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คานา
กำรปฏิบัติงำน กระบวนกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำรและเทคนิคกำรร่ำงหนังสือรำชกำร
ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรรับ -ส่งหนังสือรำชกำร และเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
ด้ำนกำรร่ำงโต้ตอบหนังสือรำชกำร เข้ำใจขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
ตำมมำตรฐำน และเกิดประสิทธิภำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร แสดงแนวทำง ขั้นตอน
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน สำมำรถนำไปใช้ปรับปรุงคุณภำพกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนอำนวยกำร กองกลำง
สำนักงำนปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

การรับ-ส่งหนังสือราชการ
1. การรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก
1.1 หมายถึง กำรให้บริกำรลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยนอก (ทำงโทรสำร
ทำงจดหมำยลงทะเบียน EMS และน ำส่งด้วยตนเอง) ที่ส่งถึงกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม เรียน ปลัดกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม โดยเจ้ำหน้ำที่จะทำกำรคัดแยก
ตรวจสอบควำมถูกต้อง นำเสนอผู้บริหำรของกระทรวงฯ พิจำรณำสั่งกำรตำมแต่กรณีของหนังสือนั้น ๆ
และส่งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินกำรต่อไป
1.2 ระยะเวลาการให้บริการ
- ลงทะเบียนรับด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประมำณ 3 นำที/เรื่อง
- นำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร แล้วเสร็จภำยใน 1 วันทำกำร (กรณีเรื่องด่วนที่สุด
เจ้ำหน้ำที่จะถือเรื่องดำเนินกำรเองในทันที)
- กำรให้บริกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ในวันและเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 16.30 น.
1.3 ขั้นตอนการให้บริการ
- ประทั บ ตรำรั บ และลงทะเบี ย นรั บ ด้ ว ยระบบสำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยกรอก
รำยละเอียด เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จำก ถึง เรื่อง
- นำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร
- ผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำรแล้ว บันทึกคำสั่งกำร
- ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป (เจ้ำหน้ำที่นำส่ง และส่งทำงไปรษณีย์)
2. การรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน
2.1 หมายถึง กำรให้บริกำรลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำรจำกหน่วยงำนภำยในสังกัด กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้แก่ รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง กรม 8 กรม
สำนั ก 2 สำนั ก (หน่ ว ยงำนส่ ว นกลำงในสั งกั ด ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงฯ จ ำนวน 13 หน่ว ยงำน)
องค์กำรรัฐวิสำหกิจ 4 หน่วยงำน องค์กำรมหำชน 2 หน่วยงำน สำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำค 1-6 และ
สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 76 จังหวัด (ทำงโทรสำร ทำงจดหมำยลงทะเบียน
EMS และนำส่งด้วยตนเอง) โดยเจ้ำหน้ำที่ทำกำรคัดแยกตรวจสอบควำมถูกต้อง นำเสนอผู้บริหำรของ
กระทรวงฯ พิจำรณำลงนำม กรณีต้องมีเลขหนังสือออก จะส่งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรออกเลขหนังสือ และ
ส่งให้หน่วยงำนเจ้ำของเรื่องดำเนินกำรต่อไป
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- ลงทะเบียนรับด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประมำณ 5 นำที/เรื่อง
- นำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร/ลงนำม แล้วเสร็จภำยใน 1 วันทำกำร (กรณีเรื่องด่วน
เจ้ำหน้ำที่จะถือเรื่องดำเนินกำรเองในทันที)
- กำรให้บริกำรรับ-ส่งหนังสือรำชกำร ในวันและเวลำรำชกำร เวลำ 08.30 – 16.30 น.
2.3 ขั้นตอนการให้บริการ
- ประทั บ ตรำรั บ และลงทะเบี ย นรั บ ด้ ว ยระบบสำรบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยกรอก
รำยละเอียด เลขที่หนังสือ ลงวันที่ จำก ถึง เรื่อง
- นำเสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร/ลงนำม
- ผู้บริหำรพิจำรณำลงนำมแล้ว กรณีต้องมีเลขที่หนังสือส่งออก หรือคำสั่ง จะส่งเจ้ำหน้ำที่
ดำเนินกำรออกเลขหนังสือ และออกคำสั่ง
- ส่งคืนเจ้ำของเรื่องดำเนินกำรต่อไป (เจ้ำหน้ำที่นำส่ง และส่งทำงไปรษณีย์)
3. จุดให้บริการรับ-ส่งหนังสือ
- งำนสำรบรรณ ส่วนอำนวยกำร กองกลำง ตั้งอยู่ท่ีชั้น 4 อำคำรกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4. หลักเกณฑ์การให้บริการ
- กรณีเป็นงำนนโยบำย งำนสำรบรรณ จะเสนอเรื่องให้ผู้บริหำรพิจำรณำ/สั่งกำร
- กรณีเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนต่ำงๆ ในสังกัด จะส่งเรื่องให้หน่วยงำนนั้น ๆ
รับเรื่องไปดำเนินกำรต่อไป
- กรณีเอกสำรที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของหนังสือรำชกำร เช่น ใบยืมเงิน ใบฎีกำ ใบขอซื้อ/
จ้ำง ใบแจ้งยอดค่ำใช้จ่ำยกำรใช้โทรศัพท์ ใบแจ้งยอดบัญชีเงินฝำกกระแสรำยวันจำกธนำคำร แบบฟอร์ม
ใบลำ แบบฟอร์มคำร้องต่ำงๆ หนั งสือเชิญประชุมที่มีถึงบุคคลโดยตรง หรือหนังสือแจ้งเวียนทั่วไป
ทำงงำนสำรบรรณจะไม่ลงรับ จะให้เจ้ำหน้ำที่เจ้ำของเรื่อง นำส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
- หนังสือที่งำนสำรบรรณ ลงรับช่วงเช้ำ ตั้งแต่เวลำ 08.30 – 11.00 น. จะดำเนินกำร
นำเสนอผู้บริหำรภำยในเวลำ 12.00 น. ส่วนหนังสือที่ลงรับช่วงบ่ำย ตั้งแต่เวลำ 11.00 – 15.30 น.
จะดำเนินกำรนำเสนอผู้บริหำร ภำยในเวลำ 16.00 น. ของวันเดียวกัน
- หนังสือที่งำนสำรบรรณ ลงรับหลังจำกเวลำ 15.30 น. จะดำเนินกำรนำเสนอผู้บริหำร
ในวั น ถั ด ไป ยกเว้น กรณี เ ป็น เรื่ อ งเร่ง ด่ ว น งำนสำรบรรณจะลงรั บ และให้ ห น่ ว ยงำนเจ้ ำของเรื่ อ ง
ดำเนินกำรเสนอเรื่องเองทันที
- ช่ ว งเวลำรั บ เรื่ อ งคื น ทุ ก หน่ ว ยงำนสำมำรถรั บ เรื่ อ งคื น ได้ ที่ ง ำนสำรบรรณ
ส่วนอำนวยกำร กองกลำง ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. – 16.30 น.

