เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
การปฏิบตั ิราชการในปัจจุบนั อาจกล่าวได้ว่าการเขียนหนังสือเป็ นหัวใจสาคัญของการ
ปฏิบตั ิราชการ เพราะงานส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับหนังสือ และปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกี่ยวกับหนังสือ
โดยเฉพาะการเขียนหนังสือ เช่น ไม่รู้ว่าจะเขียนอย่างไร เขียนแล้วใช้ไม่ได้ตอ้ งแก้ไข ซึ่งสร้างความ
หงุดหงิดให้กบั ผูเ้ ขียน และอาจสร้างความไม่พอใจให้กบั หัวหน้ากลุ่มงานงาน หัวหน้าหน่วยงาน เนื่องจากทา
ให้งานล่าช้า
ดังนั้น การเขียนหนังสือจึงมีความสาคัญ และจาเป็ นค่อนข้างมากสาหรับผูท้ ี่เป็ นข้าราชการใน
หน่วยงานในสังกัด สำนักงำนสำธำรณสุ ขจังหวัดอุบลรำชธำนี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่หรื อบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง หรื อมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ จะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องนี้
คู่มือ “เทคนิคกำรเขียนหนังสือรำชกำร” นี้เป็ นองค์ความรู้สาหรับบุคลากรในสังกัดสานักงานสำนักงำน
สำธำรณสุ ขจังหวัดอุบลรำชธำนี และหน่วยงานอื่น เพื่อใช้เป็ นแนวทางสาหรับร่ างโต้ตอบหนังสือ
ได้ง่ายขึ้น ดังนั้น ในการเขียนหนังสือราชการ จะต้องคานึงถึงเรื่ องต่อไปนี้ เป็ นเบื้องต้น
ก่อนคือ
ระเบียบและกฎหมำยอืน่ ๆ ที่เกีย่ วข้อง มีดงั นี้
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖
และ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
 พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และแก้ไขเพิ่มเติม
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. ๒๕๕๐
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๔
 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒
 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบ มี ๒ ประเภท
 ระเบียบที่ถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด
 ระเบียบที่ตอ้ งปฏิบตั ิตาม เคร่ งครัดน้อยกว่า
แนวทางในการเขียนหนังสือราชการสิ่งที่พึงปฏิบตั ิ คือ
 ยึดถือตามระเบียบ (ยึดรู ปแบบ ตามที่ระเบียบกาหนด)
 ยึดหลักปฏิบตั ิตามองค์กร (วัฒนธรรมของแต่ละองค์กร)
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หนังสือฉบับจริ งขึ้นก่อน ตามด้วยสาเนาคู่ฉบับ ( หรื อ เช่น หนังสือฉบับจริ งและคู่ฉบับจัดเรี ยงเสนอคน
ละหน้าไม่ให้เรี ยงซ้อนกัน ติด “ โปรดลงนาม “ทุกแผ่นที่ จะให้ผบู้ งั คับบัญชาลงนาม พร้อมแนบเรื่ องเดิม
หรื อ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น)
 ควำมหมำยของงำนสำรบรรณ
ความหมายของงานสารบรรณ ตามระเบียบ ข้อ 6 หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริ หารงาน
เอกสาร เริ่ มตั้งแต่การจัดทา การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทาลาย ซึ่งมีความหมาย
ครอบคลุมถึงงานที่เกี่ยวกับเอกสารทั้งหมด ซึ่งเริ่ มตั้งแต่ขบวนการเริ่ มแรก จนถึงขั้นทาลายเอกสาร ทั้งนี้
เพื่อที่จะไม่ให้มีการเก็บเอกสารที่ไม่จาเป็ นไว้ในส่วนราชการต่อไป
ควำมสำคัญของงำนสำรบรรณ
1) เป็ นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน
2) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
3) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารราชการ
4) เป็ นหลักฐานราชการที่มคี ุณค่า
5) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
6) เป็ นเอกสารราชการ บันทึกงาน หลักฐานราชการอื่นๆ ของหน่วยงาน
7) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการอ้างอิง
8) เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยในการบริ หารราชการ
9) เป็ นหลักฐานราชการที่มคี ุณค่า
10) เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
ควำมหมำยของหนังสือรำชกำร
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็ นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1) หนังสือส่วนราชการมีไปถึงส่วนราชการ
2) หนังสือส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอก
3) หนังสือที่หน่วยงานอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีไปถึงส่วนราชการ
4) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นเพื่อเป็ นหลักฐานในราชการ
5) เอกสารที่ทางราชการจัดทาขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรื อข้อบังคับ
6) ข้อมูลข่าวสาร หรื อหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ชนิดของหนังสือรำชกำร หนังสือราชการ มี 6 ชนิด คือ
1. หนังสือภำยนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีการ ใช้ติดต่อระหว่าง
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2. หนังสือภำยใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีการน้อยกว่าหนังสือภายนอก ใช้ติดต่อ
ภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดำษบันทึกข้ อควำม
3. หนังสือประทับตรำ คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หวั หน้าส่วนระดับกอง หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายเป็ นผูร้ ับผิดชอบและลงชื่อ
ย่อกากับตรา ใช้ กระดำษครุฑ
หนังสือประทับตรา ใช้ได้ท้งั ระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับ
บุคคลภายนอก เฉพาะกรณี ที่ไม่ใช่เรื่ องสาคัญ ดังนี้
1. การขอรายละเอียดเพิ่ม
2. การส่งสาเนาหนังสื อ สิ่ งของ เอกสาร หรื อบรรณสาร
3. การตอบรับทราบ ที่ไม่เกี่ยวกับราชการสาคัญ หรื อการเงิน
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดาเนิ นการไปแล้ว
5. การเตือนเรื่ องที่คา้ ง
6. เรื่ องหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกาหนด โดยทาเป็ นคาสัง่
4. หนังสือสั่งกำร มี 3 ชนิด คือ
1) คำสั่ง คือ บรรดาข้อความที่ผบู้ งั คับบัญชาสัง่ การให้ปฏิบตั ิโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้ กระดำษ
ครุฑ
2) ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผมู้ ีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ เพื่อเป็ นหลักปฏิบตั ิงานเป็ นประจา
ใช้ กระดำษครุฑ
3) ข้ อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผมู้ ีอานาจหน้าที่กาหนดให้ใช้ โดยอาศัยอานาจของกฎหมายที่
บัญญัติให้กระทาได้ ใช้ กระดำษครุฑ
5. หนังสือประชำสัมพันธ์ มี 3 ชนิด คือ
1) ประกำศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรื อชี้แจงให้ทราบ หรื อแนวทางปฏิบตั ิ
ใช้ กระดำษครุฑ
2) แถลงกำรณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทาความเข้าใจ ในกิจการของทาง
ราชการ หรื อเหตุการณ์หรื อกรณี ใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทัว่ กัน ใช้ กระดำษครุฑ
3) ข่ ำว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ ให้ทราบ
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1) หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่บุคคล นิติบุคคล หรื อหน่วยงาน
เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทัว่ ไป ใช้ กระดำษครุฑ
2) รำยงำนกำรประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูม้ าประชุม ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม และมติของที่
ประชุมไว้เป็ นหลักฐาน
3) บันทึก คือ ข้อความซึ่งผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชา หรื อผูบ้ งั คับบัญชาสัง่ การแก่
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อข้อความที่เจ้าหน้าที่หรื อหน่วยงานระดับต่ากว่าส่วนราชการระดับกรมติดต่อกัน ใน
การปฏิบตั ิราชการ ใช้ กระดำษบันทึกข้อควำม
4) หนังสืออืน่ คือ หนังสือหรื อเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจากกากรปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่เพื่อ
เป็ นหลักฐานในทางราชการ ซึ่งรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ ล์ม แถมบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ หรื อหนังสือของ
บุคคลภายนอกที่เจ้าหน้าที่รับเข้าทะเบียนหนังสือราชการ แล้วมีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรมจะ
กาหนดขึ้นใช้ตามความเหมาะสม เว้นแต่มีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่ องให้ทาตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่
แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคาร้อง เป็ นต้น
หนังสือติดต่อรำชกำร ประกอบด้วย
1.หนังสือภายนอก
2.หนังสือภายใน
3.หนังสือประทับตรา
4.บันทึกเสนอ คือหนังสือติดต่อภายในหน่วยงาน ผูใ้ ดลงนามก็ได้ ไม่ใช้กระดาษ
บันทึกข้อความก็ได้ เป็ นทางการหรื อไม่ก็ได้ และเขียนด้วยลายมือหรื อพิมพ์ก็ได้เช่นกัน
ชั้นควำมเร็วของหนังสือรำชกำร
หนังสือที่ตอ้ งปฏิบตั ิให้เร็ วกว่าปกติ เป็ นหนังสือที่ตอ้ งจัดส่ง และดาเนินการทาง
สารบรรณ ด้วยความรวดเร็วเป็ นพิเศษ แบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้แก่
 ด่ วนที่สุด

