เอกสารประกอบการบรรยาย
การจัดการความรู้
(Knowledge Management)
ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดชัยนาท

โดย นายชัยพร ชัยพิภพ
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส๔
ในการประชุมประจำเดือนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมประชาบดี และระบบ Zoom Meeting

งานสารบรรณ
งานสารบรรณ หมายความว่ า เป็ น งานที ่ เ กี ่ ย วกั บการบริ หารงานเอกสาร
เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย
ปัจจุบันงานสารบรรณมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง 2 ฉบับ ได้แก่
1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
2. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็น
การเพิ่มเติมคำนิยามเกี่ยวกับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และคำว่าระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด
1. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี ใช้กระดาษ
ครุ ฑ เป็ น หนั ง สื อ ติ ด ต่ อ ระหว่ า งส่ ว นราชการ หรื อ ส่ ว นราชการที ่ ม ี ถึ ง
บุคคลภายนอก หรือหน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ
2. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการทีเ่ ป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือ
ภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้
กระดาษบันทึกข้อความ
3. หนังสือประทับตรา คือ หนังสือติดต่อราชการที่ใช้ประทับตราแทนการ
ลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับ
กองหรื อ ผู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บมอบหมายจากหั ว หน้ า ส่ ว นราชการระดั บกรมขึ ้ น ไปเป็ น
ผู้รับผิดชอบและลงชื่อย่อกำกับตรา
4. หนังสือสั่งการ เช่น คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกาศ แถลงการณ์ ข่าว
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
การเขียนหนังสือราชการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
1. ส่วนหัวหนังสือ
2. ส่วนบทนำ หรือเหตุที่มีหนังสือไป
3. ส่วนจุดประสงค์ หรือความต้องการ
4. ส่วนสรุป จะให้ผรู้ ับดำเนินการอย่างไร เช่น ทราบ พิจารณา อนุมัติ

๒
ชั้นความเร็ว มี 3 ชั้น
1. ด่วนที่สุด
2. ด่วนมาก
3. ด่วน
ชั้นความลับ 3 ชั้น
หนังสือภายนอก
1. ติดต่อระหว่างกระทรวง หรือ
บุคคลภายนอก
2. ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กระทรวง หรือผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย
3. ใช้รูปแบบหนังสือภายนอก “กระดาษ
ครุฑ” มีเรื่อง เรียน อ้างถึง สิง่ ทีส่ ่งมาด้วย
4. เป็นพิธีการเต็มรูปแบบ ออกเลขทีท่ ุกครัง้
5. ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย
6. มีสำเนาคู่ฉบับ และสำเนาครบถ้วน

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตทิ ันทีที่ได้รับหนังสือ
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตโิ ดยเร็ว
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัตเิ ร็วกว่าปกติ
ลับที่สุด ลับมาก ลับ
หนังสือภายใน
1. ติดต่อระหว่างกรม หรือเทียบเท่า
ในสังกัด กระทรวงเดียวกัน
2. ผู้ลงนามเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม หรือผู้ที่ได้รบั มอบหมาย
3. ใช้รูปแบบหนังสือภายใน “กระดาษ
บันทึกข้อความ” มีเฉพาะ เรือ่ ง เรียน
4. เป็นทางการ ออกเลขที่ แต่เป็นพิธี
การน้อยกว่าหนังสือภายนอก
5. ต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย
6. มีสำเนาคู่ฉบับและสำเนา

บันทึก

1. ติดต่อภายในกรมเดียวกัน
2. หัวหน้าส่วนราชการ หรือเจ้าหน้าที่
สามารถลงนามได้
3. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ หรือ
กระดาษอื่นได้ จะมีเรื่อง หรือไม่มีก็ได้
4. เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้
ออกเลขที่ภายใน หรือไม่มีเลขที่ก็ได้
5. พิมพ์หรือเขียนด้วยลายมือก็ได้
6. อาจไม่มีสำเนาก็ได้

๓

๔

๕

1.5 ซม.