- 3 5. การติดตามประเมินผล
ติ ด ตำม ตรวจสอบและประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมมำตรฐำนที่ ก ำหนดไว้
โดยผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร และผู้อำนวยกำรกองกลำง
6. บุคลากรส่วนอานวยการ (จำนวน 15 คน)
6.1 นำงสำวณัฐนิชำ กิ่งเนียม
: ทำหน้ำที่ผู้อำนวยกำรส่วนอำนวยกำร
: เบอร์โทร. 0 2278 8585
6.2 นำยอธิวัฒน์

วิริยะ

: นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
: ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยสำรบรรณ
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

6.3 นำงวลัยพรรณ

พรประเสริฐ

: นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำร
: ทำหน้ำที่หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2265 6167

6.4 นำงสำววิมลรัตน์ วันอุ่น

: เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
: เบอร์โทร. 0 2265 6168

6.5 นำงสำวอำรีรัตน์ สุขนำม

: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

6.6 นำยพรพรหม

: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

ภำรำ

6.7 นำยศักดิ์นรินทร์ อ่วมเกิด

: เจ้ำพนักงำนธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

6.8 นำงสำวรัตนำ

รักช้ำง

: เจ้ำพนักงำนธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

6.9 นำยพงษ์ศักดิ์

วนดิลก

: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

- 4 6.10 นำงนัดจรี

ไล้กำญจวรรณ : เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2265 6105

6.11 นำยวีรนันท์

ภำรำ

: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2278 8787

6.12 นำยหิรัญรัฐ

แสงหิรัญ

: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2278 8787

6.13 นำงสำวจุฑำมำศ คะโลรัมย์

: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป
: เบอร์โทร. 0 2278 8787

6.14 นำงเบญจวรรณ สีคำบ่อ

: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2265 6167

6.15 นำงสำวพัชริดำ คะโลรัมย์

: เจ้ำหน้ำที่ธุรกำร
: เบอร์โทร. 0 2278 8587

7. ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
7.1 ระเบียบสำนักนำยกรับมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ พ.ศ.2526
7.2 ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยงำนสำรบรรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548

- 5 Flowchart ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการภายนอก

หน่วยงำนภำยนอกส่งหนังสือถึงกระทรวงฯ

รับหนังสือ/ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ประทับตรำรับเอกสำร

ลงรับเอกสำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ/สั่งกำร

บันทึกคำสั่งกำร

ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไปตำมที่ผู้บริหำรมอบหมำยสั่งกำร
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Flowchart ขั้นตอนการรับ-ส่งหนังสือราชการภายใน