เป็ นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิทนั ทีที่ได้รับหนังสือนั้น

 ด่ วนมำก เป็ นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิโดยเร็ว
 ด่ วน เป็ นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิเร็ วกว่าปกติเท่าที่จะทาได้
ให้ระบุช้นั ความเร็ วด้วยตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์โป้ ง 32 พอยท์ ให้เห็นได้ชดั บน
หนังสือและบนซอง ตามที่กาหนดไว้ในแบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 และแบบที่ 15 ท้ายระเบียบ โดยให้ระบุ
คาว่า ด่ วนที่สุด ด่ วนมาก หรือด่ วน ตามชั้นความเร็ วของหนังสือราชการ
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และกาหนดเวลาที่ต้องการให้ หนังสือนั้นไปถึงผู้รับ กับให้ เจ้ าหน้ าที่ส่งถึงผู้รับซึ่งระบุบนหน้ าซองภายใน
เวลาที่กาหนด
หลักกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำร
ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1.ศึกษาและจดจารู ปแบบของหนังสือราชการ (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
งานสารบรรณ) ให้ถกู ต้องและแม่นยา
2.เข้าใจในโครงสร้างของหนังสือราชการแต่ละชนิด เช่น หนังสือภายนอก หนังสือภายใน
หนังสือประทับตรา เป็ นต้น
3.จับประเด็นของเรื่ องที่จะร่ าง
4.บอกความประสงค์ให้ชดั เจน เพื่อให้ผรู้ ับสามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็ว
5.กรณี มคี วามประสงค์หลายข้อ ให้แยกเป็ นข้อ ๆ
6.กรณีจาเป็ นจะต้องอ้างตัวบทกฎหมาย หรื อตัวอย่างให้ระบุให้ชดั เจน เพื่อให้ผรู้ ับค้นหา
มาตรวจสอบได้สะดวก
7.ใช้ถอ้ ยคากะทัดรัด ได้ใจความ
8.ใช้ถอ้ ยคาเป็ นภาษาราชการ
9.การใช้ถอ้ ยคาปฏิเสธ ให้ใช้ภาษาที่นุ่มนวล รื่ นหู
10.หลีกเลี่ยงถ้อยคาที่เป็ นคาซ้ าซ้อน คาฟุ่ มเฟื อย
11.การใช้อกั ขระวิธี ตัวสะกด ตัวการันต์ และวรรคตอนให้ถกู ต้อง
12.ใช้คาราชาศัพท์ให้ถกู ต้อง
13.ระมัดระวังในการใช้คาที่มคี วามหมายใกล้เคียงกัน
14.หลีกเลี่ยงการใช้คาที่เป็ นภาษาต่างประเทศให้มากที่สุด
15.ไม่ใช้คาที่ใช้ในโฆษณา
16. อ่านและตรวจทานความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
หลักกำรเขียนหนังสือติดต่อรำชกำรทีด่ ี
หลัก 5c นั้น คิดค้นเพือ่ กำรจดจำที่ง่ำยขึน้ ได้ แก่
1. ถูกต้อง (Correct)
2. ชัดเจน (Clear)
3. รัดกุม (Confirm)
4. กะทัดรัด Concise (Concise)
5. กำรโน้ มนำสู่ จดุ ประสงค์ (Convince)

