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ความรูท ั่วไปเกีย่ วกับกระทรวงการตางประเทศ
การตางประเทศเปนภารกิจซึ่งประเทศไทยไดใหความสําคัญมาโดยตลอด
เนื่องจากตระหนักถึงคุณคาของการธํารงและสงเสริมความสัมพันธฉันมิตรกับ ประเทศตาง ๆ
ในโลกนี้ดวยสันติวิธี ดังนั้นกระทรวงการตางประเทศซึ่งเปนสวนราชการที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ใน เรื่องนี้โดยตรง จึงมีประวัติอันยาวนานและมีบทบาทที่คอนขางชัดเจนในทุกยุคสมัย
โดยเฉพาะในช ว งที่ ป ระเทศชาติ ป ระสบภั ย คุ ก คามจากภายนอกหรื อ ในช ว งที่ มี ค วาม
จําเปนตองแสวงหาประโยชนและความรวมมือจากประชาคมระหวางประเทศเชนใน ปจจุบัน

ตราบัวแกวซึ่งเปนรูปเทพยดานั่งในดอกบัว ถือดอกบัวขางขวา ถือวชิระขางซายนั้น เปนตรา
ของกระทรวงการตางประเทศ
ซึ่งใชมาตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร ตราบัวแกวเปนตราซึ่งเจาพระยาคลังใชประทับในเอกสารของกรมเจาทาและที่
เกี่ ย วข อ งกั บ กระทรวงการต า งประเทศ เช น สนธิ สั ญ ญาต า ง ๆ ในป พ.ศ. 2418
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยกราชการดาน
การคลังออกจากกรมทา ตราบัวแกวจึงเปนตราประจําตําแหนงเสนาบดีจตุสดมภ กรมทา
และตอมาเมื่อไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ จัดระบบราชการใหมโดยแบงเปน 12 กระทรวง
ตราบัวแกว จึงเปนตราประจําเสนาบดีวาการตางประเทศ และกลายมาเปนตราของกระทรวง
การตางประเทศ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงบรรลุ นิติภาวะ และทรงบริหาร
ราชการแผนดินโดยสมบูรณ ในป พ.ศ. 2416 นั้น การติดตอกับตางประเทศโดยเฉพาะ
ระหวางรัฐบาลกับรัฐบาลตะวันตก ไดกลายเปนราชการประจําและในขณะเดียวกันปญหา
สําคัญที่รัฐบาลประสบคือ การคลังของแผนดิน เนื่องจากกอนหนานั้น การเก็บภาษีอากรซึ่ง
เปนรายไดหลักของแผนดินไดกระจายอยูตามสวนราชการ ตาง ๆ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัวจึงไดทรงแกไขปญหาการคลังเปน เรื่องแรก โดยไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหตั้งหอรัษฎากรพิพัฒนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2416 เพื่อเปนที่รวบรวมรายไดแผนดิน
และตรวจภาษีอากรของสวนราชการตาง ๆ และเมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 ไดทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหแยกกรมพระคลังมหาสมบัติออกจากกรมทา พรอมกันนั้นก็ไดทรง
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วิสัยทัศน
องคกรนําในการขับเคลื่อนนโยบายการตางประเทศไทยเพื่อผลประโยชนของชาติ

พันธกิจ
1. เปนตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหวางประเทศ ปกปอง รักษา
และสงเสริมผลประโยชน ของไทย ในเวทีท วิภาคี พหุภาคี และมีสวนรวมในการกําหนด
บรรทัดฐานระหวางประเทศ
2. เปนองคกรที่กํากับดูแลนโยบายการตางประเทศในภาพรวม ใหคําปรึกษาและ
ขอเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร นโยบาย และกลยุทธดานการตางประเทศ ตลอดจนกฎหมาย
ระหวางประเทศแกรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของของไทย
3. คุ ม ครอง ส ง เสริ ม และดู แ ลสิ ท ธิ แ ละผลประโยชน อั น ชอบธรรมของคนไทยใน
ตางประเทศ ตลอดจนการใหบริการแกประชาชนดานการกงสุล
4. นําองคความรูจากตางประเทศ มาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหวางประเทศ
มาชวยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5. เสริ ม สร า งความเชื่ อ มั่ น และภาพลั ก ษณ ที่ ดี ข องไทยในต า งประเทศและเวที
ระหวางประเทศ
6. ดําเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานดานการ
ตางประเทศ
7. สงเสริมและดําเนินงานดานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทั้งใน
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี
8. สร า งองค ค วามรู ด า นการต า งประเทศ และให ค วามรู ค วามเข า ใจด า นการ
ตางประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจดานการตางประเทศกับทุกภาคสวน
10. พัฒนาองคกรใหมคี วามพรอมในการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับหลักธรรมาภิบาล

คานิยม
1. สรางสรรคและเปดกวาง (Constructive) : มีความคิดริเริ่ม ทํางานอยางสรางสรรค
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รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และมีความพรอมที่จะปรับตัว
2. รับผิดชอบ (Accountable) : รับผิดชอบตอหนาที่และองคกร ทํางานดวยความ
เสียสละ อดทน ซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และตรวจสอบได
3. พึ่งพาได (Reliable) : มีความนาเชื่อถือ เปนที่พึ่งพาและไววางใจของประชาชน
และหนวยงานอื่นๆ ในดานการตางประเทศ
4. มุงผลสัมฤทธิ์และความเปนเลิศ (Excellent) : มีความเปนมืออาชีพ มุงมั่นทํางาน
ใหมีผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ มั่นคงในหลักการ ยึดถือจริยธรรมและความเปนธรรม

แผนยุทธศาสตรกระทรวงการตางประเทศ 4 ป (2558-2561)
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
เสริมสรางสถานะเชิงยุทธศาสตรและผลประโยชนของไทย
ประเด็นยุทธศาสตร 8 ขอ มีดังนี้
1. สงเสริมความสัมพันธอนั ดีกับเพื่อนบานและประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต
2. สงเสริมบทบาทที่สรางสรรคของไทยในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
3. เสริมสรางสถานะความสัมพันธกบั ประเทศยุทธศาสตร
4. ผลักดันบทบาทไทยที่สรางสรรคและรับผิดชอบเปนที่ยอมรับของประชาคมโลก
5. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันและความรวมมือทางเศรษฐกิจ
6. เสริมสรางภาพลักษณ ความเชื่อมัน่ และทัศนคติทดี่ ีตอไทย
7. สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนและพัฒนาคุณภาพการใหบริการแก
ประชาชน
8. พัฒนาขีดความสามารถขององคกร
การทูตเพื่อสาธารณสุข (Health Diplomacy)
ภูมิหลัง
ประชาคมระหวางประเทศตระหนักถึงความสําคัญของประเด็นการทูตเพื่อสาธารณสุข
(Health Diplomacy) ซึ่งเปนอีกมิติหนึ่งของนโยบายตางประเทศ เพื่อใหตอบสนองตอกระแส
ของโลกปจจุบัน ที่ประเด็นดานสาธารณสุขไมไดเปนเพียงประเด็นภายในประเทศของ
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สรุปพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป และ
มีนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ
ทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
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(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว

การเปดเผยขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน
นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

~9~

สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม
พ.ศ. 2548
$ ความหมาย
“งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต
การจัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใด
ของรั ฐ ทั้ง ในราชการบริ ห ารส ว นกลาง ราชการบริ ห ารสว นภู มิ ภ าค ราชการบริ ห ารส ว น
ทองถิ่น หรือในตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้

$ ชนิดของหนังสือ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน
ราชการ
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานในราชการ
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
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5. หนังสือประชาสัมพันธ
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ

$ หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

$ หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ

$ หนังสือประทับตรา
หนั ง สื อ ประทั บ ตรา คื อ หนั ง สื อ ที่ใ ชป ระทับ ตราแทนการลงชื่ อ ของหั ว หน าส ว น
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตรา
ใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก
เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การสงสําเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ
5. การเตือนเรื่องที่คาง
6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทําเปนคําสั่ง ใหใชหนังสือ
ประทับตรา
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ
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$ หนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด
แบบไวโดยเฉพาะหนังสือสั่งการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช
กระดาษตราครุฑ
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ

$ หนังสือประชาสัมพันธ
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ
และขาว
ประกาศ คือ บรรดาข อความที่ ทางราชการประกาศหรือชี้ แจงใหทราบ หรื อแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทํ า ขึ้ น นอกจากที่ ก ล า วมาแล ว ขางต น หรื อ หนั ง สื อ ที่ หนว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใช สว น
ราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทาง
ราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น
หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง
ใชกระดาษตราครุฑ
รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน
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 ความรูพื้นฐานทางดานภาษาอังกฤษ
คํานาม (Noun) คือ คําทีเ่ ปนชื่อของคน สัตว สิ่งของ สถานที่หรือคุณสมบัติ
ประเภทของคํานาม
คํานามในภาษาอังกฤษมีดังนี้
1. สามานยนาม (Common Noun)
คือ คํานามที่เปนชื่อเรียกคน สัตว สิ่งของ หรือสถานที่ ซึ่งไมใชชื่อเฉพาะ เชน
book, snake, pencil ฯลฯ
2. วิสามานยนาม (Proper Noun)
คือคํานามที่เปนชื่อเรียกเฉพาะของคน สัตว สิ่งของหรือสถานที่ ซึ่งจะตองเขียน
ขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญเสมอเชน Suchada, Bangkok ฯลฯ
คํานามที่เปนชื่อเฉพาะของเมือง ประเทศ หรือทวีปตาง ๆ เมื่อใชเปนคําคุณศัพท
จะหมายถึง “ประชากร / ภาษาของเมือง ประเทศ หรือทวีปนั้น ๆ โดยการเติมปจจัยตาง ๆ ทาย
คํานาม หรือบางคําก็มีการเปลี่ยนแปลงรูป ซึ่งจะเขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็กดังนี้”
1. เติมปจจัย –n.

Africa

African

Asia

Asian

Cambodia

Alaska
Algeria
Cuba
India

Alaskan
Algerian
Cuban
Indian

Australia
Bolivia
Persia
Russia

Australian
Bolivian
Persian
Russian

Indonesia
Nigeria
Venezuela
Panama

→ Cambodian
Indonesian
Nigerian
Venezuelan
Panaman / Panamanian

2. เติมปจจัย –ian

Brazil

→ Brazilian

Belgium
Canada

Belgian
Canadian

Norway

→
Norwegian

Egyptian
Iranian

Peru
Ukraine

Peruvian
Ukrainian

Spain

→ Spanish

Ecuador → Ecuadorian
Egypt
Iran

3. เติมปจจัย –ish

Britain

→ British

Finland

→ Finnish

Denmark
England

Danish
English

Ireland
Scotland

Irish
Scottish

Sweden
Turkey

Swedish
Turkish

4. เติมปจจัย –lese, –nese,–ese

Burma
Ceylon
China

→ Burmese
Ceylonese
Chinese

Congo
Japan
Java

→ Congolese
Japanese
Javanese

Lebanon
Nepal
Siam

→ Lebanese
Nepalese
Siamese
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Vietnam

Vietnamese

5. เติมปจจัย –i
Bengal

Bengali
Iraqi

Iraq

Israeli
Pakistani

Israel
Pakistan

Punjabi
Yemeni

Punjab
Yemen

6. เติมปจจัย –o
The Philippines

Filipino

7. เติมปจจัย –ic
Iceland

Icelandic

8. เปลี่ยนรูปเปนอยางอื่น
Afghanistan

Afghan
Argentin
Dane/Danish

Argentina
Denmark

Germany
Greece
Thailand

German
Greek
Thai

Swiss
Dutch

Switzerland
The Netherlands/Holland

แตคําที่เปนชื่อเฉพาะเหลานี้อาจใชในความหมายที่ไมชี้
เฉพาะเจาะจง (สามานยคุณศัพท) โดยจะขึ้นตนดวยตัวพิมพเล็ก เชน
roman type (ตัวพิมพธรรมดา)
italic type (ตัวพิมพที่เปนตัวเอน)
congo snake (งูชนิดหนึ่ง)

