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1. บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของการศึกษา
รูปแบบหนึ่งของมัลติมีเดียที่ใชงานกันมากคือแฟมขอความ (Text File) สําหรับประเทศ
ไทยในปจจุบัน ไดนําโปรแกรมประมวลผลคําไทยตางๆ ที่มีอยูมาใชในการสรางแฟมขอความ
บรรจุเอกสารไทยเพื่อการใชงาน โปรแกรมประเภทนี้ อาทิเชน โปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด
โปรแกรมซียูเวิรด โปรแกรมเวิรดราชวิถี โปรแกรมจุฬาจารึก เปนตน ซึ่งโปรแกรมดังกลาวมีขอดี
และขอเดนแตกตางกันไป สามารถจัดทําเอกสารในรูปแบบที่ซับซอนไดตางๆ กันไป ซึ่งใน
ปจจุบันนี้ยังไมมีโปรแกรมประมวลผลคําไทย
ที่อํานวยความสะดวกใหกับผูใชในแงการจัดทํา
เอกสารราชการไทยเลย
ดังที่ทราบกันวาแบบฟอรมและเอกสารราชการไทยนั้นมีอยูมากมายหลากหลายรูปแบบ
ในการจัดทําเอกสารหนึ่งเรื่องของสถานที่ราชการหนึ่งแหง จะมีเอกสารในรูปแบบเฉพาะอยาง ซึ่ง
ในบางครั้งเจาหนาที่ตองเสียเวลาในการศึกษาวาจะจัดทําเอกสารเรื่องหนึ่งๆ
ควรจะตองใช
แบบฟอรมใดบาง และในบางครั้งก็เกิดความผิดพลาดขึ้น จัดทําเอกสารไมครบถวนหรือกรอก
ขอความไมถูกตอง ตองมาเริ่มตนขบวนการใหม ซึ่งเปนการสิ้นเปลืองเวลาและบุคลากรเปนอยาง
มาก ดังนั้นถามีการศึกษา วิเคราะห และสรุปวาหนวยงานราชการใดใชเอกสารใดบาง มีเอกสาร
ชุดไหนที่มีลักษณะเหมือนกัน ใชเหมือนๆ กันในทุก ๆ หนวยงาน รวมทั้งทราบวาในหนวยงาน
หนึ่งๆ เมื่อตองการจัดทําเอกสารเฉพาะเรื่องจะตองใชแบบฟอรมใดบาง ซึ่งจะเปนขอมูลที่มี
ประโยชนเปนอยางมากในการอํานวยความสะดวก และประหยัดเวลาตอเจาหนาที่ในการจัดทํา
เอกสารราชการแบบตางๆ เปนอยางยิ่ง
เมื่อไดขอสรุปจากการศึกษาแลว ขอมูลเหลานี้จะเปนประโยชนไดเปนอยางมากก็ตอเมื่อมี
การสรางฟอรมตนแบบ (Template) ของเอกสารตางๆ ไวในโปรแกรมประมวลผลคําไทย ซึ่ง
โปรแกรมที่มีอยูในปจจุบันบางโปรแกรมเปนของบริษัทเอกชนจากตางประเทศ
ที่จําหนาย
โปรแกรมในราคาสูงพอประมาณ ทําใหประเทศไทยเราตองสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ ซึ่ง
ในปจจุบันมีการใชโปรแกรมในกลุมนี้แบบผิดกฎหมายอยูเปนปริมาณมาก ณ วันหนึ่งที่บริษัท
เจาของโปรแกรมมาตรวจสอบ
หนวยงานหรือองคการตางๆ
ของประเทศไทยจะตองจาย
คาลิขสิทธิ์การใชโปรแกรมเหลานั้นเปนเงินปริมาณมหาศาล สวนโปรแกรมบางชุดที่พัฒนาโดย
บริษัทคนไทย หรือกลุมนักวิชาการไทย ก็ไมมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพราะขาดเงินลงทุน
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคือง ณ ปจจุบัน และยังไมไดรับความนิยมในการนําไปใชงาน
เทาที่ควร อาจเพราะเนื่องมาจากใชงานยาก ทําเอกสารที่ซับซอนไมได ดังนั้นนาจะไดมีการพัฒนา
โปรแกรมประมวลผลคําไทยใหมที่มีความสามารถในดานการจัดทําเอกสารเทียบเทาโปรแกรม
จากตางประเทศ และมีความสามารถพิเศษเก็บแบบฟอรมเอกสารราชการตางๆ ไวเรียบรอย เมื่อ
ผูใชตองการจัดทําเอกสารเรื่องใดก็สามารถคนหาไดโดยงายและรวดเร็วดวยโปรแกรมดังกลาวนี้
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และสามารถแกไขเพียงบางขอความในเอกสารนั้นๆ
เพียงเทานี้เอกสารที่ตองการก็จะเสร็จ
เรียบรอย ซึ่งนอกจากจะเปนการประหยัดเวลาและแรงงานในการจัดทําแลว ยังเปนการปองกัน
การสูญเสียเงินตราออกนอกประเทศ
และเปนการสงเสริมการใชโปรแกรมอยางถูกตองตาม
กฎหมายอีกดวยประการหนึ่ง

1.2 ขอบเขตของการศึกษาสําหรับงานสวนนี้
ศึกษาแบบฟอรมและแบบเอกสารที่ใชในขั้นตอนการปฏิบัติราชการ ซึ่งมีระเบียบ
หรือแนวทางปฏิบัติกําหนดไว
เพื่อการดําเนินการที่เปนมาตรฐานและความเปนเอกภาพใน
ระหวางสวนราชการตางๆ
จะไมครอบคลุมแบบฟอรมที่หนวยราชการตางๆ
จัดทําดวย
จุดประสงคเพื่อการบริการประชาชน หรือภาคเอกชนที่มาขอใชบริการของสวนราชการนั้นๆ

1.3 วิธีการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล
• เก็บรวบรวมขอมูลแบบฟอรมและเอกสารราชการประเภทตางๆ จาก
หนวยงาน กรม กอง กระทรวงตางๆ
• สอบถามขอมูลการใชงานแบบฟอรมตางๆ จากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
• รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการในการใชงานโปรแกรมประมวลผลคํา
ไทย
• นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและสรุปผลการใชงานเอกสารราชการตางๆ
• พัฒนาฟอรมตนแบบ (Template) ของเอกสารที่เปน ที่นิยมใช ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการพัฒนาโปรแกรมประมวลผลคําไทยที่อํานวยความสะดวกในการเรียกใช
งานฟอรมตนแบบดังกลาว

1.4 เนื้อหาหลักในการศึกษา
• แบบฟอรมเอกสารราชการที่นิยมใชโดยทั่วไป
• แบบฟอรมเอกสารราชการที่สําคัญของแตละกระทรวง
• ชุดแบบฟอรมที่เกี่ยวของสําหรับการจัดทําเอกสารเรื่องสําคัญ
• แบบฟอรมตนแบบที่คัดเลือกเพื่อพัฒนาในโปรแกรมประมวลผลคําไทย
• ความตองการของผูใชตอแบบฟอรมเอกสารราชการที่ควรบรรจุในโปรแกรม
ประมวลผลคําไทย
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2. ระเบียบตางๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการ
2.1 กฎหมายและระเบียบพื้นฐานในการปฏิบัติราชการทั่วไป
แบบฟอรม และรูปแบบเอกสารตางๆที่ใชในราชการนั้น เปนสวนหนึ่งในกระบวนการการ
ดําเนินงาน ปฏิบัติราชการตางๆ ดังนั้น ในการพิจารณาลักษณะการใชงานของแบบฟอรม และ
รูปแบบเอกสารที่ใชในราชการตางๆ
เราจึงจําเปนตองดูโครงสราง และกฏหมายระเบียบ
กฏเกณฑในการปฏิบัติราชการประกอบไปดวย
ซึ่งบางกฎหมายบางระเบียบก็จะไดกําหนด
แบบฟอรม หรือรูปแบบเอกสารเพื่อเปนแนวทาง หรือเพื่อบังคับใชแกสวนราชการตางๆไวดวย
ดังนั้น ในสวนนี้ จะขอกลาวถึงสวนราชการและการปฏิบัติราชการโดยสังเขปเพื่อเปนภูมิ
หลัง ในการพิจารณาลักษณะการใชแบบฟอรมและรูปแบบเอกสารตางๆ
กฏหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการที่สําคัญและใชเปน พื้นฐานในการบริหารและ
การปฏิบัติราชการที่จะขอยกมากลาวโดยสังเขป คือ
• พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
กําหนดโครงสรางและระเบียบปฏิบัติราชการที่ใชเปนหลักหลายประการ
โครงสรางของระบบราชการที่กําหนดไวตามระเบียบดังกลาว
บริหารราชการออกเปน สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น

เปนกฏหมายซึ่ง
คือการจัดระเบียบ

การบริหารราชการสวนกลาง ประกอบดวย สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง
กรม ซึ่งเปนสวนราชการที่รับผิดชอบงานดานตางๆ
การบริหารราชการสวนกลางนี้ เปนการรวมศูนยการบริหารราชการ รวมอํานาจใน
การสั่งการ การกําหนดนโยบาย การวางแผน ควบคุมตรวจสอบ และการบริหารราชการในกิจการ
ที่สําคัญๆ
การบริหารราชการสวนภูมิภาค ประกอบดวย จังหวัด และ อําเภอ และรวมถึงการ
ปกครองตําบล หมูบาน
การบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
สุขาภิบาล และราชการสวนทองถิ่นอื่นตามที่มีกฏหมายกําหนด
สํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งในการบริหารราชการสวนกลางนั้น มี
ฐานะเปนกระทรวง อยูภายใตการปกครองบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีใน
เรื่องที่เปนหัวใจของการบริหารราชการ เชน การวางระเบียบปฏิบัติราชการเพื่อใหการบริหาร
ราชการแผนดนเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การจัดการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของขาราชการและผูปฏิบัติงานของรัฐ การบริหารงบประมาณแผนดิน ฯลฯ ตลอดจนการเรงรัด
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และติดตามผลการดําเนินงานของสวนราชการตางๆ รวมทั้งกิจการที่มิไดอยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวง ทบวง กรม ใด
• พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เปนกฎหมายหลักที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน
ขาราชการกลุมใหญ และมีผูปฏิบัติงานกระจายอยูทุก กระทรวง ทบวง กรม