-5ทั้งนี้ แต่ละหลักมีควำมหมำยและรำยละเอียดดังนี้
1. ถูกต้อง ได้แก่
1.1 ถูกแบบ
1.2 ถูกเนื้อหา
1.3 ถูกหลักภาษาราชการ
1.4 ถูกความนิยม
1.1 ถูกแบบ แบบหนังสือติดต่อราชการมี 3 แบบ คือ
 แบบ “หนังสือภายนอก” ที่ลงชื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
 แบบ “หนังสือภายใน” สาหรับใช้ติดต่อภายในกระทรวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกัน
 แบบ “หนังสือประทับตรา” แทนการลงชื่อ
ทั้งนี้ ต้องใช้แบบใดแบบหนึ่งให้ถกู ต้องตามควรแก่กรณี รวมทั้งจัดโครงสร้างของ
หนังสือพร้อมทั้งเขียน “เรื่ อง” “คาขึ้นต้น” “คาลงท้าย” และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ถกู แบบ ถูกระเบียบด้วย
1.2 ถูกเนื้อหา การเขียนหนังสือราชการ จะต้องเขียนให้ถกู ต้องในเนื้อหาของเรื่ อง
ซึ่งโครงสร้างของหนังสือราชการประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
 ส่วนที่ 1 หัวหนังสือ
 ส่วนที่ 2 เหตุที่มีหนังสือไป
 ส่วนที่ 3 จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
 ส่วนที่ 4 ท้ายหนังสือ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถกู ต้องในเนื้อหาใดนั้น ถ้าเป็ นเรื่ องยากๆ จาเป็ นจะต้อง
เตรียมกำร ก่อนลงมือเขียน ดังนี้
 ศึกษาเรื่ อง
 จับประเด็นของเรื่ อง
 ย่อเรื่ อง
 เทคนิคกำรศึกษำเรื่อง การศึกษาเรื่ องต้องใช้ท้งั ตา หู หัว ใจ และมือ กล่าวคือ
 ตำ  ต้องอ่านเรื่ อง
 หู  ต้องสดับตรับฟังว่าเรื่ องนี้เกี่ยวข้องกับใคร อย่างไร
เคยมีเรื่ องทานองนี้ หรื อเกี่ยวข้องมาอย่างไรบ้าง และดาเนินการ
อย่างไร มีปัญหาอะไรหรื อไม่
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และแนวทางที่จะเขียน
 ใจ  ต้องตั้งใจศึกษาเรื่ องให้เข้าใจ ทาจิตว่าง วางใจเป็ นกลาง
ปราศจากอคติท้ งั ปวง
 มือ  ต้องค้นคว้าหาเรื่ องที่เกี่ยวข้อง ข้อเท็จจริ ง ข้อกฎหมาย
และตัวอย่างเรื่ องที่เคยทากันมาแล้ว รวมทั้งหาตัวอย่าง
ร่ างหนังสือดี ๆ มาเป็ นแบบด้วย
 การจับประเด็นของเรื่ อง
หมายถึง จับจุดสาคัญของเรื่ องที่จะมีหนังสือไปว่าเป็ นเรื่ องอะไร มีจุดประสงค์อย่างไร
เพื่อจะได้นาไปพิจารณาในเขียนเรื่ อง เนื้อความ จุดประสงค์ ของหนังสือที่มีไปให้ถกู ต้อง
 การย่อเรื่ อง
คือ การสรุ ปสาระสาคัญของเรื่ องโดยสังเขปเพียงสั้นๆ แต่สมบูรณ์และชัดเจน
เพื่อประโยชน์ในการเขียนเนื้อความที่อา้ งถึงเรื่ องเดิม
เทคนิคในกำรย่อเรื่อง ควรดาเนินการดังนี้
(1) ศึกษาเรื่ องให้เข้าใจโดยละเอียด
(2) จับประเด็นสาคัญของเรื่ อง
(3) ประมวลสาระสาคัญ หรื อจุดสาคัญที่จะต้องนามาใช้เป็ นเหตุ
และผลเชื่อมโยงกันของเรื่ องที่จะร่ างหนังสือนั้น
(4) ลาดับขั้นตอนของเรื่ องให้เข้าใจง่าย
(5) ย่อเรื่ องให้ส้ นั ที่สุด แต่ได้ความสมบูรณ์และชัดเจน
(6) อ้างและแนบรายละเอียดประกอบ
กำรลำดับขั้นตอนของเรื่อง ได้แก่
 การลาดับเรื่ องที่เคยติดต่อระหว่างกันมาก่อน
 การลาดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 การลาดับเนื้อหาสาระที่จะกล่าวถึงก่อนหลัง
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กำรย่อเรื่องให้ ส้ ัน คือ ย่อเอาแต่ใจความที่เป็ นสาระสาคัญ โดยไม่เอารายละเอียด