Rome
Italy
Congo

China
Japan
Titan

chinaware (เครื่องเคลือบดินเผา)
japan tray (ถาดเครื่องเขิน)
titanic person (ผูทรงพลัง, คนรางใหญ)

แตมีสามานยคุณศัพทบางคําที่เขียนขึ้นตนดวยตัวพิมพใหญ ไดแก
Manila

Manila paper (กระดาษสีน้ําตาล)

India

India / Indian ink (หมึกชนิดหนึ่ง)

3. สมุหนาม (Collective Noun)
คือ คํานามที่มีความหมายแสดงกลุม หมู หรือพวก สมุหนามบาง
คําจะตองเลือกใชคําใหถูกตองเหมาะสมกับความหมายแสดงความเฉพาะเจาะจงวาเปนกลุมของ
คนหรือสัตวหรือสิ่งของประเภทใด เชน
army
band
basket
battalion
bench
bevy

bundle
brood
catch
chain
range
class

clump
cluster
company
constellation
crowd
division

flock
galaxy
gang
group
grove
heap

hive
horde
pack
pair
regiment
stack

school
set
sheaf
shower
species
squad

string
swarm
team
tribe
troop
tuft

bunch
cloud
fleet
herd
staff

สมุหนามเปนไดทั้งคํานามเอกพจนและพหูพจนซึ่งขึ้นอยูกับความหมายในแตและบริบท
4. วัตถุนาม (Material Noun)
คือ คํานามที่เปนชื่อวัตถุ แรธาตุ โลหะ ของแข็งหรือของเหลว เปนคํานามนับไมได
มีความหมายเปนเอกพจน และใชกริยาเอกพจน เชน air, cloth, oil, wood, silver, ink,
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ความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติดานงานธุรการ
( งานธุรการ
งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การ
จัดระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบ
ทางราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมี
งานธุรการเพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นได
วาองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการ
ประสานงานตางๆ การเก็บขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง
งานธุ ร การ คื อ งานที่ เ กี่ ย วกั บ เอกสารหลั ก ฐานในราชการ รวมทั้ ง การควบคุ ม
ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝาย
ดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด
( ขอบขายของงานธุรการ
1. รับ-สงหนังสือ
2. รางหนังสือ
3. พิมพหนังสือ
4. ผลิตสําเนาเอกสาร
5. จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ
7. ตรวจทานหนังสือ
8. การทําลายหนังสือ
9. ดูแลสํานักงาน
10. อื่นๆ เชน การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ
( ความสําคัญของงานธุรการ
1. เปนดานหนาของหนวยงาน
2. เปนหนวยสนับสนุน
3. เปนหนวยบริการ
( บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ
1. ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ
2. ตองมีมนุษยสัมพันธ
3. ตองมีน้ําใจ เอือ้ อาทร
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4. ตองมีความรอบคอบ
5. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนือ่ ง
งานเอกสารนั้นเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย และอาจถือไดวา เอกสาร
ทําหนาที่แทนสมองของมนุษย ทั้งนี้ก็เพราะวาเอกสารตาง ๆ นั้นถูกบันทึกไวดวยขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารทั้งในดานวางแผนและควบคุมงาน
บันทึกหรือเอกสาร (Records) หมายถึง กระดาษที่ใชในธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม
แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความซึ่งแสดงถึงโครงสรางองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติและ
การดําเนินงานของธุรกิจหรือสวนราชการ
การจัดเก็บเอกสาร (Filing) หมายถึง ระบบการจําแนก การจัดลําดับ และการเก็บ
หนังสือโตตอบ บัตร กระดาษและวัตถุอื่น ๆ อยางมีระเบียบเพื่อใหคนหามาใชไดทันทวงทีที่
ตองการ
สวนการบริหารงานเอกสาร (Records – Management) นั้น หมายถึง การควบคุม
บังคับบัญชา การผลิตเอกสารการปองกันรักษา การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร หรืออาจ
อธิบายวาการบริหารงานเอกสารนี้ หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของ
เอกสารตั้งแตการผลิตขึ้นมาไปจนถึงการทําลาย
( วงจรของเอกสาร (The Records Cycle)
บันทึกหรือเอกสารตาง ๆ มีวงจรชีวิตอยู 5 ขั้นตอน คือ
1. ผลิต (Creation)
2. ใช (Utilization)
3. เก็บ (Storage)
4. นํากลับมาใชอีกหรือสืบคน (Retrieval)
5. ทําลาย (Disposition)
( แผนการบริหารงานเอกสาร
แผนการบริหารงานเอกสารนั้น ควรประกอบดวย
1. การกําหนดนโยบายหรือจุดมุงหมาย และจัดใหมีหนวยควบคุมกลาง
2. จัดทําคูมือและฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร
3. กําหนดวิธีการจัดหา การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร
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4. กําหนดมาตรฐาน ศึกษางาน และกําหนดระยะเวลาการเก็บรอเอกสารไว
(Retention) และการทําลายเอกสาร (Disposition)
5. ประเมินผลแผนการ
( การออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร
องคประกอบสําคัญของการออกแบบระบบการจัดเก็บเอกสาร หมายรวมถึง
1. วิธีจัดทําดัชนี
2. การเลือกสรรวัสดุและครุภัณฑในการจัดเก็บ
3. วิธีปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการจัดเก็บและสืบคนเอกสาร
การแยกประเภทเอกสาร
เอกสารโดยทั่ว ๆ ไปแบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. เอกสารที่ยังอยูในระหวางปฏิบัติงาน (Active File) ควรเก็บไวใกล ๆ ตัว
ผูปฏิบัติงานเพื่อลดเวลาในการ คนหาเมื่อตองการใชงาน
2. เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลว (Inactive File) แตยังมีความจําเปนที่จะตองใช
ในการอางอิงหรือในการโตตอบเอกสารอยูบางในบางโอกาส จึงควรเก็บไว แตอาจโอนไปแยก
เก็บไวตางหาก ณ สถานที่ ซึ่งจะประหยัดตนทุนและเนื้อที่ลงได
3. เอกสารที่ควรทําลาย (Destruction) หมายถึง เอกสารที่ไมมีความจําเปนตอง
ใชและไมมีกฎหมายบังคับใหตองเก็บไว
การเก็บเอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวรอไวกอนทําลาย (Retention of Records)
ในการปฏิบัติงานประจําวันนั้นยอมมีเอกสารใหม ๆ เกิดขึ้นมาเสมอ ดังนั้นจึง
เปนไปไมไดที่จะเก็บเอกสารทุกชิ้นไวตลอดไป เพราะจะไมมีที่เก็บ จึงจําเปนตองมีการทําลาย
เอกสารที่ปฏิบัติเสร็จสิ้นแลวไปบาง
สําหรับเอกสารบางประเภทหรือบางเรื่องที่อาจ
จําเปนตองใชอางอิงอยูบางในบางโอกาสนั้น ก็ควรเก็บไวจนกวาจะหมดความจําเปน โดย
แยกเก็บไวตางหากจากเอกสารที่ยังอยูระหวางการปฏิบัติงาน ซึ่งเรียกวา การโอนเอกสาร
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การบริหารงานพัสดุ
( ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ไดแก 4’m อันประกอบดวย
คน (Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management)
ปจจัยดาน Material จึงเปนปจจัยที่มนุษยรูจักมาตั้งแตเกิด และพยายามที่จะคิดคน
วิธีการที่จะหาพัสดุมาใชตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานที่ที่ตองการไดอยางเหมาะสม
การบริหารงานพัสดุเปนเรื่องสําคัญและมีความหมายตอธุรกิจ การบริหารงานพัสดุ