ซึ่งเปน

ขาราชการพลเรือน จัดเปนขาราชการฝายพลเรือน กลาวคือ เปนบุคคลที่ไดรับบรรจุ
และแตงตั้งตามกฎหมายใหรับราชการ โดยไดรับเงินเดือนจากเงินงบประมาณหมวดเงินเดือนใน
กระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน
สาระสําคัญของกฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
ประกอบดวย
องคประกอบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปดโอกาสให
ผูทรงคุณวุฒิดานตางๆ เขารวมเปน ก.พ. พรอมทั้งกําหนดอํานาจหนาที่ของ ก.พ. และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ซึ่งเปนสวนราชการหนึ่งภายใตสํานักนายกรัฐมนตรี) ให
เหมาะสมยิ่ง ขึ้น โดยใหมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะและใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน การจัดและพัฒนาสวนราชการและวิธีปฏิบัติ
ราชการของขาราชการฝายพลเรือนดวย
กฏหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนนี้ ครอบคลุมและเกี่ยวของกับขาราชการ
ตั้งแต เขารับราชการจนกระทั่งออกจากราชการ เชน การคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ การ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ การใหขาราชการพลเรือนไดรับเงินเดือน การบรรจุ แตงตั้ง การ
บําเหน็จความดีความชอบ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการ
วินัย การดําเนินการทางวินัย การตรวจสอบการดําเนินการทางวินัย และการใหออกจากราชการ
รวมทั้ง การอุทธรณคําสั่งลงโทษ และการรองทุกข
ทั้งนี้ โดยมีกฏ และระเบียบ ก.พ. ที่คณะกรรมการก.พ. ออกประกาศใชเปน
รายละเอียดหลักเกณฑ และการปฏิบัติ ตามเรือ่ งตางๆที่กลาวไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน
สําหรับ ขาราชการพลเรือนนี้ มีแยกออกเปนประเภทตางๆ โดยแตละประเภทจะมี
องคการบริหารงานบุคคลกํากับ ดูแล ดังนี้
1. ขาราชการพลเรือน มีคณะกรรมการขาราชการพลเรือน หรือ ก.พ. เปนองคการ
บริหารบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
2. ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัยหรือ ก.ม.
เปนองคการบริหารบุคคล
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนใน
มหาวิทยาลัย
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3. ขาราชการตุลาการ มีคณะกรรมการขาราชการตุลาการหรือ ก.ต. เปนองคการบริหาร
บุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตุลาการ
4. ขาราชการอัยการ มีคณะกรรมการขาราชการอัยการหรือ ก.อ. เปนองคการบริหาร
บุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการอัยการ
5. ขาราชการตํารวจ มีคณะกรรมการขาราชการตํารวจหรือ ก.ต.ร. เปนองคการบริหาร
บุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการตํารวจ
6. ขาราชการครู มีคณะกรรมการขาราชการครูหรือ ก.ค. เปนองคการบริหารบุคคล
จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
7. ขาราชการรัฐสภา มีคณะกรรมการขาราชการรัฐสภาหรือ ก.ร. เปนองคการบริหาร
บุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา
8. ขาราชการกรุงเทพมหานคร มีคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครหรือ ก.ก.
เปนองคการบริหารบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานคร
9. ขาราชการสวนจังหวัด มีคณะกรรมการขาราชการสวนจังหวัดหรือ ก.จ. เปนองคการ
บริหารบุคคล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนจังหวัด

อยางไรก็ตาม โดยทั่วๆไปแลว ขั้นตอนและ กฏระเบียบหลักเกณฑในการปฏิบัติการ
บริหารบุคคลขาราชการฝายพลเรือนประเภทตางๆนี้ ก็มีกระบวนการขั้นตอน อิงตาม หลักเกณฑ
ที่ปรากฎใน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน และตามกฏ และ ระเบียบ ที่ออกโดย
สํานักงานก.พ.
อนึ่ง สําหรับขาราชการฝายทหารนั้น อยูภายใตพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการทหาร
พ.ศ. 2521 แกไขปรับปรุงป 2527, 2531, 2535 และ 2538 ซึ่งใชตอทหารประจําการ
และขาราชการกระทรวงกลาโหม พลเรือนที่บรรจุในตําแหนงอัตราทหาร
กํากับดูแลโดย
คณะกรรมการขาราชการทหาร หรือ กขท. และนอกจากนั้นก็ยังอยูภายใตกฏกระทรวงกลาโหม
• กฏหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
กําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่จัดทํางบประมาณ ขั้นตอนการทํางบประมาณ
รายจายประจําป การโอนงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ
เพื่อใหสวนราชการตางๆถือปฏิบัติ โดยมีสํานักงบประมาณ ซึ่งเปนสวนราชการในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เปนผูรับผิดชอบ กฎหมายนี้ใชบังคับแกสวนราชการทั้งหมด
กฎหมายเกี่ยวกับการคลัง การเบิก-จายเงินของสวนราชการตางๆ โดยกรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง เปนผูกํากับดูแล กฎหมายนี้ใชบังคับแกสวนราชการทั้งหมด
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
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เปนระเบียบขอปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการในลักษณะตางๆ (การซื้อ การจัดทํา
การจาง การเชา การแลกเปลี่ยน ฯลฯ) ของสวนราชการตางๆ ที่เกี่ยวกับ วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน
สิ่งกอสราง หรือ การบริการตางๆ ระเบียบนี้บังคับใชแกสวนราชการทั่วไป ที่ใชดําเนินการโดย
เงินงบประมาณ เงินกู รวมทั้งเงินชวยเหลือประเภทตางๆ
• ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
เปนระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย และการรักษาความลับเกี่ยวกับบุคคล
เอกสาร และสถานที่ราชการ ระเบียบนี้บังคับใชแกสวนราชการทั้งหมด
• ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เปนระเบียบที่เกี่ยวกับขั้นตอนและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารเอกสาร
ราชการ ซึ่งนับวาเปนหัวใจสําคัญในการปฏิบัติงานสํานักงานในสวนราชการ เริ่มตั้งแต การจัดทํา
การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนกระทั่งถึงการทําลาย ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ
ทั้งหมด
กฏหมายและระเบียบตางๆเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ
เปนกฎหมายตางๆที่เกี่ยวกับคาตอบแทนเสริม หรือประโยชนตางๆ ที่ภาครัฐจัดใหเพื่อ
ตอบแทนการปฏิบัติงานของขาราชการ นอกเหนือไปจากคาตอบแทนหลักคือเงินเดือน เชน การ
ลา สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การศึกษาของบุตร คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
เงินชวยเหลือตางๆ เปนตน ซึ่งกฏหมายและระเบียบเหลานี้ใชบังคับกับขาราชการฝายพลเรือน
สวนมาก

2.2 การปฏิบัติราชการ
กระบวนการที่เกี่ยวของในการปฏิบัติราชการอาจจัดไดเปน 2 ลักษณะดังนี้