แบบตัวหนังสือ TH Sarabunit ๙ ขนาด 16 หรือ TH SarabunPSK

ชั้นความลับ
สูง1.5 ซม. ชั้นความเร็ว

บันทึกข้อความ ตัวหนา ขนาด 29

ตัวหนา ขนาด 20 ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
1 Entert
ที่ ชน ๐๐๐๕/
วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง การพิมพ์หนังสือราชการ
1 Enter + ก่อน 6 pt

ตัวหนา ขนาด 16 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
1 Enter + ก่อน 6 pt

3 ซม.

2 แท๊บ ๑. เรื่องเดิม 1 Enter
2 แท๊บ 4 เคาะ ตามหนังสือ...........................................................................................................................
2 ซม.
1 Enter
...............................................................................................................................................................................
1 Enter
...............................................................................................................................
นั้น
1 Enter + ก่อน 6 pt
๒. ข้อเท็จจริง 1 Enter
สำนักงานพัฒนาสังคม..........................................................................................................
1 Enter
...............................................................................................................................................................................
1 Enter
...........................................................................................................
1 Enter + ก่อน 6 pt
๓. ข้อพิจารณา 1 Enter
สำนักงานพัฒนาสังคม..........................................................................................................
1 Enter
...............................................................................................................................................................................
1 Enter
...................................................................................................................
1 Enter + ก่อน 6 pt
๔. ข้อเสนอ 1 Enter
จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

4 Enterหรือ 2.5 cm (นางสาวดรุณี มนัสวานิช)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

เพิ่มเติม

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดชัยนาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จงั หวัดชัยนาท โทร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
ที่ ชน ๐๐๐๕/
วันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เรื่อง
เรียน (ถึงหน่วยงานราชการทีม่ ีสำนักงานอยู่ในเขตจังหวัดชัยนาทยกเว้นที่กำหนด)
ด้วย............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคม.................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นาย.........................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

ชั้นความลับ

1.5 ซม.

สำเนาคู่ฉบับ ขนาดครุฑสูง 3 ซม.
ที่ ชน ๐๐๐๕/

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐

1 Enter + ก่อน 6 pt

3 ซม.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

1 แท็บ
เรื่อง การ
1 Enter + ก่อน 6 pt
เรียน ประธาน

1 Enter + ก่อน 6 pt

1 Enter + ก่อน 6 pt

อ้างถึง หนังสือ
1 Enter + ก่อน 6 pt
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.
จำนวน ๑ แผ่น
๒.
จำนวน ๑ แผ่น
1 Enter + ก่อน 6 pt
2 แท็บ ตามหนังสือที่อ้างถึง...................................................................................................................
............................................................................................................ นั้น
1 Enter + ก่อน 6 pt
สำนักงานพัฒนาสังคม...............................................................................................................
..............................................................................................................
1 Enter + ก่อน 6 pt
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1 Enter + หลัง 12 pt หรือ1 cm

ขอแสดงความนับถือ
4 Enter หรือ 2.5 cm

(นางสาวดรุณี มนัสวานิช)
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จงั หวัดชัยนาท

ฝ่าย/กลุม่ ....................................
โทร/โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
www.chainat.m-society.go.th
E-mail:chainat@m-spciety.go.th

2 ซม.

1.5 ซม.

ชั้นความลับ

ชั้นความเร็ว (ขนาด 32 pt
3 ซม.

ขนาดครุฑสูง 3 ซม..