แต่ตอ้ งได้ความสมบูรณ์และชัดเจน ทั้งนี้ เท่าที่จะนาไปเขียนเนื้อความที่อา้ งถึงเรื่ องเดิม และที่จะกล่าวถึง
การดาเนินการต่อมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้น
กำรอ้ำงถึงและแนบรำยละเอียด เช่นอ้างว่า
“ตำมหนังสือที่อ้ำงถึง”
“ตำมที่ได้ เรียนให้ ทรำบทำงโทรศัพท์ แล้ว”
“ควำมละเอียดแจ้งแล้วนั้น”
“รำยละเอียดปรำกฏในเอกสำรที่แนบมำนี”้
สรุป การที่จะเขียนหนังสือติดต่อราชการให้ถกู ต้องในเนื้อหาเป็ นอย่างดีได้น้ นั จาเป็ นที่จะต้อง
เตรี ยมการก่อนเขียน ซึ่งอาจจะต้อง
 ศึกษาเรื่ อง
 จับประเด็นของเรื่ อง
 ย่อเรื่ อง
ทั้งนี้ พึงกระทาการดังกล่าวตามความจาเป็ น สุดแต่ว่าเรื่ องนั้นจะยากหรื อง่ายเพียงใด
1.3 ถูกหลักภาษาราชการ
หลักภาษาราชการที่ควรระวัง มี 2 เรื่ อง คือ
1.3.1 รู ปประโยค เมื่อร่ างหนังสือแล้วต้องแยกประโยคออก ตรวจสอบไวยากรณ์ดูที
ละประโยคว่า ถูกรู ปประโยคหรื อไม่ มีคากริ ยาในแต่ละประโยคหรื อไม่ คาแต่งประธาน – กริ ยา – กรรม
อยูถ่ กู ที่หรื อไม่ อ่านได้ความหรื อไม่ ส่วนคาประธานและกรรมอาจละไว้ในฐานที่เข้าใจก็ได้
13.2 ความสัมพันธ์ทางไวยากรณ์ อาจแยกพิจารณาได้เป็ น 5 ประการ คือ
(1) ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคกับประโยค
(2) ความสัมพันธ์ระหว่างประธาน – กริ ยา – กรรม
(3) ความสัมพันธ์ระหว่างคาที่แยกคร่ อมข้อความ
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างคารวมกับคาแยก
(5) ความสัมพันธ์ระหว่างคาหลักกับคาขยาย
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ความนิยมในที่น้ ี หมายถึง ความนิยมที่ใช้กนั โดยทัว่ ไปในวงราชการ และความนิยมเฉพาะผูล้ ง
นามในหนังสือ ซึ่งเป็ นความนิยมในเรื่ องดังต่อไปนี้
1.4.1 ความนิยมในสรรพนาม ความนิยมโดยทัว่ ไปสาหรับหนังสือภายนอก หรื อ
หนังสือติดต่อในนามส่วนราชการจะไม่ใช้คาสรรพนาม ว่า “ข้ ำพเจ้ำ” หรื อ “ผม” แต่จะนิยมใช้ชื่อส่วน
ราชการ เช่น “กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ” “สำนักงำน ก.พ.” หรื อไม่ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจโดยไม่ระบุชื่อ
ส่วนราชการเลยก็มี
1.4.2 ความนิยมในถ้อยคาสานวน มีความนิยมโดยทัว่ ไป ดังนี้
(1) หนังสือราชการนิยมใช้ ภำษำรำชกำร
(2) กำรเชื่อมคำหรือประโยค ด้วยคาบุพบท หรื อคาสันธาน ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน ไม่นิยม
ใช้คาซ้ ากัน เพราะจะไม่ไพเราะหรื ออาจทาให้เข้าใจสับสนได้ จึงนิยมใช้คาให้แตกต่างกัน เช่น
“ที่ – ซึ่ง - อัน” เป็ นคาที่ใช้แทนกันได้ท้งั 3 คา “และ – กับ – รวมทั้ง – ตลอดจน” ทั้ง 4 คานี้ ใช้แทนกันได้
(3) กำรเชื่อมคำประธำน หรื อกริ ยา หรื อกรรมหลาย ๆ คาเข้าด้วยกัน ด้วยคา“และ” “หรือ”
ไม่นิยมใส่คาเชื่อมทุกคา แต่นิยมใส่คาเชื่อม คำสุ ดท้ ำยคำเดียว
(4)ใช้กริ ยา “บัญญัต”ิ สาหรับพระราชบัญญัติ ใช้กริ ยา “กำหนด” สาหรับกฎ ระเบียบ
(5)ใช้ “ฝ่ ำฝื น” สาหรับข้อห้าม ใช้ “ไม่ปฏิบัตติ ำม” สาหรับข้อปฏิบตั ิ
(6)คำทีใ่ ช้ แทนกันได้ และแทนกันไม่ได้
กับ