2.2.1 กระบวนการที่เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องราชการสําหรับสวนราชการทั่วไป
เปนกระบวนการขั้นตอนที่สวนราชการทุกแหงปฏิบัติ และมีกฏ ระเบียบ หรือเกณฑ
ปฏิบัติกลางกําหนดไว ซึ่งจะแบงเปนประเภทตางๆไดดังนี้
ก. การปฏิบัติที่เกี่ยวกับบุคคลที่ปฏิบัติงาน โดยมากมีแนวปฏิบัติตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบขาราชการฝายตางๆ
โดยคณะกรรมการหรืออนุกรรมการขาราชการประเภทตางๆ
สําหรับขาราชการฝายพลเรือนประเภทตางๆนั้น มักจะยึดตามแนวปฏิบัติ และ กฏ ที่กําหนดโดย
กรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
กระบวนการดานบุคคลประเภทตางๆ มีดังนี้
1) การวางนโยบายกําหนดอัตรากําลัง อัตราตําแหนง คุณลักษณะของตําแหนง การ
เปลี่ยนแปลงตําแหนง
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สวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการเสนอรายละเอียดตางๆตอคณะกรรมการขาราชการที่
เกี่ยวของ
2) การสรรหาบุคคล และการบรรจุแตงตั้ง
กระบวนการการสรรหาบุคคลเขารับราชการทั่วไปนั้น อาจกระทําไดโดย 1) การสอบแขงขัน
2) การคัดเลือก ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการขาราชการแตละประเภทกําหนดในกรณีตางๆ
ซึ่งในการคัดเลือกนี้ จะครอบคลุมถึงกรณีสรรหาบุคคลเขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
ผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ ในกระบวนการสรรหานี้ก็ตองมีการใหขอมูลภูมิหลัง ประวัติ
ของผูสมัคร รวมทั้งคําชี้แจงและการประเมินตัวบุคคลจากสวนราชการที่สรรหาบุคคลดังกลาว
สําหรับในกรณีเปนตําแหนงที่มีความหนาที่เกี่ยวของกับความลับในสวนราชการ ก็ตองมีการ
ตรวจสอบประวัติและพฤติการณบุคคลตามแนวปฏิบัติที่กําหนดใน ระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
สําหรับ กรณีที่ไดสรรหาบุคคลและบรรจุแตงตั้ง รายงานตัวเขารับราชการแลว ก็ตองมี
กระบวนการการทดลองปฏิบัติราชการ และการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติราชการ
จากสวนราชการโดยตรงของบุคคลนั้นๆ ซึ่งการประเมินนี้จะเปนไปตามแนวทางที่
คณะกรรมการขาราชการที่เกี่ยวของกําหนด
การแตงตั้งบุคคลเขารับราชการนี้ก็ครอบคลุมถึงกรณี การโอน การยาย ขาราชการ การ
บรรจุกลับขาราชการ ดวย ซึ่งก็จะตองมีการประเมินบุคคล ตามแนวทาง เกณฑที่กําหนด จาก
คณะกรรมการขาราชการเชนกัน
3) การจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการ
สวนราชการทุกสวน ตองจัดทําแฟมประวัติขาราชการตามแบบที่กําหนดเปนมาตรฐานเดียวกัน
ซึ่งมาตรฐานที่กําหนดก็คือ แบบ ก.พ. 7 ของสํานักงาน ก.พ. สําหรับแบบนี้ เปนการกําหนด
หัวขอ และการบันทึกขอมูล รวมทั้งเอกสารหลักฐานตางๆเกี่ยวกับขาราชการแตละคนในแฟม
ประวัติ
ในกรณีที่ตองมีการแกไข วัน เดือน ปเกิดในแฟมประวัติดังกลาว แนวปฏิบัติเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไข วัน เดือน ป เกิดในทะเบียนประวัติ
ขาราชการ พ.ศ 2527
4) การพัฒนาบุคคล การเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
การพัฒนาเพิ่มพูนประสิทธิภาพของขาราชการ มีหลายลักษณะดังนี้
4.1) การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเลื่อนตําแหนง หรือ เลื่อนขั้นเงินเดือน
จะมีเกณฑปฏิบัติที่กําหนดไวสําหรับหลายๆกรณี ทั้งกรณีสอบคัดเลือก และกรณี
คัดเลือกประเมิน ตามระดับหนาที่ตางๆ และการเลื่อนตําแหนงประเภทตางๆ ซึ่งสวน
ราชการเจาสังกัดอาจเพิ่มเติม เปลียนแปลง เกณฑไดตามความเหมาะสมของแตละ
ตําแหนง
4.2) การใหขาราชการไปฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัย
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สําหรับกรณีขาราชการไปฝกอบรม ดูงาน ปฏิบัติการวิจัยในตางประเทศนั้น มีระเบียบ
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงานตางประเทศ พ.ศ. 2512
และแกไขเพิ่มเติมโดยฉบับที่ 2-8 (2518, 2518, 2520, 2523, 2525, 2533,
2535, 2535) ซึ่งใชบังคับแกขาราชการกระทรวง ทบวง กรม ฝายพลเรือน ซึ่งระบุถึง
แนวปฏิบัติเรื่อง เงื่อนไข คุณสมบัติ การอนุญาต การทําสัญญา ขอตกลงกับหนวยงาน
เจาสังกัด และคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
5) การดําเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลประเภทตางๆมีดังนี้
5.1) การลา
สิทธิและหลักเกณฑแนวปฏิบัติเรื่องการลาของขาราชการฝายพลเรือนทุกประเภท
เปนไปตาม ระเบียบวาดวยการลาของราชการ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.
2539 ซึ่งครอบคลุมการลาตางๆ และสําหรับการลาบางประเภทก็จะมีระเบียบการ
ปฏิบัติเฉพาะ เชน ระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรมและดูงาน ณ
ตางประเทศ พ.ศ. 2512 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-9 (พ.ศ. 2518, 2518, 2520,
2523, 2525, 2533, 2535, 2535) ซึ่งบังคับใชแกสวนราชการฝายพลเรือนทุกสวน
5.2) การรักษาพยาบาล ขอกําหนดและการดําเนินการเปนไปตามพระราชกฤษฎีกา
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ซึ่งใชบังคับแกขาราชการทุกประเภท
5.3) การศึกษาของบุตร ขอกําหนดและการดําเนินการเปนไปตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ซึ่งใชบังคับแกขาราชการทุก
ประเภท
5.4) บําเหน็จบํานาญ ประเภทตางๆ ตามพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการ
พ.ศ. 2494 และตามพระราชบัญญัติกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539
5.5) ประโยชนเกื้อกูลเกี่ยวกับการเงินอื่นๆ เชน เงินคาเชาบาน (ตามพระราช
กฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2527 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2-5
(2533,2535,2539), คาใชจายเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ (ตาม พระราช
กฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 25 (2527, 2528, 2529, 2534), เงินคาตอบแทนอื่นๆ เชน คาสอนพิเศษ เงิน
ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนตน
6 ) การดําเนินการทางวินัย
การดําเนินการทางวินัยของขาราชการนั้นครอบคลุมกระบวนการตางๆในกรณีที่มีการ
กลาวโทษขาราชการวาผิดวินัย คือ การสืบสวนขอรัองเรียน การสอบสวนพิจารณา การสั่ง
ลงโทษ หรือยกโทษ
สําหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของขาราชการประเภทตางๆนั้น เปนไป
ตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการประเภทตางๆ ซึ่งในทางปฏิบัติแลว สวน
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ราชการฝายพลเรือนตางๆ จะอนุโลมตาม กฏ ระเบียบ แนวปฏิบัติของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
7) การออกจากราชการ
สําหรับการปฏิบัติเกี่ยวกับการออกจากราชการ ของขาราชการฝายพลเรือนสามัญ เปนไป
ตามระเบียบก.พ. วาดวยการลาออกจากราชการของขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2536
ข. การคลัง การเงิน การใชจายตางๆ
สําหรับการดําเนินการในเรื่องการเงิน การใชจายตางๆของราชการนั้น อาจจัดไดเปน 2
ลักษณะคือ
1) ดานการจัดทํางบประมาณ เปนการปฏิบัติในระดับการวางแผนการใชจาย เงิน
งบประมาณของสวนราชการในระดับกระทรวง ทบวง กรม
สําหรับเงินงบประมาณของสวนราชการนั้น จะมี 2 ลักษณะคือ
1.1) เงินงบประมาณแผนดิน
1.2) เงินนอกงบประมาณแผนดิน (เงินจากรายไดของหนวยราชการ)
สําหรับงบประมาณแผนดินนั้น ทุกสวนราชการ ตองปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนงบประมาณแผนดิน ตามที่กําหนดโดย สํานัก
งบประมาณ ตาม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไข
เพิ่มเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2534
สําหรับงบประมาณจากรายไดของหนวยราชการนั้น จะเปนไปตามระเบียบ ขั้นตอน
การดําเนินการที่สวนราชการนั้นๆกําหนดไว
2) ดานการเงิน การใชจายของสวนราชการ
การดําเนินการการเงิน และ การใชจายจากงบประมาณแผนดินของสวนราชการทุกสวน
ทุกระดับ เปนไปตาม ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2536 และตาม ระเบียบปฏิบัติตางๆ ซึ่งกําหนดโดย กระทรวงการคลัง
สําหรับระเบียบที่ออกโดยกระทรวงการคลังที่เกี่ยวกับการจายเงินนั้นมี ระเบียบสําคัญคือ
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ 6 พ.ศ. 2538
นอกจากนั้นก็ยังมีระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการจายเงินอีกจํานวนมาก ซึ่งเปนการวาง
เกณฑปฏิบัติในการเบิกจายเงินประเภทตางๆใหชัดเจนยิ่งขี้น ตามหลักเกณฑสําคัญที่ระบุไวใน
ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง ขอ 53 วา
“เจาของงบประมาณจะจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันไดแตเฉพาะตามที่กฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีอนุญาตใหจายได หรือตามที่ไดรับอนุญาต
จากกระทรวงการคลัง”
จากเกณฑดังกลาว การเบิกจายการใชเงินประเภทใดๆนั้น ตองมีระเบียบกําหนดจึงจะใช
จายได ซึ่งกระทรวงการคลังไดกําหนดการเบิกจายเงินประเภทตางๆ แบงออกเปนหมวดตางๆคือ
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7 หมวดคือ 1) หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 2) หมวดคาจางชั่วคราว 3) หมวด
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 4) หมวดคาสาธารณูปโภค 5) หมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน และ
สิ่งกอสราง 6) หมวดเงินอุดหนุน 7) หมวดรายจายอื่น
และก็ไดออกกฏระเบียบเกี่ยวกับการใชจายเงินประเภทตางๆเปนจํานวนมาก
สําหรับการดําเนินการที่เกี่ยวของกับ การจัดซื้อ จัดทํา หรือดําเนินการตางๆเกี่ยวกับ วัสดุ
ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง และการจางบริการตางๆนั้น สวนราชการตางๆตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2540
ค. การดําเนินการดานเอกสารราชการ
เอกสารติดตอระหวางสวนราชการนับเปนหัวใจสําคัญในกระบวนการใดๆในการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งสั่งการและดําเนินการในทุกขั้นตอน สําหรับขาราชการทุกคนและทุกสวน
ราชการ
ระเบียบสํานักนายกวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กําหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
ที่เกี่ยวกับ “หนังสือราชการ” ทั้งหมด ตั้งแต รูปแบบ การจัดทํา การใช การรับสง การเก็บรักษา
จนถึงการทําลาย และใหสวนราชการทุกสวนถือปฏิบัติ
สําหรับในเรื่องการจัดชั้นความลับของเอกสารดังกลาว เปนไปตาม ระเบียบวาดวยการ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517

