตางการประชุม/อบรม/สัมมนา 

 ขอสังเกตงายๆ  คือ    
1. การประชุม  จะมีวาระการประชุม 

จะมีหนังสือขออนุมัติจัดประชุม และคาใชจายในการจัดประชุม หนังสือเชิญประธาน หนังสือเชิญผูเขารวมประชุม วาระ
การประชุม 
 2. การอบรม/สัมมนา  จะมีกําหนดการ 
 - กรณีเปนผูจัด ตองทําเรื่องขออนุมัติจัดอบรม/สัมมนา  โครงการหรือหลักสูตรการอบรม/สัมมนา 
กําหนดการ และหากเปนบุคคลภายนอกตองทําขออนุมัติกระทรวงฯ 
 - กรณีเขารับการอบรม/สัมมนา ขออนุมัติเดินทาง หนังสือเชิญเขารับการอบรม/สัมมนา กําหนดการ  



  
        

 