หน่วยงำนภำยนอกส่งหนังสือถึงกระทรวงฯ

รับหนังสือ/ตรวจสอบควำมถูกต้อง

ประทับตรำรับเอกสำร

ลงรับเอกสำรด้วยระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำลงนำม

ออกเลขหนังสือ

ออกคำสั่ง

ส่งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดำเนินกำรต่อไป/ส่งไปรษณีย์
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เทคนิคการร่างหนังสือราชการ
การสื่อสารด้วย การเขียน เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หน่วยงานกับ
บุคคล หรือบุคคลกับหน่วยงาน เป็นเรื่องที่มีปัญหาในทางปฏิบัติอยู่อย่างเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจาวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ ซึ่งมีรูปแบบภาษา และวัฒนธรรมองค์กร มีการกาหนด
รูปแบบ คาขึ้นต้น คาลงท้าย และกระบวนการปรุงแต่งในการเขียนต่าง ๆ มากมาย การเขียนหนังสือราชการ
จึงเป็นปัญหาของหน่วยงาน ผู้ร่างหรือผู้เขียนจึงควรรู้เทคนิคในการร่างหนังสือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ให้คาอธิบายเรื่องการร่างหนังสือประเภทต่าง ๆ ไว้ ดังนี้
การร่างหนังสือ คือ การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ที่
ต้องการทราบหนังสือนั้น ก่อนที่จะใช้จัดทาเป็นต้นฉบับ
เหตุที่ต้องร่างหนังสือ
เพื่อให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผนเสียก่อน
เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจาปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้
หลั ก การร่ า งหนั ง สื อ
ผู้ ร่ า งจะต้ อ งรู้ แ ละเข้ า ใจให้ แ จ่ ม แจ้ ง แยกประเด็ น ที่ เ ป็ น เหตุ ผ ล
และความมุ่งหมายที่จะทาหนังสือนั้น โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่าอะไร เมื่อไร ที่ไหน ใคร ทาไม
อย่างไร เป็นข้อ ๆ ไว้ การร่างให้ขึ้นต้นเริ่มใจความที่เป็นเหตุก่อน ต่อไปจึงเป็นข้อความที่เป็นความประสงค์
และข้อตกลง ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ชัดเจน และเข้าใจง่าย ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย กฎ
ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง หรือเรื่องตัวอย่าง ต้องพยายามระบุให้ชัดเจน พอที่ฝ่ายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้
สะดวก การร่างควรใช้ถ้อยคาสั้น แต่เข้าใจง่าย พยายามใช้คาธรรมดาที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง สานวนที่
ไม่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นสานวนหนังสือไม่ควรใช้ ควรระวังอักขรวิธี ตัวสะกด การันต์ และ วรรคตอนให้
ถูกต้อง ข้อสาคัญต้องระลึกถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่า เข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป
การร่างหนังสือโต้ตอบ จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบที่กาหนดไว้ ผู้ร่างจะต้องพิจารณาด้วยว่า
หนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง หรือควรจะทาสาเนาให้ใครทราบบ้าง เป็นการประสานงาน แล้วบันทึกไว้
ในร่างด้วย การอ้างท้าวความต้องพิจารณาว่า เรื่องที่จะร่างนี้ผู้รับหนังสือทราบมาก่อนหรือไม่ ถ้าเคยทราบมา
ก่อนแล้วความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้ หรือถ้าเป็นการตอบหนังสือที่ผู้รับมีมา ข้อความที่เป็นเหตุ เพียงแต่
อ้างชื่อเรื่องก็พอ การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็ตามให้ใช้ถ้อยคาสุภาพ และสมกับฐานะของผู้รับ ถ้าเป็น
การปฏิเสธคาขอควรแจ้งเหตุผลในการที่ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ
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การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ ไม่ว่ำจะเป็นหนังสือสั่งกำรตำมระเบียบ หรือร่ำงเป็น
หนังสือรำชกำรประเภทอื่น ต้องมีข้อควำมอันเป็นเหตุและผลเช่นเดียวกัน กำรใช้คำต้องให้รัดกุม อย่ำเปิดช่อง
ให้ตีควำมได้ห ลำยนัย ซึ่งอำจทำให้เกิดกำรเข้ำใจผิด และควรใช้ถ้อยคำที่ผู้รับคำสั่งสำมำรถปฏิบัติได้
เพื่อให้คำสั่งนั้นได้ผลสมควำมมุ่งหมำย ข้อควำมที่เป็นเหตุในคำสั่งจะมีประโยชน์ในกำรช่ วยแสดงเจตนำรมณ์
ของกำรสั่งให้ชัด เพื่อสะดวกในกำรตีควำมเมื่อจำเป็นและทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ควำมหมำยชัด ช่วยให้ปฏิบัติ
ได้ถูกต้อง และอำจพิจำรณำแก้ไขปัญหำได้เมื่อมีอุปสรรค ก่อนร่ำงควรพิจำรณำค้นคว้ำว่ำมีบทกฎหมำย
ให้อำนำจสั่งกำรได้แล้วประกำรใด คำสั่งต้องไม่ขัดกับกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ถ้ำขัดกับคำสั่งเก่ำต้อง
ยกเลิกคำสั่งเก่ำเสียก่อน
การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์ เช่น ประกำศ แถลงกำรณ์ และข่ำว จะต้องร่ำงตำมแบบที่กำหนดไว้
ส่วนข้อควำมต้องสมเหตุสมผล เพื่อให้ผู้อ่ำนนึกคิดคล้อยตำมเจตนำที่ต้องกำร อย่ำให้มีข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น
หรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นกำรแถลงแก้ ทั้งนี้ควรใช้ถ้อยคำสุภำพ”