2.2.2 ภารกิจเฉพาะสวนราชการ
นอกจากลักษณะขั้นตอนการปฏิบัติราชการซึ่งทุกสวนราชการมีแนวปฏิบัติรวมกันแลว
แตละสวนราชการ ก็ยังอาจมีลักษณะ ขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจที่ระบุไวชัดเจนแนนอน ตามความ
ชํานาญเฉพาะดาน ที่สําคัญอีกดวย
สวนราชการแบงเปนประเภทใหญๆ 2 ประเภทคือ สวนราชการฝายพลเรือน และสวน
ราชการทหาร
• สวนราชการทหาร
สําหรับภารกิจเฉพาะที่สําคัญของสวนราชการทหาร คือในสวนที่เกี่ยวกับกองทัพ ซี่งก็ไดมี
การกําหนดแนวทาง รูปแบบการสงขอมูล คําสั่งตางๆในการปฏิบัติภารกิจในเรื่องตางๆของฝาย
ตางๆในกองทัพไว เพื่อใหใชรวมกัน เปนมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งสามารถใชแลกเปลี่ยนขาวสาร
ในการปฏิบัติภารกิจกับตางประเทศไดดวย
กองบัญชาการทหารสูงสุด ไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแบบหนังสือราชการ (รวม)
ของกองทัพไทย ซึ่งไดรางเสร็จเรียบรอย และมีคําสั่งทดลองใชตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2540
โดยกําหนดใหทดลองใชเปนเวลา 1 ป ขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาผลการทดลองใช
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• สวนราชการฝายพลเรือน
สวนราชการพลเรือนที่มีภารกิจเฉพาะที่มีกฎหมายระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานกํากับ
คือ
1) สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ภารกิจสําคัญของตํารวจ คือการรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบ
เรียบรอยของประชาชน ปองกันและปราบปรามอาชญากรรม ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาและกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ ขั้นตอนการปฏิบัติการตางๆ ตามประมวลกฎหมาย
ดังกลาว มีกําหนดไวใน ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางรางการ
ปรับปรุงแกไข กอนอนุมัติประกาศใช ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีนี้ ครอบคลุมการ
ปฏิบัติภารกิจของตํารวจทุกดาน เชน การรับคํารองทุกข สืบสวน การจับ สืบคน สอบสวน เปน
ตน
สํานักงานตํารวจแหงชาตินี้ เพิ่งเริ่มเปลี่ยนสังกัดทางราชการ จากเดิมที่เปนกรมหนึ่งใน
กระทรวงมหาดไทย เปลี่ยนสถานภาพเปนสวนราชการอิสระ อยูในการบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตรีโดยตรง ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกรมตํารวจ กระทรวงมหาดไทย ไปเปน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2541 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 17 ตุลาคม 2541
2) ศาล
ศาล เปน สวนราชการที่ทําหนาที่พิจารณาตัดสินคดีความตาม ประมวลกฏหมายวิธี
พิจารณาความแพง แกไขเพิ่มเติม 2535
แตเดิมศาลเปนสวนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม แตปจจุบันอยูในระหวางการ
พิจารณารางกฏหมายแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม
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3. แบบฟอรมและรูปแบบเอกสารราชการ
และลักษณะการใช
3.1 แบบฟอรมและรูปแบบเอกสารราชการทั่วๆไป
แบบฟอรมและรูปแบบเอกสารราชการ ที่ใชกันทั่วๆไปในหนวยงานราชการตางๆนั้น จัด
ไดเปนกลุมๆตามลักษณะการปฏิบัติราชการดังนี้
ก. เอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคล
ข. การคลัง การเงิน การใชจายตางๆ
ค. การดําเนินการดานเอกสารราชการ
3.1.1 เอกสารเกี่ยวกับการบริหารบุคคล
1.) การคัดเลือกและแตงตั้งกรรมการขาราชการประเภทตางๆ มีขั้นตอนตามที่
กําหนดโดยระเบียบคณะกรรมการขาราชการแตละประเภท ซึ่งระเบียบดังกลาวก็มักจะกําหนด
รูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวของ เชน บัตรเลือกตั้ง เปนตน ซึ่งจะแตกตางกันไปตามขอกําหนดของ
กรรมการแตละชุด อยางไรก็ตาม ผูที่จะดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวนั้นจํากัดอยูเฉพาะ
กรรมการขาราชการแตละประเภทเทานั้น และการดําเนินการจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีความจําเปนที่
ตองคัดเลือกแตงตั้งเพื่อใหกรรมการฯครบ
ตัวอยางแบบฟอรมการคัดเลือกของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ตามกฏก.พ.
2535 ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมการคัดเลือกของคณะกรรมการขาราชการครูตามกฏก.ค. 2539
ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมการคัดเลือกของคณะกรรมการขาราชการตํารวจ ปรากฏอยูในแฟม
รายการเอกสารตํารวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
2.) การวางแผนอัตรากําลังบุคลากร เปนขั้นตอนการดําเนินการในระดับหนวยราชการ
ที่มีหนาที่ดานวางแผน สําหรับการวางแผนอัตรากําลังของขาราชการฝายพลเรือนทุกกระทรวง
ทบวง กรมนั้น เปนไปตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยสํานักงาน ก.พ. โดยมีแบบฟอรมตางๆ
เปนแนวทางกําหนดหัวขอที่สวนราชการฝายพลเรือนตางๆตองทํารายละเอียดเสนอตอ ก.พ. ตาม
เอกสารที่แนบทายหนังสือ ว5/2523
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลังขาราชการพลเรือนแบบตางๆ
ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
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3.) การสรรหาและบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ เปนขั้นตอนการดําเนินการใน
ระดับหนวยราชการ
3.1 กรณีสอบแขงขัน สําหรับการสรรหาโดยการสอบแขงขันนั้น แนวปฏิบัติทั่วๆไปก็
คือ สวนราชการดําเนินการประกาศรับสมัคร สอบแขงขันตามหลักสูตรและวิธีการการสรรหาของ
ตําแหนงระดับตางๆ ตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการขาราชการตางๆ สําหรับกรณีการ
สอบแขงขันของขาราชการพลเรือนนั้น ทางก.พ. ไดกําหนดแตหลักสูตร และการดําเนินการ มิได
กําหนดแบบฟอรมใดๆไว
3.2 กรณีบรรจุโดยการคัดเลือก แนวปฏิบัติเชนเดียวกับกรณีสอบแขงขัน กลาวคือ
คณะกรรมการขาราชการตางๆเปนผูกําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับสวนราชการตางๆใชดําเนินการ
สําหรับกรณีขาราชการพลเรือน ทางก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีคัดเลือก ในกรณีพิเศษ
ตางๆ รวมทั้งกําหนดแบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ในกรณีตางๆ เชน การ
บรรจุบุคคลเขารับราชการในฐานะผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ การโอน การ
บรรจุกลับ การยายสับเปลี่ยน รวมทั้งไดกําหนด แบบเอกสารประกอบ ไดแก แบบหนังสือรับรอง
ประวัติการรับราชการทหาร แบบพิจารณาประเมินคุณสมบัติของบุคคล เปนตน สําหรับการ
พิจารณาประเมินคุณสมบัติของบุคคลนั้น สวนราชการแตละแหงอาจจะกําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมใหสอดคลองกับลักษณะงานและความตองการ ของแตละแหง
กรณีการการตรวจสอบประวัติบุคคลเพื่อบรรจุในตําแหนงอันเกี่ยวกับความมั่นคงของ
ชาติ หรือความลับในราชการ จะมีแบบฟอรมเกี่ยวกับการบันทึกขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับบุคคลนั้นๆ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการบรรจุขาราชการพลเรือนโดยการคัดเลือก ประเภทตางๆ
ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการบรรจุขาราชการตุลาการตางๆ ปรากฏ
อยูในแฟมรายการเอกสารตุลาการ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับเอกสารประกอบการบรรจุขาราชการตํารวจ ปรากฏอยูใน
แฟมรายการเอกสารตํารวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับระเบียบรักษาความปลอดภัย มีรายละเอียดใน แฟม
เอกสารรปภ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
4.) การประเมินการทดลองปฏิบัติราชการ เปนขั้นตอนการดําเนินการในระดับหนวย
ราชการ สําหรับการวัดศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะบรรจุเขารับราชการ
สําหรับการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน ทางก.พ. ไดกําหนด
ขั้นตอน และเกณฑในการประเมิน รวมทั้งแบบฟอรมที่เกี่ยวของสําหรับการประเมิน และการ
รายงานผลการประเมินเพื่อนําเสนอตอผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขี้นไป ตามกฏก.พ. ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2518 และ หนังสือเวียน ว5/2530 โดยแตละสวนราชการ พิจารณาในเรื่องการกําหนด
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รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และน้ําหนักในการประเมิน สําหรับตําแหนงตางๆ เพื่อให
เหมาะสมแกลักษณะงานและระดับงานที่หลากหลาย
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือน ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการครู
ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.ค. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการประเมินการทดลองปฏิบัติราชการของขาราชการตํารวจ
ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารตํารวจ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
5.) ทะเบียนประวัติขาราชการ และบัตรประจําตัวขาราชการ
รูปแบบการจัดทําทะเบียนประวัติขาราชการแตละคนนี้ มีมาตรฐานเดียวกันสําหรับ
ขาราชการทุกๆฝาย ประกอบไปดวยประวัติยอขาราชการ และแฟมประวัติขาราชการ ตามที่
กําหนดโดยคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงสมุดประวัติขาราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรีดัง
ปรากฏในหนังสือ สร. 0203/ว 6 พ.ศ. 2518
รูปแบบมาตรฐานที่ใชสําหรับประวัติยอขาราชการ คือ แบบ ก.พ. 7 โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อบันทึกประวัติยอที่สําคัญและจําเปนของขาราชการที่ตองอางอิงอยูเสมอเพื่อประโยชนในการ
บริหารงานบุคคลของสวนราชการที่เกี่ยวของ สําหรับแบบ ก.พ. 7 นี้มีกําหนดขนาดและประเภท
กระดาษไวดวย (กระดาษ 310 แกรม ขนาด 9" X 12" บันทึกขอมูลทั้ง 2 ดาน)
สําหรับ แฟมประวัติขาราชการนั้น กําหนดไววาเปนแฟมพับมีที่เจาะรูเอกสารกลางแฟม
ในแฟมประกอบดวยขอมูลรายละเอียดและเอกสารของขาราชการแตละคน โดยมีกําหนดหัวขอ
รายการการบันทึกขอมูลตางๆ
สําหรับ บัตรประจําตัวขาราชการนั้น จะเปนไปตามรูปแบบที่กําหนดตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวขาราชการ พ.ศ. 2498 ตามประกาศของสํานักนายกรัฐมนตรี
ตัวอยางรูปแบบ ก.พ. 7 ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ค.)
อนึ่ง การแกไขขอมูลวัน เดือน ปเกิดใน ก.พ. 7 ตองใชแบบฟอรมการแกไขตามที่สํานัก
นายกรัฐมนตรีกําหนด
6.) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ เลื่อนตําแหนง
เปนขั้นตอนการดําเนินการในระดับหัวหนาหนวยราชการ ตามแนวทางขั้นตอนที่กําหนดโดย
คณะกรรมการขาราชการตางๆ
สําหรับขาราชการพลเรือน ทางก.พ. ก็ไดมีแนวปฏิบัติสําหรับการประเมินผลงาน สําหรับ
ตําแหนง และ ระดับตางๆ โดยมี 2 ลักษณะคือ
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1) การสอบคัดเลือก ซึ่งจะ มีการกําหนดหลักสูตร การสอบ และแบบฟอรมการประเมิน
บุคคลซึ่งนับเปนสวนหนึ่งของการสอบคัดเลือก ซึ่งหนวยราชการอาจจะกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณสมบัติของตําแหนงตางๆตามที่เหมาะสม
2) การคัดเลือกโดยการประเมิน มีแบบฟอรมหลากหลายสําหรับระดับตําแหนงตางๆ
และ ขาราชการพลเรือนแตละประเภทอาจจะมีเงื่อนไข เกณฑในการประเมิน ตามลักษณะงานซึ่ง
อาจมีรายละเอียดปลีกยอยตางกัน
ตัวอยางแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือน เพื่อ
เลื่อนตําแหนงหรือขั้นเงินเดือน แบบตางๆ ปรากฏอยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียด
ในภาคผนวก ค.) และแบบฟอรมการประเมินการปฏิบัติราชการของขาราชการมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เปนตัวอยางของ การกําหนดรายละเอียดลักษณะงานเฉพาะกลุม ปรากฏในแฟมรายการเอกสาร
ก.ม. (คณะกรรมการขาราชการมหาวิทยาลัย) (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.) ซึ่งมีการ
ประเมินขาราชการสายตางๆ (สาย ก. สาย ข. สาย ค.) ตางกันอันเนื่องมาจากลักษณะงานที่
ตางกัน
7.) สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลตางๆ
7.1) การลาประเภทตางๆ
มีระเบียบปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการลาของราชการ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2539 ของสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเปนเกณฑปฏิบัติสําหรับขาราชการพลเรือนทุกประเภท
และมีกําหนดแบบฟอรมเกี่ยวกับการลาตางๆสําหรับขาราชการใชยื่นตอหนวยราชการ เชน ลา
พักผอน ลากิจ ลาบวช รวมไปถึงเอกสารตางๆที่เกี่ยวของซึ่งกําหนดโดยระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง
กับการลา
สําหรับกรณีการลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน ณตางประเทศนั้น จะมีเกณฑปฏิบัติ ตาม
ระเบียบวาดวยการใหขาราชการไป ศึกษา ฝกอบรม และดูงานตางประเทศ พ.ศ. 2512 และ
แกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับ พ.ศ. 2535 ซึ่งจะมีแบบฟอรมการลา แบบรายงาน และขอตกลง
สัญญาค้ําประกันตางๆที่ขาราชการทํากับหนวยราชการเจาสังกัด ตามที่กําหนดโดย
กระทรวงการคลัง ซึ่งบังคับใชแกขาราชการพลเรือนทุกประเภท
สําหรับแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับระเบียบการลา เชนใบลาประเภทตางๆ นี้ ทางสํานัก
นายกรัฐมนตรีผูออกระเบียบมิไดจัดทําแบบฟอรมพิมพแจกจายใหแกหนวยราชการ หนวย
ราชการแตละแหงจะจัดพิมพแบบฟอรมดังกลาว เพื่อใชในแตละหนวยงาน
7.2) บําเหน็จบํานาญ
แบบฟอรม และเอกสาร ที่เกี่ยวของในการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญ นั้น
ผูใชคือขาราชการทุกประเภท เพื่อยื่นใหหนวยราชการที่รับผิดชอบดําเนินการ โดยรูปแบบฟอรม
กําหนดตาม พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ พ.ศ. 2539 โดยในดานการเบิกจายเงินตางๆ เปนแบบฟอรม
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พิมพตามที่กระทรวงการคลังกําหนด สําหรับแบบฟอรมตางๆเกี่ยวกับ กบข. นั้น ทางกบข. เปน
ผูจัดพิมพ แบบฟอรมตางๆแจกจายแกหนวยราชการ
7.3) ประโยชนเกื้อกูลที่เกี่ยวกับการเงินตางๆ เชน คารักษาพยาบาล เงินสวัสดิการ
การศึกษาบุตร คาเชาบาน มีแบบฟอรมเกี่ยวกับคํารองและการเบิกจาย ซึ่งกําหนดโดย
กระทรวงการคลัง สําหรับขาราชการทุกประเภทใช เพื่อขอใหหนวยราชการที่รับผิดชอบ
ดําเนินการ
แบบฟอรมเกี่ยวกับประโยชนเกื้อกูลดานการเงิน และบําเหน็จบํานาญ ซึ่งขาราชการทุก
ประเภทใชรวมกัน ปรากฏรวมในแฟมรายการเอกสารสวัสดิการและกบข. (ดูภาคผนวก ค.)
8.) การดําเนินการทางวินัย เปนการดําเนินการในระดับหนวยราชการเมื่อมีการ
กลาวหาวาขาราชการกระทําผิดทางวินัย ขั้นตอนปฏิบัติดําเนินไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ขาราชการกําหนด ซึ่งจะกําหนดรูปแบบเอกสารตางๆในการสอบสวน หรือการออกหนังสือ
ราชการลงโทษ หรือประกาศผลการสอบสวนในลักษณะตางๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับการเงิน เชน
กรณีการจายเงินเดือนขาราชการที่ถูกดําเนินการทางวินัย จะเปนเอกสารที่กําหนดโดย
กระทรวงการคลัง
ตัวอยางแบบฟอรมเอกสารที่เกี่ยวดําเนินการทางวินัยของขาราชการพลเรือน ปรากฏอยู
ในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
9) การออกจากราชการ โดยปกติคณะกรรมการขาราชการจะกําหนดระเบียบปฏิบัติ
และเอกสาร สําหรับขาราชการใชในการลาออกจากราชการ
ตัวอยางแบบฟอรมการลาออกจากราชการ ของขาราชการพลเรือนตามระเบียบ ปรากฏ
อยูในแฟมรายการเอกสารก.พ. (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค.)
โดยสรุปแลว ลักษณะการใชเอกสารแบบฟอรมที่เกี่ยวกับการบริหารบุคคลตางๆ ของ
สวนราชการ สวนมากยังใชเปนแบบฟอรมกระดาษพิมพ และมักจะใชโดยผูบังคับบัญชาหรือ
หนวยงานในการดําเนินการตางๆที่เกี่ยวกับขาราชการ นอกจากนั้นแบบฟอรมที่ใชในการ
ดําเนินการในบางเรื่องก็ยังมีหลากหลาย ในระดับรายละเอียดลักษณะขอมูลที่จะปรากฏใน
แบบฟอรมตางๆ เชน แบบฟอรมการประเมินบุคคล เปนตน
แบบฟอรมที่ตัวขาราชการเองใชนั้นก็จะมีในกลุมสวัสดิการและประโยชนเกื้อกูล หรือ
คาใชจายตางๆ ซึ่งโดยมากมักเปนการใชตามโอกาส ในการยื่นคํารอง หรือรายงานตางๆ มิใช
การใชในการปฏิบัติงานราชการประจําวันทั่วๆไป
3.1.2 การคลัง การเงิน การใชจายตางๆ
1) การจัดทํางบประมาณ
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สํานักงบประมาณเปนผูกําหนดขั้นการแนวทางปฏิบัติสําหรับหนวยราชการระดับ
กระทรวง กรม ในการจัดทํางบประมาณรายป โดยจะจัดทําเปน คูมือปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทํา
งบประมาณรายจาย พรัอมแบบฟอรมสําหรับขั้นตอน และ การจัดทํางบประมาณประเภทตางๆ
แจกจายตอหนวยราชการ สําหรับแบบฟอรมการจัดทํางบประมาณนี้ จะมีการปรับปรุงทบทวนอยู
บอยๆ ประมาณ 3 ปตอครั้ง โดยคําของบประมาณ ฉบับป 2543 เปนฉบับที่ปรับปรุงใหมลาสุด
แบบฟอรมเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ มีรายละเอียดใน คูมือการจัดทํางบประมาณ ป
2543
หนวยราชการอาจจะกรอกรายละเอียดตางๆในแบบฟอรมที่สํานักงบประมาณจัดทํา หรือ
อาจใชโปรแกรมประมวลผลจัดรูปเอกสารตามรูปแบบที่สํานักงบประมาณกําหนดก็ได