ที่ ชน ๐๐๐๕/

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐

1 Enter + ก่อน 6 pt

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

1แท็บ
เรื่อง การ
1 Enter + ก่อน 6 pt
เรียน ประธาน

1 Enter + ก่อน 6 pt

1 Enter + ก่อน 6 pt

อ้างถึง หนังสือ
1 Enter + ก่อน 6 pt
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.
จำนวน ๑ แผ่น
1แท็บ
๒.
จำนวน ๑ แผ่น
1 Enter + ก่อน 6 pt
2 แท็บ ตามหนังสือที่อ้างถึง...................................................................................................................
............................................................................................................ นั้น
1 Enter + ก่อน 6 pt
จังหวัดชัยนาท โดยสำนักงานพัฒนาสังคม.................................................................................
..............................................................................................................
1 Enter + ก่อน 6 pt
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
1 Enter + หลัง 12 pt หรือ 1 cm

ขอแสดงความนับถือ
4 Enter หรือ 2.5 cm

(นาย........................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่าย/กลุม่ ....................................
โทร/โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
www.chainat.m-society.go.th
E-mail:chainat@m-spciety.go.th
พับครึ่งกระดาษ

2 ซม.

1.5 ซม.
ขนาดครุฑสูง 3 ซม.
3 ซม.

ที่ ชน ๐๐๐๕/
1 Enter + ก่อน 6 pt
ถึง
2 Enter + ก่อน 6 pt หรือ 1.5 cm

ตามที่......................................................................................................................................... 2 ซม.
1
...............................................................................................................................................................................
Enter
1
.........................................................................................................................................................
นั้น
Enter
1 Enter + ก่อน 6 pt
ในการนี้......................................................................................................................................
1
...............................................................................................................................................................................
Enter
1
...........................................................................................................................................................
Enter
4 Enter หรือ 2.5 cm
จังหวัดชัยนาท
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
4 Enter หรือ 2.5 cm
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ฝ่าย/กลุม่ .............................................
โทร/โทรสาร. ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
โทร.(มท.) ๑๘๕๕๒
http://www.chainat.m-society.go.th
E-mail:chainat@m-society.go.th

1.5 ซม.
ขนาดครุฑสูง 3 ซม.
1 Enter + ก่อน 12 pt

คำสั่ง (จังหวัดชัยนาท/สำนักงาน)
ที่
/๒๕๖๕
1 Enter
เรื่อง .................................................................................................................
1 Enter
……………………………………………………………………………………………………..
1 Enter
…………………………………..
1 Enter + ก่อน 12 pt

ด้วย............................................................................................................................................ 2 ซม.
....................................................................................................................................
1 Enter + ก่อน 6 pt
...................................................................................................................................................
.......................................................................................... ดังนี้
2 แท็บ
๑. คณะที่ปรึกษา 1 Enter
2 แท็บ 4 เคาะ ๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๒. คณะทำงาน
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๓. อำนาจหน้าที่
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๓.๔ 1 Enter + ก่อน 6 pt
2 แท็บ

3 ซม.

2 แท็บ

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
1 Enter + ก่อน 12 pt

3 แท็บ

สั่ง ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
4 Enter (หรือ2.5cm)
(.............................................)
..............................................

๑๑
คำขึ้นต้น คำลงท้าย จดหมายราชการ
หนั ง สื อ ถึ ง ประธานองคมนตรี นายกรั ฐ มนตรี ประธานรั ฐ สภา
ประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา และรัฐบุรุษ ให้ขึ้นต้นด้วย กราบเรียน คำลง
ท้าย ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
หนังสือถึง บุคคลธรรม ให้ขึ้นต้นด้วย เรียน คำลงท้าย ขอแสดง
ความนับถือ
หนังสือถึงพระภิกษุ
ผู้รับหนังสือ

คำขึ้นต้น

สรรพนาม

พระภิกษุ
1. สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ขอประทานกราบทูล ใต้ฝ่าพระบาท
(ออกพระนาม)
ข้าพระพุทธเจ้า
2. สมเด็จพระสังฆราช
ผู้รับหนังสือ

กราบทูล...........
คำขึ้นต้น

3. สมเด็จพระราชาคณะ
รองสมเด็จพระราชาคณะ
4. พระราชาคณะ

นมัสการ....

5. พระภิกษุสงฆ์ทั่วไป
ตั้งแต่พระครูลงมา

นมัสการ.....

นมัสการ.....