(ติดต่อ เท่ ำกัน ด้ วยกัน)

แก่



(สำหรับ)

แด่



(สำหรับ ถวำย อุทศิ เพือ่ )

ต่อ



(กระทำต่อฝ่ ำยเดียว ตำม)

และ



(ทั้งหมด)

หรือ



(อย่ำงไหนก็ได้)

และ หรือ



(ทั้งหมดก็ได้ , อย่ำงเดียวก็ได้ )

-9(7) คำเบำ - คำหนักแน่ น
จะ – จัก
จะ



(ธรรมดำ – ใช้ ในกรณีทั่วไป)

จัก



(หนักแน่ น – ใช้ ในคำขู่ คำสั่ง คำกำชับ)

ควร – พึง – ย่อม – ต้อง – ให้
ควร



(บังคับทำงจิตใจ)

พึง



(บังคับทำงสังคม)

ย่อม
ต้อง




(บังคับเป็ นทำงกำร แต่ไม่เด็ดขำด ให้ ใช้ ดุลยพินิจได้ )
(บังคับเป็ นทำงกำรโดยเด็ดขำด)

ให้



(บังคับเป็ นทำงกำรโดยเด็ดขำด)

(8) คำบังคับ – คำขอร้ อง
ไม่นิยมใช้ “คำบังคับ” ในหนังสือที่มีถึงบุคคล หรื อผูด้ ารงตาแหน่ง
ที่ไม่ได้อยูใ่ นบังคับบัญชา แต่นิยมใช้ “คำขอร้ อง” หรื อ “ขอควำมร่ วมมือ” เช่น
คำบังคับ
คำขอร้ อง
 ขอให้ส่ง

 โปรดส่ง

 ขอให้ไปติดต่อ

 โปรดไปติดต่อ

 ขอให้นาเสนอต่อไปด้วย

 โปรดนาเสนอต่อไป

(9) คำทำลำย - คำเสริมสร้ ำง
ไม่นิยมใช้คาทาลาย แต่นิยมใช้คาเสริ มสร้าง
คำทำลำย
 ไม่ต้งั ใจศึกษาจึงสอบตก
 โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้

คำเสริมสร้ ำง
 ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้
 โครงการที่เสนอเป็ นโครงการที่ดี
แต่ยงั ไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการขณะนี้
 ท่านเข้าใจผิด
 ความเข้าใจของท่านยังคาดเคลื่อน
(10) หำงเสียง การลงท้ายประโยค นิยมใส่คา “หำงเสียง” ให้ลงลื่นและรื่ นหูเช่น การเติมคาว่า
“ด้ วย” ไว้ขา้ งท้ายประโยค “จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ และดาเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิง่ ”

-10(11) สำนวนตำมสมัยนิยม เช่น
“ ได้ผลเป็ นที่พอใจระดับหนึง่ ”
“ ทำเป็ นระบบครบวงจร ”
“ ทำตำมขั้นตอน ”
1.4.3 ความนิยมในวรรคตอน
(1) แบ่งประโยค วรรค และตอนให้ถกู ต้อง
(2) ให้แต่ละประโยค แต่ละวรรค แต่ละตอนเป็ นเอกภาพ กล่าวคือ แต่ละ
ประโยค กล่าวถึงสิ่งสาคัญสิ่งเดียว แต่ละวรรคแต่ละตอน กล่าวถึงสิ่งสาคัญสิ่งเดียว ถ้ามีหลายสิ่งที่จะต้อง
กล่าวถึงควรแยกเป็ นคนละประโยค คนละวรรค คนละตอนแล้วแต่กรณี
1.4.4 ความนิยมในรู ปแบบ รู ปแบบในหนังสือติดต่อราชการ มี 3 รู ปแบบ คือ
 หนังสือภายนอก
 หนังสือภายใน
 หนังสือประทับตรา
2. ชัดเจน
คาว่า “ชัดเจน” ในที่น้ ีหมายถึง การเขียนให้เข้าใจง่าย พิจารณาง่าย และอ่านง่าย จึงต้องเขียนให้
2.1 ชัดเจนในเนื้อความ
2.2 ชัดเจนในจุดประสงค์
2.3 กระจ่าง
2.1 ชัดเจนในเนือ้ ควำม
ต้องเขียนให้เนื้อความกระจ่างชัด ไม่คลุมเครื อ ไม่ทาให้ผอู้ ่าน อ่านด้วยความลาบากในการแปล
ความหมาย ถ้อยคา หรื อข้อความ
2.2 ชัดเจนในจุดประสงค์
หนังสือทุกฉบับจะมีจุดประสงค์ว่า จะให้ผรู้ ับ หรื อผูอ้ ่านทาอะไร เช่น


เพือ่ ทรำบ



เพือ่ อนุมตั ิ



เพือ่ ให้ เข้ ำใจ



เพือ่ ให้ ควำมร่ วมมือ

 เพือ่ พิจำรณำ
 เพือ่ ถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ มีจุดประสงค์อย่างไร ต้องเขียนให้ชดั เจนว่า ต้องการให้ผรู้ ับหนังสือทาอะไร และ
ถ้ามีจุดประสงค์หลายประการ ก็ตอ้ งระบุให้ครบทุกประการ