2) การเงิน การใชจายตางๆของหนวยราชการ
การดําเนินการดานการเงินและการใชจายของสวนราชการทุกสวน เปนไปตามระเบียบชุด
เดียวกัน
กระทรวงการคลัง เปนผูกําหนดระเบียบ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ตางๆในการใชจายเงิน
รวมทั้งแบบฟอรมตางๆที่เกี่ยวของ ระเบียบหลักๆไดแก ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ
พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 3 พ.ศ. 2536, ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลังพ.ศ.
2520 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับ 6 พ.ศ. 2538
แบบฟอรม ที่กําหนดขึ้นตามระเบียบตางๆ นี้ทางฝายพัสดุ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง ก็ไดจัดพิมพแจกจายใหหนวยราชการตางๆมาเบิกใช
ในปจจุบัน ทางกระทรวงการคลังไดเริ่มจัดทําโปรแกรมมาตรฐานสําหรับการเบิกจายบาง
ลักษณะ เชน กรมฏีกา ไดจัดทําโปรแกรมการวางฏีกา แจกจายแกหนวยราชการใช คาดวาใน
อนาคต คงจะไดัพัฒนาโปรแกรมเกี่ยวกับการเงินในลักษณะตางๆสําหรับเปนมาตรฐานใหหนวย
ราชการใช
สําหรับหนวยราชการตางๆเองนั้น บางหนวยราชการก็ไดเริ่มพัฒนาโปรแกรมและระบบ
คอมพิวเตอรสําหรับการจัดการบัญชีและการเงิน ของหนวยงาน ซึ่งจะเปนลักษณะฐานขอมูลดาน
การบัญชีการเงิน ซึ่งมีการประสานใชงานกับลักษณะขั้นตอน การดําเนินการ และขอมูลใน
แบบฟอรมการใชจายเงิน ตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
อยางไรก็ตาม การใชแบบฟอรมพิมพแบบตางๆของกระทรวงการคลังก็ยังมีความจําเปน
โดยเฉพาะในกระบวนการขั้นตอน การจัดเก็บเอกสารการเงิน และการดําเนินการในการตรวจสอบ
บัญชี
สําหรับการดําเนินการเกียวกับการจัดซื้อ จัดจางตางๆ นั้น เปนการดําเนินการในระดับ
สวนราชการ และ สวนราชการทุกสวนจะอยูภายใต ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2540 ซึ่งกําหนดขั้นตอนการปฏิบัติ และรูปแบบเอกสาร
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ประกาศ และ สัญญาที่เกี่ยวของ ในการจัดซื้อจัดจาง โดยกําหนดแบบฟอรมไวทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ในปจจุบัน ก็ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบางสวนในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ และกําลังอยูในระหวางการพิจารณาอนุมัติเพื่อประกาศใชเปนทางการ
สํา หรับแบบฟอรมที่เกี่ยวของกับระเบียบพัสดุนี้ ทางสํานักนายกรัฐมนตรีผูออกระเบียบ
มิไดจัดทําแบบฟอรมพิมพแจกจายใหแกหนวยราชการ หนวยราชการแตละแหงจะจัดพิมพ
ฟอรมเอกสารเหลานี้เอง
แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับการเงิน การคลัง มีรายละเอียดใน แฟมเอกสารการเงินการ
คลัง (ดูภาคผนวก ค.)
แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ มีรายละเอียดใน แฟมเอกสารการพัสดุ (ดู
ภาคผนวก ค.)
3.1.3 การดําเนินการดานเอกสารราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 กําหนดรูปแบบของ
หนังสือราชการ สําหรับการติดตอระหวางขาราชการ หนวยราชการ และระหวางหนวยราชการกับ
ภายนอก รวมทั้งกําหนดกระบวนการขั้นตอนการรับสง การเก็บรักษาและทําลายเอกสารดังกลาว
สําหรับแนวทางการกําหนดชั้นความลับตางๆของหนังสือราชการ จะเปนไปตามเกณฑ
ปฏิบัติตาม ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517 ซึ่งก็ยังครอบคลุม
การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับประเภทตางๆ โดยมีแบบฟอรมตางๆในการดําเนินการเกี่ยวกับ
เอกสารลับนั้นๆ
หนังสือราชการจัดเปนรูปแบบเอกสารที่ใชมากที่สุด และใชโดยขาราชการและหนวยงาน
ทุกฝาย แมวาจะมีบางหนวยราชการที่ไดรับอนุญาตใหมีระเบียบงานสารบรรณของตนเองเพิ่มเติม
เชน ระเบียบงานสารบรรณกรุงเทพมหานคร แตก็จะเห็นไดวารูปแบบเอกสาร ขั้นตอนการสาร
บรรณตางๆนั้นยึดตามระเบียบสารบรรณของสํานักนายกรัฐมนตรีเปนหลัก
ในปจจุบัน หนวยงานตางๆก็ไดเริ่มนําคอมพิวเตอรและโปรแกรมประมวลผลคําเขามาใช
ในการจัดทําหนังสือราชการตามรูปแบบที่กําหนด แตก็ยังมีความลักลั่นในเรื่องการจัดรูปแบบ
หนังสือราชการตางๆโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา อยางไรก็ตามในดานการเก็บเอกสารตางๆ
ก็ยังคงเก็บรักษาและจัดทําบัญชีบันทึกตางๆเปนเอกสารกระดาษ
ในปจจุบัน มีการจัดตั้งกรรมการเพื่อพิจารณากําหนด ระเบียบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เพื่อเตรียมการสําหรับการติดตอสื่อสารระหวางหนวยราชการทางอิเล็กทรอนิกส ขณะนี้กําลังอยู
ในระหวางการดําเนินการ
แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ มีรายละเอียดใน แฟมเอกสารสํานักนายกฯ
(ดูภาคผนวก ค.)
แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับระเบียบสารบรรณกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดใน แฟม
เอกสารกทม. (ดูภาคผนวก ค.)
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แบบฟอรมตางๆ เกี่ยวกับระเบียบรักษาความปลอดภัย มีรายละเอียดใน แฟม
เอกสารรปภ. (ดูภาคผนวก ค.)