ฝ่าพระบาท
(ชาย) เกล้ากระหม่อม
(หญิง) เกล้ากระหม่อมฉัน
สรรพนาม
พระคุณเจ้า
กระผม - ดิฉัน
พระคุณท่าน
กระผม - ดิฉัน
ท่าน
ผม - ดิฉัน

คำลงท้าย

คำที่ใช้ในการ
จ่าหน้าซอง

ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม
ควรมิควรแล้วแต่จะ
โปรด

ขอประทานกราบทูล
(ระบุพระนาม)

คำลงท้าย
ขอนมัสการด้วย
ความเคารพอย่างยิง่
ขอนมัสการด้วย
ความอย่างอย่างสูง
ขอนมัสการด้วย
ความเคารพ

ลำดับสมศักดิ์สงฆ์ไทย มี ๑๐ ชัน้
1. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
2. สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัตร
3. พระราชาคณะเจ้าคณะรอง มี 2 อันดับ
- พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัน้ หิรัณยปัฎ
- พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชัน้ สัญญาบัตร

กราบทูล
(ระบุพระนาม)
คำที่ใช้ในการ
จ่าหน้าซอง
นมัสการ....
นมัสการ....
นมัสการ...

๑๒
4. พระราชาคณะชัน้ ธรรม
5. พระราชาคณะชัน้ เทพ
6. พระราชาคณะชัน้ ราช
7. พระราชาคณะชัน้ สามัญ (ป.ธ.7-8-9)
มิใช่พระราชาคณะ มี 3 ชั้น
8. พระครูสัญญาบัตร
- พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นพิเศษ (ปริญญาเอก)
- พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก (ป.ธ. 5-6-ปริญญาตรี-โท)
- พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นโท (ป.ธ.3-4)
- พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นตรี
9. พระครูฐานานุกรม
- พระครูปลัด
- พระครูวินยั ธร
- พระครูธรรมธร
- พระครูสวด
10. พระครูประทวนสมณศักดิ์ (พระครูผู้อปุ การะการศึกษา)
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ตัวอย่างหนังสือถึงพระภิกษุ
สำเนาคู่ฉบับ
ที่ ชน ๐๐๐๕/

เรื่อง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดชัยนาท ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ขออนุญาตนิมนต์พระ.......เป็นวิทยากร /ขอนิมนต์รบั โล่เกียรติคุณเนื่องใน.......

นมัสการ พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑.
๒.

จำนวน ๑ แผ่น
จำนวน ๑ แผ่น

ตาม............................................................................................................................................
............................................................................................................ นั้น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท จึงขอนิมนต์ท่านรับโล่เกียรติ
คุณ เนื่องใน...................../จึงขอนิมนต์พระสุธีวราภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ
วรวิหาร เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง .................... เนื่องในวัน..................................................................
...............................................................................................................................................................................
ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

(นางสาวดรุณี มนัสวานิช)
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยนาท

ฝ่าย/กลุม่ ....................................
โทร/โทรสาร ๐ ๕๖๔๑ ๑๑๐๓
www.chainat.m-society.go.th
E-mail:chainat@m-spciety.go.th