-112.3 กระจ่ำง
 การเขียนหนังสือ ควรแบ่งเป็ นตอน ๆ ย่อหน้าเสียบ้าง โดยทั่วไปหนังสือย่อหน้ ำหนึ่ง
ไม่ควรเกิน 10 บรรทัด
 ไม่ควรเขียนหนังสือโดยใช้ประธานร่ วมหรื อ กริ ยาร่ วม หรื อใช่อนุประโยคแต่ง เพราะจะอ่าน
ยากและสับสน ควรแยกเป็ นประโยคเอกเทศเสียบ้าง
 ในกรณี ที่ใช้คากริ ยาร่ วม โดยมีประธานหลาย ๆ คา ถ้าเกรงว่าจะสับสน หรื อไม่กระจ่างก็อาจใช้
คาว่า “ก็ด”ี เติมท้ายคาประธานทุกคา เพื่อให้ชดั เจนขึ้นได้
 ในประโยคซ้อนที่ใช้คาประธานร่ วม และแยกกริ ยาควรเว้นวรรคแยกคากริ ยาให้เห็นประโยค
ต่าง ๆ ชัดเจน
 ประโยคหรื อวลีที่ใช้ประกอบประโยค ที่กล่าวก่อนหลาย ๆ ประโยค ควรเว้นวรรคให้เห็นชัด
ว่าประกอบทุกประโยค
 เมื่อเปลี่ยนเรื่ อง หรื อเปลี่ยนกระบวนการ และมีขอ้ ความในแต่ละเรื่ อง หรื อแต่ละกระบวนการ
ยาว ควรย่อหน้าขึ้นวรรคใหม่ เช่น เปลี่ยนจาก อำรัมภบท มาเป็ นการ พิจำรณำ หรื อ ควำมเห็น ก็ยอ่ หน้า
ขึ้นวรรคใหม่เสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากพิจารณาหรื อความเห็นมาเป็ น มติ หรื อ ข้ อตกลงใจ ก็ยอ่ หน้าขึ้น
วรรคใหม่เสียทีหนึ่ง เปลี่ยนจากมติ จากข้อตกลงใจ มาเป็ น จุดประสงค์ (คาสัง่ คาขอ
คาซักซ้อม
ฯลฯ) ก็ยอ่ หน้าขึ้นวรรคใหม่เสียทีหนึ่ ง
 ถ้ากริ ยาของประโยคมีหลาย ๆ คา คือให้ประธานทาอะไรหลาย ๆ อย่าง หรื อมี
กรรม หรื อคาประกอบกรรมของกริ ยาเดียวกันหลาย ๆ คา ซึ่งเมื่อเขียนเป็ นร่ างยาวดูทึบเป็ นพืด และอ่าน
ยาก ควรแยกการกระทาหรื อกรรมนั้นออกเป็ นข้อ ๆ ให้กระจ่าง
3. รัดกุม
หนังสือราชการที่ดี ต้องมีลกั ษณะรัดกุม ไม่มีช่องโหว่ และต้องไม่เขียนยืนยันในสิ่งที่ยงั ยืนยัน
ไม่ได้ ทั้งนี้ ถ้าเป็ นกรณี ที่ไม่อาจยืนยันได้แน่นอนว่ากรณี จะเป็ นเช่นนั้นเสมอไป ก็ไม่ควรใช้คายืนยัให้เป็ น
การผูกมัด แต่ควรใช้คาแบ่งรับ แบ่งสู้ เช่น ในการตอบข้อหารื อ ที่เราเห็นว่า โดยทัว่ ไปกรณี จะเป็ นอย่างนั้น
แต่อาจมีกรณีพิเศษที่อาจไม่เป็ นอย่างนั้นก็ได้ เช่นนี้ควรเติมคาว่า “โดยปกติ” ลงไปในคาตอบนั้น เป็ นต้น
โครงสร้ ำงของหนังสือรำชกำร มี ๔ ส่วน คือ
 ส่วนที่ ๑ หัวหนังสือ
 ส่วนที่ ๒ เหตุที่มีหนังสือไป
 ส่วนที่ ๓ จุดประสงค์ที่มีหนังสือไป
 ส่วนที่ ๔ ท้ายหนังสือ
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 ที่
 ส่วนราชการ
 วัน เดือน ปี
 เรื่ อง
 เรี ยน
 อ้างถึง
 สิ่งที่ส่งมาด้วย
 กำรเขียนชื่อเรื่อง ต้องเขียนให้บรรลุจุดมุ่งหมาย ๒ ประการ
- ให้พอรู้ใจความที่ยอ่ สั้นที่สุดของหนังสือ
- ให้สะดวกแก่การเก็บค้นอ้างอิง
โดยมีเทคนิคในกำรเขียนชื่อเรื่อง ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑ ขึน้ ต้นด้ วยคำกิริยำ เช่ น
แจ้ง
ขอให้
ตอบข้อหารือ

ขอเชิญ
ส่ง

ชี้แจง

อนุมัติ
อนุญาต

ขอหารือ

แบบที่ ๒ ขึน้ ต้นด้ วยคำนำม
 เรื่องกว้ำงหลำยประเด็น  เรื่องทีเ่ ป็ นหนังสือต่อเนือ่ ง  เรื่องทีไ่ ม่พงึ ประสงค์
 กรณีที่เป็ นหนังสือรำชกำรต่อเนื่อง
 ให้ใช้ชื่อเรื่ องของหนังสือฉบับเดิม

ยกเว้น

การตอบ
“ให้”

-13-

ใช้วิธีเปลี่ยนเป็นคานาม โดยเติม “การ” ข้างหน้า
หรือ

การตอบ
“ปฏิเสธ”

ตัวอย่ำง  ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
เปลีย่ นเป็ น  การขอความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการสัมมนา
 เรื่องที่ไม่พงึ ประสงค์
กรณี ที่เป็ นเรื่ องที่กระทบจิตใจผูอ้ ่าน ให้ใช้ เป็ นประโยคที่เป็ นคำนำม
ตัวอย่ำง
 การชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อซื้อบ้านพักอาศัย (กรณี ทวงหนี้คา้ งชาระ)
 การแต่งกายของข้าราชการสตรี (กรณี ตาหนิว่าแต่งกายไม่เหมาะสม)
 กำรเขียนคำขึน้ ต้น โดยปกติบุคคลทัว่ ไป จะใช้คาขึ้นต้นว่า “เรียน”
 ยกเว้น
 กรำบทูล