3.2 แบบฟอรมและรูปแบบเอกสารราชการสําหรับภารกิจเฉพาะสวนราชการ
3.2.1 เอกสารเกี่ยวกับทหาร
แบบหนังสือราชการ(รวม) แตเดิมภายในกองทัพจะมีการกําหนดรูปแบบการสง
ขาวสารระหวางหนวยงานในกิจการทหาร โดยใช กระดาษเขียนขาวรวม ซึ่งนอกจากจะมีขอมูล
เกี่ยวกับสาร หรือ ขาวที่จะสงแลว ยังตองมีการใหรายละเอียดที่จะตรวจสอบขอมูล รวมทั้ง
ชองทางการสื่อสารที่ใชสงขอมูลดังกลาว เชน การสงโทรสาร การสงวิทยุ เปนตน รวมทั้งขอมูลที่
จําเปนในการรักษาความลับของเอกสารนั้นๆ เชน ระดับชั้นความลับ ผูอนุมัติขาวดังกลาวเปนตน
ตั้งแตปพ.ศ. 2540 กองบัญชาการทหารสูงสุดไดจัดตั้งกรรมการจัดทํา แบบหนังสือ
ราชการ(รวม) ระหวางสายงานตางๆของทหาร เพื่อจัดทําเปนแบบหนังสือราชการของกองทัพ
ไทยใหเปนมาตรฐานเดียวกัน สามารถใชรวมกับระบบควบคุมบังคับบัญชา (C3I) ของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด และสามารถใชแลกเปลี่ยนขาวสารกับมิตรประเทศไดรวดเร็วขึ้น
แบบหนังสือราชการ(รวม) มีรูปแบบมาตรฐานในการดําเนินการแตละเรื่อง ซึ่งจะมีการ
กําหนดหัวขอ รายละเอียดประกอบตางๆไวลวงหนา เพื่อความสะดวกตอหนวยที่จะทําเอกสาร
และผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติตามความประสงคของหนวยเจาของเรื่อง เชน การระบุใหผูรับทราบ
วาเปนเอกสารสําหรับการฝกหรือการปฏิบัติจริง ชื่อแบบเอกสาร ฯลฯ เปนตน สําหรับ
แบบฟอรมตางๆนั้นจะกําหนดตามลักษณะงาน และรายละเอียดของขาวของแตละสายงาน ซึ่งจะ
มีสายงานหลักๆดังนี้
1.) สายกําลังพลและธุรการ
2.) สายการขาว
3.) สายยุทธการ
4.) สายสงกําลังบํารุง
5.) สายกิจการพลเรือน
6.) สายสื่อสาร
7.) สายการเงินและงบประมาณ
แบบหนังสือราชการ(รวม)ฉบับรางเสร็จในป 2541 และอยูในระหวางทดลองใชนี้
พัฒนามาจาก Message Text Format (MTF) ของกองทัพสหรัฐอเมริกา โดยดัดแปลงใหเหมาะ
กับภาษาไทย และสภาพแวดลอมของกองทัพไทย โดยมุงหมายใหทุกสวนราชการของกองทัพไทย
นําไปใช โดยในขั้นแรกจะใชรวมกับกระดาษเขียนขาว(รวม) และรับสงกันดวยชองทางตางๆ
ตามที่ปฏิบัติกันแตเดิม เชน โทรสาร หรือ วิทยุ แตทางกองบัญชาการทหารสูงสุด ก็มีแผนที่จะ
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พัฒนาเปนการรับสงกันในระบบอิเล็กทรอนิกสตอไป อันเปนสวนหนึ่งของแผน ระบบควบคุม
บังคับบัญชา (C3I) ของกองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อทุกหนวยไดนําหนังสือราชการ
(รวม) นี้ไปใชจนชํานาญแลว
สําหรับขอมูลตางๆเกี่ยวกับ การพัฒนาแบบหนังสือราชการ (รวม) นี้ สอบถามเพิ่มเติม
ไดจาก พันโท ดํารงค คลายทองคํา กองนโยบายและแผน กรมกําลังพลทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด โทร. 222-7859
ตัวอยางแบบหนังสือราชการ(รวม)ของสายงานตางๆ ปรากฏในแฟมรายการเอกสาร
ทหาร (ดูภาคผนวก ค.)
3.2.2 เอกสารเกี่ยวกับตํารวจ
ภารกิจหลักของตํารวจ คือการรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน รายละเอียดขอ
ปฏิบัติตางๆเปนไปตาม ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ซึ่งกําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินการ รวมทั้งรูปแบบเอกสารที่เกี่ยวของสําหรับเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศใชจัดบันทึก
ขอมูลคดี และจัดทํารายงาน เพื่อเก็บเปนหลักฐาน ซึ่งเปนระเบียบที่กําหนดขี้นตามประมวล
กฏหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในป 2534 กระทรวงมหาดไทยไดเริ่มกระบวนการแกไขประมวลระเบียบเกี่ยวกับคดี มี
การตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการเพื่อดําเนินการปรับปรุงระเบียบดังกลาว โดยฉบับรางนั้น
ไดจัดทําเสร็จเรียบรอย ในป 2541 ในปจจุบันอยูในระหวางการเสนอเพื่อพิจารณาประกาศใช
สําหรับลักษณะการใชเอกสารตางๆนั้น ทางสํานักตํารวจแหงชาติ จะมีหนวยงานกลาง
(กองพลาธิการ สํานักงานสงกําลังบํารุง) ที่จัดพิมพแบบฟอรมและแบบรายงานตางๆเพื่อแจกจาย
ใหสถานีตํารวจใช
อยางไรก็ตาม ทางสํานักตํารวจแหงชาติ ก็ไดเริ่มนําคอมพิวเตอรมาใชในการเก็บบันทึก
ขอมูล และไดกําหนดแนวปฏิบัติในการบันทึก เก็บรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งการ
ประมวลผล วิเคราะหเชิงสถิติ โดยกําหนดให ศูนยขอมูลขอสนเทศ สํานักงานแผนงานและ
งบประมาณ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จัดทําโปรแกรมสําเร็จรูปเกี่ยวกับการรายงานคดี
รวมทั้งวางระบบสื่อสาร กรรมวิธีขอมูล การบันทึก โอนถายขอมูล ใหกับสถานีตํารวจ และ
หนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติตางๆที่มีเครื่องคอมพิวเตอรใช
รายละเอียด และขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ฉบับ
ใหม สอบถามไดที่ พ.ต.อ. ไพบูลย รัศมิทรัพย ผูกํากับการฝายระเบียบการตํารวจ กอง
วิชาการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ โทร. 205-2511, 205-2513
ตัวอยางแบบฟอรมตางๆตามประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ปรากฏในแฟม
รายการเอกสารตํารวจ (ดูภาคผนวก ค.)
3.2.3 เอกสารเกี่ยวกับศาล
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การดําเนินการเกี่ยวกับคดีความตาม ประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพง แกไข
เพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2535 นั้นมีแบบฟอรมตางๆที่ศาลกําหนดไวกํากับการปฏิบัติในแตละขั้นตอน
แตเดิมนั้นการดําเนินการใดๆจะตองใชแบบฟอรมที่จัดพิมพแจกจายโดยศาลเทานั้น แตใน
ปจจุบันก็ไดมีการพัฒนาแบบฟอรมคํารองเกี่ยวกับกระบวนการศาสตางๆ สําหรับใชบันทึกจัดเก็บ
ดวยคอมพิวเตอร โดยทางศาลไดมีการตั้งกรรมการกําหนดมาตรฐานการจัดทํารูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว และขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินการปรับปรุงรูปแบบฟอรมที่ใชใน
กระบวนการศาสตางๆ ทั้งในรูปแบบแฟมอิเล็กทรอนิกส และฟอรมกระดาษพิมพ
รายละเอียด ขอมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับแบบฟอรมศาลที่ปรับปรุงใหมนี้ สอบถามไดจาก
คุณพรทิพย ชุมวัฒนะ สํานักเลขานุการกระทรวงยุติธรรม โทร. 541-2305, 541-2025
สําหรับตัวอยางแบบฟอรมศาลตางๆที่ยังใชกันอยูในขณะนี้ ปรากฏในแฟมรายการ
เอกสารศาล (ดูภาคผนวก ค.)
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4. รูปแบบเอกสารราชการที่เหมาะสมสําหรับเปน
ฟอรมตนแบบ (Template)
4.1 เกณฑการพิจารณารูปแบบเอกสารราชการที่เหมาะสมสําหรับเปน
ฟอรมตนแบบ (Template)
เพื่อใหฟอรมตนแบบที่จะบรรจุไวในโปรแกรมประมวลผลคําไทยที่กําลังพัฒนาอยู
สอดคลองกับคุณสมบัติในแงการใชของโปรแกรมนี้ตามที่กําหนดวัตถุประสงคไว กลาวคือ เปน
โปรแกรมประมวลผลที่มุงสนองความตองการของผูใชในหนวยราชการทั่วๆไป ใชงาย เปนที่
คุนเคยของผูใช ไมซับซอน มีการจัดรูปหนาที่ใชกันบอยๆ ผูศึกษาจึงใชเกณฑตอไปนี้ใชในการ
คัดเลือกรูปแบบเอกสารราชการที่เหมาะสมสําหรับเปนฟอรมตนแบบ
• เปนรูปแบบ หรือ ฟอรมที่ใชกันบอยๆ ทั่วๆไปในหนวยราชการทุกระดับ ทุก
หนวยงาน รวมทั้งใชโดยขาราชการทั่วๆไป
• เปนแบบที่มีการกําหนดรูปหนา ตําแหนงของขอมูล หัวขอ หรือ ขอความชัดเจน เปน
เอกภาพ ไมมีความหลากหลายแตกตางกันไปตามความตองการของหนวยราชการ
• เปนแบบที่ตองการการใสขอมูลที่เหมาะสําหรับการใชกับคอมพิวเตอรและโปรแกรม
ประมวลผลคําทั่วๆไป กลาวคือ เปนขอความเปนหลัก มิใชตัวเลขที่จะตองนําไปประมวลผลเชิง
คํานวณตอไป
• เปนรูปแบบหรือฟอรมที่หนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในการกําหนดรูปแบบตาม
ระเบียบ มิไดจัดทําเปนฟอรมตนแบบอิเล็กทรอนิกสอยูแลว
ดังนั้นกลุมรูปแบบเอกสารที่จะไมเขาเกณฑดังกลาวไดแก กลุมแบบเอกสาร หรือคํารอง
เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน และการคลังตางๆ เนื่องจากลักษณะขอมูลสวนมากจะเปนขอมูล
ตัวเลขที่จะตองนําไปทําการคํานวณเปนสวนหนึ่งของระบบบัญชีหรือการเงินของหนวยราชการ
ตางๆ
กลุมเอกสารเกี่ยวกับการประเมินบุคคลในลักษณะตางๆก็ไมเขาเกณฑเนื่องจากมีความ
หลากหลายในรายละเอียดตางๆที่สวนราชการกําหนดเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม นอกจากนั้น
ในแงการใช การประเมินตางๆก็เปนการประเมินในลักษณะประจําป หรือตามโอกาสโดย
ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงาน มิใชลักษณะการใชเอกสารที่ตองใชบอยๆ
เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการบริหารบุคคล เชนการดําเนินการทางวินัย การเลือกตั้งกรรมการ
ขาราชการตางๆ นับวาเปนการดําเนินการเฉพาะกิจเฉพาะโอกาส
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สําหรับรูปแบบเอกสารของทหาร (แบบหนังสือราชการรวม) ศาล (แบบคํารองและ
รายงานศาสตางๆ) และตํารวจ (แบบเอกสารเกี่ยวกับคดีตางๆ)นั้น ซึ่งเปนเอกสารที่จัดเปน
ภารกิจเฉพาะหนวยงานนั้น เปนรูปแบบที่ยังอยูในระหวางการทดลองพิจารณาใช อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไข และนอกจากนั้นทางสวนราชการเจาของเรื่องก็ไดมีแผนที่จะจัดทําเปนรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกสในอนาคตอยูแลว และในการจัดทําเปนรูปแบบอิเล็กทรอนิกสนั้นก็จะตองคํานึงถึง
ลักษณะที่สวนราชการเจาของเรื่องนําขอมูลตางๆในเอกสารตางๆไปใช ซึ่งคงตองพิจารณา
ประกอบกับโปรแกรมระบบงาน ฐานขอมูลตางๆที่ใชในหนวยงานนั้นๆ เอกสารเหลานั้นจึงไม
เหมาะสมที่จะนํามาทําเปนฟอรมตนแบบของโปรแกรมประมวลผลคําของโครงการนี้
รูปแบบเอกสารที่เขาเกณฑที่ตั้งไวดังกลาวอีกชุดหนึ่ง คือ รูปแบบทะเบียนประวัติ
ขาราชการ (ก.พ. 7) แตมีขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะกระดาษที่ใช และลักษณะการจัดเก็บลงแฟม
ซึ่งไมเอื้อตอการจัดทําเอกสารดังกลาวโดยคอมพิวเตอร