๑๔
คำอธิบาย
่ สารกับพระ การเขียนหนังสือหรือจดหมายถึงพระภิกษุ ควรใช ้คําขึน
การสือ
้ ต ้น
และคําลงท ้ายอย่างไร จะเป็ นแบบทางการหรือจดหมายส่วนตัว มีคําเฉพาะ
แตกต่างจากหนังสือทั่วไป คือเมือ
่ เขียนทีอ
่ ยู่ วันที่ เรือ
่ งทีห
่ ัวหนังสือแล ้ว คําขึน
้ ต ้น
ใช ้ "นมัสการ" เช่น นมัสการเจ ้าอาวาสวัดทีเ่ ขียนไปหา ถ ้าพระผู ้รับจดหมายเป็ น
พระภิกษุ ธรรมดาทั่วไป ใช ้สรรพนามว่า "ท่าน" ส่วนผู ้เขียนจดหมายใช ้สรรพนาม
่ หน่วยงาน คําลงท ้ายใช ้ "ขอนมัสการด ้วย
แทนตนว่า ดิฉัน, ผม, กระผม หรือ ชือ
ความเคารพ"
ถ ้าเขียนจดหมายถึงพระภิกษุ ผู ้ทรงสมณศักดิ์ หรือเป็ นพระสังฆาธิการ เช่น
ท่านพระครู หรือท่านเจ ้าคุณ ใช ้สรรพนามแทนท่านว่า "พระคุณท่าน" ผู ้เขียน
่ หน่วยงาน ตัวอย่างเช่น "ดิฉันขอกราบหารือกับ
จดหมายใช ้ ดิฉัน, กระผม หรือชือ
พระคุณท่านในเรือ
่ ง..." เป็ นต ้น จบแล ้วลงท ้ายว่า "ขอนมัสการด ้วยความเคารพ
อย่างสูง"
หนังสือถึงพระภิกษุ ตงั ้ แต่รอง สมเด็จขึน
้ ไป ยกเว ้นพระสังฆราช ใช ้สรรพนามแทน
่
ท่านว่า "พระคุณเจ ้า" ส่วนผู ้เขียนใช ้สรรพนามแทนว่า "ดิฉัน, กระผม หรือชือ
หน่วยงาน คําลงท ้ายใช ้ "ขอนมัสการด ้วยความเคารพอย่างยิง่ "
หนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ขึน
้ ต ้นด ้วย "กราบทูลฝ่ าพระบาท" เรียกพระองค์
ท่านว่า "ฝ่ าพระบาท" ผู ้เขียนเองใช ้สรรพนาม "เกล ้ากระหม่อม" จบหนังสือแล ้วลง
ท ้ายว่า "ควรมิควรแล ้วแต่จะโปรด"
่
นอกจากการเขียนหนังสือติดต่อกับพระภิกษุ แล ้ว ปั จจุบันการเรียกคํานํ าหน ้าชือ
พระสงฆ์ ยังเรียกกันสับสนไม่เป็ นทีย
่ ุตแ
ิ น่นอน อย่างเดียวกัน โดยเฉพาะพระสงฆ์ท ี่
่ ว่า "พระภิกษุ ..." ก็ม ี "พระ..." ก็ม ี เพือ
ยังไม่มส
ี มณศักดิ์ ยังใช ้คํานํ าหน ้าเรียกชือ
่
เป็ นข ้อยุต ิ ขอให ้ถือหลักการดังนี้
่ พระภิกษุ ธรรมดาทั่วไปใช ้ "พระ" เช่น พระสวัสดิ์ ต่อท ้ายด ้วยฉายา
คํานํ าหน ้าชือ
เป็ น พระสวัสดิ์ สิรป
ิ ั ญโญ แต่ถ ้าเป็ นเปรียญตัง้ แต่ 3 ประโยคขึน
้ ไป ใช ้คํานํ าหน ้า
่ ว่า "พระมหา" ต่อท ้ายด ้วยฉายา เป็ น พระมหาสวัสดิ์ สิรป
ชือ
ิ ั ญโญ
่ ว่า "พระอธิการ" ต่อท ้ายด ้วยฉายา เป็ น พระ
ถ ้าเป็ นเจ ้าอาวาส ใช ้คํานํ าหน ้าชือ
อธิการสวัสดิ์ สิรป
ิ ั ญโญ ถ ้าเป็ นเจ ้าคณะตําบล หรือเป็ นพระอุปัชฌาย์ ใช ้คํานํ าหน ้า
่ ว่า "เจ ้าอธิการ" ต่อท ้ายด ้วยฉายา เป็ น เจ ้าอธิการสวัสดิ์ สิรป
ชือ
ิ ั ญโญ
หนังสือทีช
่ าวบ ้านเขียนถึงพระภิกษุ ควรมีลักษณะสุภาพ นอบน ้อม ส่วนหนังสือหรือ
ลิขต
ิ ทีพ
่ ระมีถงึ ญาติโยมควรเป็ นไปด ้วยความเมตตาและสุภาพเช่นเดียวกัน

จบคำบรรยาย