จึงมีบทบาทในองคการธุรกิจเปนอันมาก เนื่องจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจตองลงทุนซื้อ
พัสดุมาใชในธุรกิจของตน จึงตองมีการควบคุมใหมีการใชพัสดุอยางสัมฤทธิ์ผล หรือตองหา
วิธีใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนมากที่สุด
การบริหารงานพัสดุถือเปนงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลตอความอยูรอดหรือ
กําไรของธุรกิจเทา ๆ กับหนาที่อื่น เชน การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เปนตน
( ความหมายของการบริหารงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใชใน
การจัดพัสดุตาง ๆ ที่มีอยูในคลังและใชอยูในกิจการใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใหเกิด
สภาพคลองตัว และลดคาใชจายตาง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคลื่อนยายพัสดุนี้
มา
วิชาการบริหารงานพัสดุเริ่มมาจากทางทหารกอน ซึ่งเรียกวา “การสงกําลังบํารุง”
(Logistic)อันเปนการจัดกิจกรรมทางดานยุทโธปกรณและยุทธภัณฑแกหนวยทหารที่ปฏิบัติ
การอยูในพื้นที่ตาง ๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเปาหมาย
( ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ
การบริหารงานพัสดุจะตองดําเนินตามนโยบายขององคการ ฝายบริหารงานพัสดุ
จะตองทําการวางแผนใหสอดคลองกับนโยบายขององคการธุรกิจ
ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบงออกไดตามลําดับดังนี้
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1. การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ
2. การกําหนดความตองการ
3. การกําหนดงบประมาณ
4. การจัดหา
5. การเก็บรักษา
6. การแจกจาย
7. การบํารุงรักษา
8. การจําหนาย
( กลยุทธการบริหารงานพัสดุ
วัตถุประสงคที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพื่อใหมีพัสดุไวใชอยางพอเพียง
ตอเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยประหยัด
ธุรกิจโดยทั่วไปยอมมีเปาหมายหลักในการดําเนินการ ซึ่งก็คือ การใหธุรกิจอยูรอด
และมีกําไร การที่เปาหมายจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นก็ขึ้นอยูกับปจจัยหลายดาน และปจจัย
ดานหนึ่งก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหบรรลุผลผูบริหารงานพัสดุ
จะตองกําหนดกลยุทธการบริหารพัสดุ
กลยุทธการบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือ
1. พยายามซื้อพัสดุใหไดราคาที่ถูกตอง เพราะการซื้อพัสดุที่มีราคาแพงจะ
ทําใหตนทุนการผลิตสูง มีผลทําใหสินคาขายไดยากขึ้น และกําไรลดลง
2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใชพัสดุออกไปเร็ว
พัสดุคงเหลือมีสภาพคลอง ทําใหไดผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่คาใชจายในการ
เก็บรักษาพัสดุจะต่ําลงดวย จึงมีผลตอกําไรของธุรกิจโดยตรง
3. พยายามใหคาใชจายของการเก็บรักษาต่ํา ถาการเก็บรักษาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ จะทําใหความเสียหายของพัสดุลดลง และคาใชจายในการเก็บรักษาต่ํา แตถา
การรับพัสดุและการเก็บรักษาไมถูกวิธีจะทําใหมีพัสดุเสียหายได
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การจัดหา
ความหมายของการจัดหาพัสดุ
“การจัดหา” หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุที่มีคุณภาพที่ตองการ ใน
ปริมาณที่ถูกตอง ทันเวลา และในราคาที่เหมาะสม หรือ
“การจัดหา” หมายถึง กรรมวิธีในการดําเนินงานเพื่อใหไดมาซึ่งวัสดุอุปกรณ และ