ใช้กบั สมเด็จพระสังฆรำช

 นมัสกำร

ใช้กบั สมเด็จพระรำชำคณะ/ พระภิกษุ

 กรำบเรียน ใช้กบั บุคคล ๑๔ ท่ ำน ได้แก่ ประธานองคมนตรี
นายกรัฐมนตรี , ประธานวุฒิสภา, รัฐบุรุษ, ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎร, ประธานศาลฎีกา, ประธานรัฐสภา,
ประธานศาลปกครองสูงสุด, ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ประธานกรรมการเลือกตั้ง, ประธาน ปปช.,
ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, ผูต้ รวจการแผ่นดินของรัฐสภา, ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ยังมีคาขึ้นต้น “ถึง” ซึ่งจะใช้กบั หนังสือประทับตรา แล้วตามด้วย
ชื่อส่วนราชการ เช่น ถึง จังหวัดนนทบุรี
 กำรเขียนอ้ำงถึง
 อ้างถึงเฉพาะหนังสือที่ได้รับ
 ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือ
 เลขที่หนังสือ วัน เดือน ปี
 กำรเขียนสิ่งที่ส่งมำด้ วย สิ่งที่ส่งมาด้วย ใช้ กบั หนังสือภำยนอก เท่านั้น และต้องระบุ
จานวนที่ชดั เจนด้วย

-14ตัวอย่ำง สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการสัมมนา จานวน ๕ ชุด (๑๕ แผ่น)
๒. แบบตอบรับการเข้าร่ วมสัมมนา จานวน ๑๐ ชุด (๑๐ แผ่น)
 สาหรับหนังสือภายใน หรื อบันทึก จะใช้ เอกสำรแนบ
 ส่ วนที่ ๒ ส่ วนเหตุที่มหี นังสือไป ประกอบด้วย
 เหตุจากผูม้ ีหนังสือไป (เหตุเกิดจากเรา) เช่น การขอความอนุเคราะห์หน่วยงานอื่น
 เหตุจากบุคคลภายนอก เช่น มีคนร้องเรี ยนมายังหน่วยงานเรา ซึ่งเราอาจจะต้องทาหนังสือ
ถึงหน่วยงานอื่นเพื่อขอความเห็น
 เหตุจากเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้น เช่น เสาไฟฟ้ าที่กรมฯ ล้ม เราจึงต้องทาหนังสือถึงการ
ไฟฟ้ านครหลวง
 เหตุจากผูร้ ับหนังสือ (หน่วยงานอื่นมีหนังสือถึงเรา แล้วเราตอบกลับ
กำรเขียนคำขึน้ ต้นของหนังสือ
1. หากเป็ นเรื่ องที่เคยติดต่อกันมาก่อน หรื อหนังสือที่มีการรับรู้หรื อส่งถึงกันแล้ว โดย
จะต้องดูถึงเรื่ องเดิม ว่าเคยเป็ นมาอย่างไร ปกติให้ข้ นึ ต้นด้วยคาว่า “ตำม ...” ตำมที่ .......” ลงท้ายด้วยคาว่า
“นั้น” สาหรับคาว่า “อนุสนธิ” ส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับคาสัง่ ซึ่งลงท้ายด้วยคาว่า “นั้น” เช่นกัน
กำรลงท้ ำย กรณีหนังสือที่มกี ำรรับรู้หรือส่ งถึงกันแล้ว
 ควำมละเอียดแจ้งแล้ว นั้น



 รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้ วย 

ใช้ กบั หนังสือชนิดใดก็ได้
ใช้ กบั หนังสือภำยนอก

 รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ  ใช้ กบั บันทึกข้ อควำม
2. หากเป็ นเรื่ องที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งไม่เคยมีการติดต่อกันมาก่อน จะต้องเขียนความประสงค์ หรื อความ
มุ่งหมาย โดยมีเหตุผลอย่างชัดเจน ปกติให้ข้ ึนต้นด้วยคาว่า “ด้ วย...” หรื อ “ เนื่องจำก ...”
 ส่ วนที่ ๓ ส่ วนจุดประสงค์ที่มหี นังสือไป ประกอบด้วย
1. ให้แจ้งจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป เช่น การขอความร่ วมมือ การขอความเห็นการขอความ
ช่วยเหลือ
2. ถ้ามีจุดประสงค์หลายข้อ ให้เขียนแยกออกเป็ นข้อ ๆ ให้ชดั เจนปกติจะขึ้นต้นด้วย คาว่า
“จึง ... และต่อท้ายด้วยข้อความที่ได้ระบุให้ปฏิบตั ิตามหรื อ ร้องขอ ตามข้อความที่ได้ระบุไว้ใน ส่วนที่ ๓
ให้ชดั เจน
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คำขอ