ความสาคัญและประโยชน์ของการเขียนหนังสือที่ดี
1. สื่อควำมหมำยได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ผู้เขียนและผู้อ่ำนเข้ำใจตรงกัน
2. สร้ำงควำมเข้ำใจ สร้ำงมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้เกิดบรรยำกำศที่ดีในองค์กร
3. ประหยัดเวลำในกำรตีควำมหรือตรวจสอบข้อมูล ไม่ต้องสอบถำมหรือเขียนใหม่ ซึ่งสิ้นเปลืองเวลำและ
งบประมำณของหน่วยงำนเป็นอย่ำงมำก
4. ง่ำยแก่กำรปฏิบัติ ผู้รับสำมำรถปฏิบัติในแนวทำงหรือมำตรฐำนเดียวกันไม่ลักลั่นกัน
5. ทำให้งำนประสบควำมสำเร็จตำมควำมมุ่งหมำย เป็นผลดีแก่ทำงรำชกำร ซึ่งผลถึงประเทศชำติด้วย
6. เป็นภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน หนังสือรำชกำรที่ดีคือภำพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงำน แสดงถึงคุณภำพของ
ผู้ปฏิบัติงำน ตรงกันข้ำมหนังสือที่เข้ำใจยำก ผิดพลำด หรือภำษำไม่สละสลวย จะเป็นภำพลักษณ์ที่ไม่ดี
ของหน่วยงำน ผู้บังคับบัญชำผู้ลงนำมก็พลอยเสียหำยไปด้วย
7. เป็นตัวอย่ำงต่อไป สำเนำหนังสือที่ปรำกฏอยู่ในแฟ้ม จะเป็นตัวอย่ำงแก่ผู้ศึกษำงำนและปฏิบัติงำนต่อไป
8. เป็นกำรธำรงรักษำภำษำ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชำติ

การร่างหนังสือราชการผู้ร่างหนังสือราชการจะต้องถามตัวเองก่อนที่จะลงมือร่าง
หนังสือราชการเรื่องอะไรก็ตาม ดังนี้
1. ผู้อ่ำนเป็นใคร ก่อนที่จะเริ่มลงมือร่ำงหนังสือรำชกำร จะต้องรู้ว่ำผู้อ่ำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในสิ่งที่ผู้เขียน
กำลังจะสื่อสำรมำกน้อยเพียงใด
2. กำรใช้สำนวน ภำษำ ควรจะเป็นอะไร ปกติกำรร่ำงหนังสือรำชกำร ต้องหลีกเลี่ยงภำษำพูด คำกำกวม
คำผวน คำที่อ่ำนแล้วจะต้องตีควำม หรือคำที่มำจำกต่ำงประเทศ และประเด็นสำคัญอีกประกำรหนึ่ง คือ
กำรร่ำงหนังสือรำชกำรจะต้องยึดถือผู้ที่จะลงนำมในหนังสือฉบับนั้น ไม่ใช่เอำตัวเองเป็นหลัก
3. จุดประสงค์ของกำรร่ำงหนังสือรำชกำร ผู้ร่ำงต้องมีจุดประสงค์กำรร่ำงให้ชัดเจน ตรงประเด็น ไม่เขียนวกวน
กะทัดรัด ยกเว้นในบำงกรณีที่จำเป็นจะต้องอธิบำยสำระสำคัญก็ทำได้เพื่อให้ผู้รับหนังสือฉบับนั้นสำมำรถ
รับรู้ และตอบรับเรำได้
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หลักในการร่างหนังสือราชการ
1. ต้องศึกษำและจดจำรูปแบบของหนังสือรำชกำร (ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ)
ให้ถูกต้องและแม่นยำ
2. ต้องเข้ำใจในโครงสร้ำงของหนังสือรำชกำรแต่ละชนิด
- หนังสือภำยนอก
- หนังสือภำยใน
- หนังสือประทับตรำ
3. ต้องบอกควำมประสงค์ให้ชัดเจน เพื่อสะดวกแก่ผู้รับหนังสือที่จะพิจำรณำและปฏิบัติได้ถูกต้อง
4. ถ้ำมีควำมประสงค์หลำยข้อ ให้แยกเป็นข้อ ๆ เพื่อควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
5. ถ้ำจำเป็นจะต้องอ้ำงตัวบทกฎหมำย หรือตัวอย่ำง ให้ระบุให้ชัดเจน เพื่อฝ่ำยผู้รับจะได้ค้นหำมำตรวจสอบได้
สะดวก
6. ต้องใช้ถ้อยคำสุภำพ เข้ำใจง่ำย กะทัดรัด ได้ใจควำม
7. ต้องใช้ถ้อยคำเป็นภำษำรำชกำร
8. กำรใช้ถ้อยคำต้องไม่มีควำมหมำยหลำยทำง
9. กำรใช้ถ้อยคำปฏิเสธ ต้องใช้ภำษำที่นุ่มนวล รื่นหู อย่ำให้เกิดควำมบำดหมำงกันระหว่ำงส่วนรำชกำร และ
ให้มีเหตุผลในกำรปฏิเสธที่ชัดเจน
10. สำนวนที่ไม่เหมำะสมสำหรับใช้เป็นภำษำหนังสือก็ไม่ควรใช้
11. หลีกเลี่ยงถ้อยคำที่เป็นคำซ้ำซ้อน คำฟุ่มเฟือย
12. ต้องระมัดระวังกำรใช้อักขระวิธี ตัวสะกด ตัวกำรันต์ และวรรคตอนให้ถูกต้อง
13. ต้องมีควำมเข้ำใจในหลักกำรใช้ภำษำไทยอย่ำงเพียงพอ เช่น คำสมำส คำสนธิ คำสรรพนำม เป็นต้น
14. ต้องใช้คำรำชำศัพท์ให้ถูกต้อง
15. ไม่ใช้ถ้อยคำที่วกวน
16. หลีกเลี่ยงกำรใช้ถ้อยคำที่เป็นภำษำพูด/ภำษำท้องถิ่น/และภำษำต่ำงประเทศให้มำกที่สุด
17. ก่อนร่ำงหนังสือรำชกำรให้พิจำรณำ ดังนี้
- พิจำรณำวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะร่ำงหรือเขียน
- จับประเด็นของเรื่องที่จะร่ำงหรือเขียนให้ได้
- ค้นหำระเบียบ กฎหมำย หรือเรื่องรำวต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำศึกษำก่อนเพื่อเป็นกำรปูพื้นฐำน
แนวควำมคิดในกำรร่ำงหรือเขียน
- เมื่อร่ำงหรือเขียนหนังสือแล้ว ควรอ่ำน ทำนแก้ไขอีกครั้งหนึ่ง เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง
18. ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของร่ำงหรือเขียนหนังสือ กำรร่ำงหรือเขียนหนังสือที่ดี ควรมีองค์ประกอบ
5 ประกำร คือ
- มีเอกภำพที่ดี หมำยถึง มีจุดมุ่งหมำยที่สำคัญเพียงเรื่องเดียว เนื้อหำไม่ปะปน จนทำให้อ่ำนสับสน
- มีสัมพันธภำพ หมำยถึง มีควำมเชื่อมโยงของเนื้อควำมเป็นไปตำมลำดับและต่อเนื่องกันไม่ขำดตอน
- มีควำมกระจ่ำง หมำยถึง เนื้อควำมชัดเจน ไม่คลุมเครือ ผู้อ่ำนสำมำรถเข้ำใจได้ตรงตำมควำม
ประสงค์ของผู้เขียน และเข้ำใจได้รวดเร็ว ไม่เกิดปัญหำในกำรตีควำม
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- มีแง่มุมคงที่ หมำยถึง กำรมีทัศนะหรือจุดยืนที่แน่นอนในกำรร่ำง ผู้ร่ำงจะต้องรักษำระดับของ
ควำมคิดหรืออำรมณ์ ตลอดจนระดับกำรใช้ภำษำให้คงที่ในข้อควำมเดียวกัน
- มีควำมน่ำพอใจติดตำม หมำยถึง เชิญชวนให้ผู้อ่ำนติดตำมเรื่องรำวจนจบโครงสร้ำงในกำรร่ำง
หนังสือรำชกำร