การบริการตาง ๆ ภายในขอบเขตของกฎหมายหรือบริการ
การจัดหามีวิธีการตาง ๆ ดังนี้คือ
1. การซื้อ ได แก การซื้ อ พั สดุ ทุ ก ชนิด ทั้ ง ที่ มี ก ารติ ดตั้ง ทดลอง และบริก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ เพื่อใชในหนวยงาน
2. การเชา ไดแก การเชาทรัพยสินตาง ๆ ทั้งสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
เชน ที่ดิน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรอุปกรณ เพื่อใชประกอบกิจการ
3. การโอน ไดแก การโอนพัสดุเหลือใชเพื่อนําไปใชในงานอื่น ๆ
4. การจาง ไดแก การจางทําของ จางแรงงาน และจางเหมาตาง ๆ ตลอดจนการรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
5. การยืม เปนการยืมพัสดุคงรูปและใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงาน
6. การผลิตเอง เปนการจัดทําขึ้นมาเอง เพื่อประหยัดและปองกันการขาดแคลน
พัสดุ หรือเพื่อปองกันความลับรั่วไหล
7. การแลกเปลี่ยน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
นั้น การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ และการ
แลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ
8. การบริจาค เปนการใหทรัพยสินแกมูลนิธิหรือหนวยราชการ
9. การยึด ซึ่งปกติมักทําในยามสงครามหรือกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกระทําโดยหนวยงาน
ของรัฐ
วัตถุประสงคของการจัดหาพัสดุ
วัตถุประสงคของการจัดหาพัสดุที่สําคัญ มีดังนี้คือ
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1. เพื่อใหการผลิตเปนไปอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
2. เพื่อใหเกิดการประหยัดดานคาใชจายในการจัดหา การเก็บรักษา และตนทุนดาน
พัสดุ
3. เพื่อใหไดพัสดุที่มีคุณสมบัติและมาตรฐานตามตองการ
4. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางผูขายกับผูซื้อ
5. เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางแผนกงานตาง ๆ ในธุรกิจ
ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ
ขั้นตอนในการจัดหาพัสดุ มีดังนี้คือ
1. การสํารวจความตองการ ถาพัสดุที่ตองการมีอยูในคลังพัสดุแลวก็จะ
เบิกจายไดทันที แตถาไมมีอยูในคลังพัสดุก็จะตองใหฝายจัดซื้อหรือฝายจัดหาดําเนินงานจัดซื้อ
หรือจัดหาตอไป
ถือเปนสิ่งสําคัญและขาดไมไดใน
2. การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
กระบวนการจัดหา เพราะทําใหการจัดหาพัสดุเปนไปอยางรวดเร็ว และทําใหสามารถจัดหา
พัสดุไดตรงกับความตองการของผูใช
3. การแสวงหาแหลงขาย ซึ่งแหลงที่ใหความรูเกี่ยวกับพัสดุหาไดจากแหลงที่
เคยติดตอซื้อขายกันมากอน เชน สมุดโทรศัพทหนาเหลือง วารสารการคา และโฆษณาใน
หนังสือพิมพ ฯลฯ
4. การวิเคราะหราคา โดยควรนําขอเสนอดานราคาและเงื่อนไขตาง ๆ มา
พิจารณา เชน ราคาจากผูขายแตละราย เงื่อนไขการชําระเงิน การใหสวนลด การขนสง และ
บริการอื่น ๆ
5. การสั่งซื้อพัสดุ อาจกระทําไดตั้งแตโทรศัพท โทรเลข หรือโทรพิมพ แตถา
เปนการจัดหาจํานวนมาก ๆ ก็มักจะทําการสั่งซื้อเปนลายลักษณอักษร หรือเปนสัญญาซื้อขาย
6. การติดตามเรื่อง โดยตองคอยติดตามวาไดรับพัสดุตามใบสั่งซื้อหรือยัง ถา
ยังก็จะตองติดตามสอบถามไปยังผูขาย เพื่อใหไดพัสดุตามกําหนดเวลา
7. การตรวจรับพัสดุ โดยแผนกตรวจรับของคลังพัสดุจะทําการตรวจรับพัสดุที่
สงมานั้นใหมีคุณลักษณะ ปริมาณ สภาพ ที่ถูกตองตรงตามคําสั่งซื้อ
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