4.2 รูปแบบเอกสารราชการที่เสนอสําหรับเปน Template และขอควรคํานึงในการ
จัดทํา Template
4.2.1 รูปแบบตางๆของหนังสือราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2526
เปนรูปแบบหนังสือราชการตางๆที่ใชในการจัดทําเอกสารการติดตอประจําวันทั้ง
ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ ของสวนราชการทุกสวน และทุกระดับ และใชโดยขาราชการทุกคน
การจัดทําเปนฟอรมตนแบบในโปรแกรมประมวลผลคําจะเปนการอํานวยความสะดวก และเพิ่ม
ความสวยงามในการจัดทําเอกสารตามรูปแบบที่กําหนดดวยคอมพิวเตอร เปนอยางยิ่ง และจาก
การสอบถามเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
ก็จะจัดเปนฟอรมตนแบบที่เจาหนาที่ตา งๆโดยเฉพาะผูที่
เกี่ยวของกับการออกจดหมายราชการตางๆอยากใหมีไวในโปรแกรมประมวลผลคํา
ขอควรคํานึง
• คําขี้นตน ลงทายจดหมาย
สําหรับระเบียบงานสารบรรณนี้ ก็ไดกําหนดชุดของ คําขั้นตน และคําลงทายจดหมาย
เมื่อสงไปยังบุคคลในตําแหนงราชการ หรือตําแหนงเปนทางการระดับตางๆกันไวดวย ดังนั้นใน
การจัดทําเปนฟอรมตนแบบจึงควรมีขอมูลเหลานี้
on-lineใหผูใชไดเลือกนํามาใชในหนังสือ
ราชการตางๆไดถูกตอง โดยอาจจัดทําเปน Help File ประกอบฟอรมตนแบบ
• การรักษาความปลอดภัยของเอกสาร
เอกสารราชการตางๆจะแบงเปนชั้นความลับระดับตางๆ ตามเกณฑที่กําหนดในระเบียบ
รักษาความปลอดภัยแหงชาติ 2517 ดังนั้นเมื่อมีการจัดทําเอกสารราชการที่จัดเปนเอกสารลับ
ระดับตางๆโดยใชโปรแกรมประมวลผลคํา จึงจําเปนตองมีวิธีการปองกัน รักษาความปลอดภัย
ของเอกสารนั้นๆ on-line มิใหผูที่ไมไดรับอนุญาตเปดแฟมเอกสารเพื่ออานหรือทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความใดๆได ซึ่งอาจจะจัดทําเปนลักษณะการใหผูจัดทําเอกสารสามารถ lock
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แฟมเอกสาร และตั้งรหัสการใช(password) เพื่อใหเขาถึงเอกสารนั้นไดเฉพาะเมื่อใสรหัสการใช
เอกสารที่ถูกตอง
4.2.2 เอกสารเกี่ยวกับการลาแบบตางๆตามระเบียบวาดวยการลาของราชการ พ.ศ. 2535
แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539
สําหรับเอกสารเกี่ยวกับการลานี้ นอกจากจะเปนรูปแบบใบลาแลว ก็ยังมีแบบเอกสารใน
รูปแบบรายงานเกี่ยวการลา และสัญญาตางๆที่ขาราชการที่ลาทํากับหนวยราชการเจาสังกัด
สําหรับประเด็นขอที่ควรคํานึงในการจัดทําฟอรมตนแบบประเภทสัญญา โปรดดู
รายละเอียดขางลาง
4.2.3 เอกสารตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 แกไขเพิ่มเติม
ถึง พ.ศ. 2540
รูปแบบและขอความในเอกสารภาษาไทยเกี่ยวกับระเบียบพัสดุตามที่กําหนดโดยสํานัก
นายกรัฐมนตรีนี้ แมจะมีลักษณะการใชเปนการใชเฉพาะกิจ คือในเรื่องการจัดซื้อจัดจาง แตก็เปน
การดําเนินงานที่สวนราชการตางๆใชอยูบอยๆ นอกจากนั้นในลักษณะของเอกสารที่กําหนดไว
สวนมากจะเปนเอกสารสัญญาซึ่งมีขอความระบุไวชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขรายละเอียดตางๆ
มากมาย ซึ่งมีผลในเชิงกฎหมาย ดังนั้นจึงถือเปนเอกสารสําคัญที่ควรจัดทําเปนฟอรมตนแบบใน
โปรแกรมประมวลผลคํา
สําหรับเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุภาษาอังกฤษนั้น มีการใชที่จํากัดกวาเอกสารภาษาไทย
และ จากการสอบถามลักษณะการใชงานพบวา ในการใชทําสัญญากับบริษัทตางประเทศนั้น
บริษัทตางประเทศก็อาจจะมีการตกลงทําเงื่อนไขสัญญาในลักษณะตางๆ ซึ่งอาจแตกตางไปจาก
เอกสารภาษาอังกฤษที่กําหนดไวในระเบียบการพัสดุ จึงไมพิจารณาเปนฟอรมตนแบบใน
โปรแกรมประมวลผลคําที่กําลังพัฒนา
ขอควรคํานึง
เนื่องจากเอกสารการพัสดุ โดยสวนมากแลวเปนเอกสารประเภทสัญญา ดังนั้นในสวน
ขอความเงื่อนไขที่ระบุกําหนดไวในเอกสาร ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงไปแลว อาจมีผลกระทบทาง
กฎหมาย จึงเปนสวนที่จะตองปองกันไมใหผูใชมีโอกาสแกไขได ในระหวางที่ผูใชใสขอมูล
รายละเอียดตามที่แบบเอกสารกําหนดไว
ดังนั้น ลักษณะของฟอรมตนแบบของเอกสารประเภทนี้จึงไมควรเปนเพียงการจัดรูปหนา
และขอความสําเร็จรูปในโปรแกรมประมวลผลคํา ซึ่งผูใชสามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบลักษณะ
เอกสารใหแตกตางไปจากที่จัดสําเร็จรูปไวแลวได หากแตควรออกมาในรูปของ on-line form
ดังเชนในลักษณะการใช Form Field ในโปรแกรม Microsoft Word ซึ่งผูจัดทําสามารถปองกัน
สวนของเอกสารไมใหผูใชแกไขได โดยผูใชจะสามารถเติมขอมูลไดเฉพาะในชองขอมูล (field) ที่
กําหนดเทานั้น โดยไมมีผลกระทบตอรูปแบบเอกสารในสวนอื่นๆ
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คุณสมบัติอื่นๆของคําสั่ง Form ของ Microsoft Word ที่ควรพิจารณาบรรจุไวเปน
คุณสมบัติของฟอรมตนแบบในลักษณะนี้ คือ ความสามารถในการจัดเก็บเฉพาะขอมูลที่ผูใชเติม
ในชองตางๆเพื่อพิมพออกมา หรือเพื่อนําไปใชประโยชนอื่นๆ เชน จัดเก็บในฐานขอมูลเปนตน
นอกจากนั้น แตละชองขอมูลก็ยังสามารถมีขอความที่เปน default text หรือขอความตัวเลือก
สําหรับเติมลงในชองอีกดวย
สําหรับเอกสารการพัสดุอิเล็กทรอนิกสนี้ ทางผูศึกษาไดจัดทําไวเปนเอกสารในรูปแบบ
.doc เนื่องจาก ลักษณะตางๆเกี่ยวกับชองขอมูล (field) จะไมปรากฏเมื่อแปลงเปนรูปแบบ .rtf
______________________
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ภาคผนวก ก.
ดัชนีแฟมอิเล็กทรอนิกส
1. แบบฟอรมทายระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แฟมประเภท
.rtf)
๑
หนังสือภายนอก
๒
หนังสือภายใน
๓
หนังสือประทับตรา
๔
คําสั่ง
๕
ระเบียบ
๖
ขอบังคับ
๗
ประกาศ
๘
แถลงการณ
๙
ขาว
๑๐ หนังสือรับรอง
๑๑ รายงานการประชุม
๑๒ การจาหนาซอง
๒๑ บัญชีสงมอบหนังสือครบ ๒๕ ป
๒๒ บัญชีหนังสือครบ ๒๕ ป
๒๓ บัญชีฝากหนังสือ
๒๔ บัญชี หนังสือขอทําลาย
๒๕ ตารางคําขึ้นตนและลงทายหนังสือ
2. ตัวอยางหนังสือ (ภาษาอังกฤษ) ประเภทตางๆ ทายระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. ๒๕๓๕ (แฟมประเภท .rtf)
E01 หนังสือแบบพิธี (แบบที่ ๑)
E02 หนังสือแบบพิธี (แบบที่ ๒)
E03 หนังสือที่ไมเปนแบบพิธี (แบบที่ ๑)
E04 หนังสือที่ไมเปนแบบพิธี (แบบที่ ๒
E05 หนังสือกลาง (แบบที่ ๑)
E06 หนังสือกลาง (แบบที่ ๒)
E07 บันทึกชวยจํา (แบบที่ ๑)
E08 บันทึกชวยจํา (แบบที่ ๒)
E09 บั นทึก (แบบที่ ๑)
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บันทึก (แบบที่ ๒)

3. แบบฟอรมทายระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ.๒๕๓๕ (แฟมประเภท .rtf)
๑ แบบใบลาปวย ลาคลอดบุตร ลากิจสวนตัว
๒ แบบใบลาพักผอน
๓ แบบใบลาอุปสมบท (พ.ร.ฎ. วาดวย การพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลา
อุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑)
๔ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท แบบ ๑
๕ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหขาราชการลาอุปสมบท แบบ ๒
๖ แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
๗ แบบรายงานลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับการเตรียมพล
๘ แบบใบลาไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
๙ แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๑๐ แบบใบลาอยูปฏิบัติงานตอในองคการระหวางประเทศ
๑๑ รายงานการปฏิบัติงานในองคการระหวางประเทศ
๑๒ สัญญาของขาราชการที่ไปปฏิบัติงาน ในองคการระหวางประเทศ (กระทรวงการคลัง, ตาม
ระเบียบขอ ๔๑)
๑๓ หนังสือสัญญาค้ําประกัน (กระทรวงการคลัง, ตามระเบียบขอ ๔๑)
๑๔ ใบลาไปติดตามคูสมรส
๑๕ แบบใบขอยกเลิกวันลา
๑๖ บัญชีลงเวลาการปฏิบัติราชการของขาราชการ (ระเบียบขอ ๑๑)
(๑๗) สัญญาของขาราชการที่ไปศึกษา หรือฝกอบรมตางประเทศ
(๑๘) สัญญาค้ําประกัน
4. แบบฟอรมทายระเบียบสํานักนายกฯ วาดวยงานพัสดุ ฯ (แฟมประเภท .doc)
4.1 งานจัดซื้อ
๑.๑ ประกาศประกวดราคาซื้อ
๑.๒ เอกสารประกวดราคาซื้อ
๑.๓ แบบใบเสนอราคา
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
๑.๗ แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา)
4.2 งานจัดจาง
๓.๑ ประกาศประกวดราคาจาง
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๓.๒
๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖
๓.๗
๓.๘

เอกสารประกวดราคาจาง
แบบใบเสนอราคา
แบบสัญญาจาง
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันซอง)
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันสัญญา)
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา)
แบบหนังสือค้ําประกัน (หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน)
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ภาคผนวก ข.
รายการแฟมแบบฟอรมตางๆ
แฟมที่ 1
ระเบียบสํานักนายกวาดวยงานสารบรรณ
ระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พศ. 2535
ระเบียบสํานักนายกวาดวยการพัสดุ
ระเบียบกทม. วาดวยงานสารบรรณ
กฏหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ขาราชการครู (กค.)
แฟมที่ 2
กฏก.พ.
ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. 2517
กฏและระเบียบกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการเงินและงบประมาณ
สวัสดิการและ ก.บ.ข.
แฟมที่ 3
ระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดีและระเบียบขาราชการตํารวจ
เอกสารที่ใชในศาล
ระเบียบฝายตุลาการ
แฟมที่ 4
แบบหนังสือราชการ(รวม) ของ บก.ทหารสูงสุด
แฟมที่ 5
แบบหนังสือบริหารบุคคล ทบวงมหาวิทยาลัย/ม.ธ.
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ภาคผนวก ค.
รายการแบบฟอรมตางๆ
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