การร่างหนังสือ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
1. คาขึ้นต้น
1. หำกเป็นเรื่องที่เคยติดต่อกันมำก่อน จะต้องมีกำรท้ำวควำมถึงเรื่องเดิมว่ำเคยเป็นอย่ำงไร โดยปกติ
นิยมขึ้นต้นด้วยคำว่ำ “ตำม.... ลงท้ำยด้วยคำว่ำ นั้น”
2. หำกเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีกำรติดต่อกันมำก่อน จะต้องเขียนควำมประสงค์ หรือ
ควำมมุ่งหมำย โดยมีเหตุผลอย่ำงชัดเจน โดยปกตินิยมขึ้นต้นด้วยคำว่ำ “ด้วย.... หรือ เนื่องจำก”

2. เหตุผล
1. ต้องระบุถึงกำรแจ้งควำมประสงค์ /ปัญหำ/วิธีกำรแก้ปัญหำ วิธีกำรดำเนินงำน กำรขอควำม
เห็นชอบ กำรขอควำมร่วมมือ กำรขอควำมเห็น โดยให้เป็นเหตุผลของวัตถุประสงค์แห่งกำรนั้น ๆ ให้ชัดเจน
2. ควรจะชี้แจงให้เห็นถึงผลดี/ผลเสีย กำรได้ประโยชน์/กำรเสียประโยชน์แห่งกำรนั้น ๆ ให้ชัดเจน

3. คาลงท้าย
โดยปกติจะขึ้นต้นด้วยคำว่ำ “จึง.... และต่อท้ำยด้วยข้อควำมที่ได้ระบุให้ปฏิบัติตำม หรือร้องขอ
ตำมข้อควำมที่ได้ระบุไว้ใน ตอนที่ 2 อย่ำงเด่นชัด เช่น จึงเรียนมำเพื่อทรำบ จึงเรียนมำเพื่อทรำบ
และถือปฏิบัติ จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ จึงเรียนมำเพื่อโปรดสั่งกำร”
กำรร่ำงหนังสือให้เป็น ผู้ร่ำงหนังสือรำชกำรควรจะฝึกฝนในกำรร่ำงบ่อย ๆ ชอบที่จะเป็นคนอ่ำนหนังสือ
เพื่อจดจ ำภำษำ ส ำนวน หรื อ ข้อควำมที่ส ำมำรถนำมำใช้เป็นประโยชน์ใ นกำรร่ำ งหนังสื อ รำชกำร
ในแต่ล ะประเภทได้ดียิ่งขึ้น มีควำมอดทนต่อกำรถูกติติง หรือกำรให้แก้ไขหนังสื อจำกผู้ บังคับบัญชำ
และนำข้อผิดพลำด หรือข้อที่แก้ไขมำเป็นบทเรียน ทั้งนี้ ให้ผู้ร่ำงมีควำมคิดไปในที่ดีว่ำ “กำรแก้ไขหนังสือ
เป็นเรื่องธรรมดำ กำรที่ผู้บังคับบัญชำปรับปรุงนั้น เพื่อให้ถ้อยคำหรือสำนวนในหนังสือฉบับนั้นมีควำมไพเรำะ
และน่ำอ่ำนมำกยิ่งขึ้น” กำรร่ำงหนังสือควรมีจุดมุ่งหมำยที่หวังผล ต้องร่ำงแล้วให้ผู้อ่ำน ๆ แล้วยินดีที่จะให้
ควำมร่วมมือ
----------------------------------------------