 จึงเรียนมำเพือ่ โปรดพิจำรณำอนุมตั ิ
 จึงเรียนมำเพือ่ โปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ำรณำต่อไปด้ วย
จะขอบคุณยิง่
 จึงเรียนมำเพือ่ โปรดให้ ควำมอนุเครำะห์ / ให้ ควำมร่ วมมือด้ วย
จะขอบคุณยิง่
คำแจ้ง
 จึงเรียนมำเพือ่ โปรดทรำบและแจ้งให้ สหกรณ์จงั หวัดทรำบด้ วย
 จึงเรียนมำเพือ่ ทรำบ
 จึงขอแจ้งให้ ทรำบล่วงหน้ ำ
คำซักซ้ อม
 จึงขอเรียนซักซ้ อมควำมเข้ ำใจมำเพือ่ ถือเป็ นหลักปฏิบัตติ ่อไป
คำชี้แจง  จึงเรียนชี้แจงมำเพือ่ ทรำบ
คำยืนยัน
 จึงเรียนยืนยันมำเพือ่ ทรำบ
 จึงเรียนยืนยันข้อตกลงดังกล่ำวมำ ณ ทีน่ ี้
คำสั่ง
 จึงเรียนมำเพือ่ ถือเป็ นหลักปฏิบัตติ ่อไป
 จึงเรียนมำเพือ่ ดำเนินกำรต่อไป
คำเตือน
 จึงเรียนเตือนมำเพือ่ โปรดดำเนินกำรเรื่องนีใ้ ห้ เสร็จโดยด่ วนด้ วย
คำหำรือ
 จึงเรียนหำรือว่ำ.........................................
คำขอร้ อง
 จึงเรียนขอควำมกรุณำมำเพือ่ โปรดช่ วยค่ำใช้ จ่ำยในกำรนี้
ตำมสมควร
 ใช้ ถ้อยคำสำนวนให้เหมำะสมกับผู้รับหนังสือ
ผูบ้ ริ หาร
 จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอได้โปรด
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
 จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
ขอให้
 ส่ วนที่ ๔ ส่ วนท้ ำย
 หนังสือภำยในและหนังสือประทับตรำ ไม่มี “คำลงท้ ำย”
 คำลงท้ ำยของหนังสือภำยนอก ใช้ ตำมฐำนะของผู้รับหนังสือ
กำรเขียนคำลงท้ ำย
ตัวอย่ำง
ผู้ดำรงตำแหน่ งสูงพิเศษ 14 ตำแหน่ ง  ขอแสดงควำมนับถืออย่ำงยิง่
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 ขอแสดงควำมนับถือ
สมเด็จพระสังฆรำช
 ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด
สมเด็จพระรำชำคณะ
 ขอนมัสกำรด้ วยควำมเคำรพอย่ำงสูง
พระทั่วไป
 ขอนมัสกำรด้ วยควำมเคำรพ
ภำษำหนังสือรำชกำร
ใคร
ผู้ใด
ไหน
ที่ใด
แบบไหน
แบบใด
อะไร
อันใด สิ่งใด
ได้ไหม
ได้ หรือไม่
อย่ำงไร
เช่ นใด ประกำรใด
ทำไม
เพรำะอะไร เหตุใด
เดี๋ยวนี้
บัดนี้ ขณะนี้
ในเรื่องนี้
ในกำรนี้ ในกรณีนี้
เรื่องนั้น
กรณีดังกล่ำว
ไม่ดี
มิชอบ ไม่ควร
เหมือนกัน
เช่ นเดียวกัน
ยังไม่ได้ ทำเลย ยังไม่ได้ ดำเนินกำรแต่อย่ำงใด
เสร็จแล้ว
แล้วเสร็จ เรียบร้ อยแล้ว
4. กำรเขียนให้ถูกต้องตำมควำมนิยม
สรรพนำม
ความนิยมในสรรพนาม การใช้สรรพนามแทนผูม้ ีหนังสือไป เนื่องจากผูล้ งนาม
ในหนังสือราชการ เป็ นการ ลงนามในฐานะเป็ นตัวแทนของส่วนราชการ จึงนิยมใช้ชื่อส่วนราชการเป็ น
สรรพนามแทนผูล้ งนามในหนังสือไป จะไม่นิยมใช้ขา้ พเจ้า กระผม
ตัวอย่ำง กรมส่ งเสริมสหกรณ์พจิ ำรณำแล้วเห็นว่ำ
ถ้ อยคำสำนวน สำนวนควำมนิยมในถ้อยคำ ให้ ใช้ ภำษำรำชกำร ไม่ใช้ ภำษำพูด
ตัวอย่ำง พร้อมนี้ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน ใช้คาว่า
ไม่มีขอ้ เท็จจริ งอะไรเพิ่มเติม
เวลาผ่านมานานแล้ว

ใช้คาว่า
ใช้คาว่า

ทั้งนีไ้ ด้ แจ้งให้ จงั หวัดทรำบด้ วยแล้ว
ไม่มขี ้ อเท็จจริงอันใดเพิม่ เติม
เวลำล่วงเลยมำนำนแล้ว
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ใช้คาว่า

ยังไม่รับแจ้งผลกำรพิจำรณำ
แต่ประกำรใด

ไม่รู้มาก่อนว่าต้องการข้อมูล
คำทำลำย
ไม่ต้งั ใจศึกษาจึงสอบตก
โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้
ท่านเข้าใจผิด
คำบังคับ
ขอให้ส่ง
ขอให้ไปติดต่อ
ขอให้นาเสนอต่อไปด้วย

ใช้คาว่า ไม่ทรำบว่ำประสงค์จะขอรับข้อมูล
คำเสริมสร้ ำง
ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้
โครงการที่เสนอเป็ นโครงการที่ดีแต่ยงั
ไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการขณะนี้
ความเข้าใจของท่านยังคาดเคลื่อน
คำขอร้ อง
โปรดส่ง
โปรดไปติดต่อ
โปรดนาเสนอต่อไป

 กำรเชื่อมคำหรือประโยคไม่นิยมใช้ คำเชื่อมซ้ำ
 และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน
การจัดระเบียบพนักงาน รวมทั้งและการกาหนดตาแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงาน
เทศบาล ให้ตราเป็ น พระราชกฤษฎีกา
จะถือว่าผูใ้ ดกระทาผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่ราชการ ได้ ก็ต่อเมื่อผูน้ ้ นั มีหน้าที่ราชการ และ
ได้กระทาการหรื อละเว้นกระทาการตามหน้าที่น้ นั โดยมิชอบ กับและจะต้องมีเจตนาที่จะให้ตนเองหรื อ
ผูอ้ ื่นได้รับประโยชน์อนั มิชอบ
 ที่ ซึ่ง อัน
คนที่เป็ นพลเมืองของประเทศใด ซึ่งที่ทาการอันที่เป็ นการบ่อนทาลายความมัน่ คงของ
ประเทศนั้นควรได้รับการประณามว่าเป็ นผูท้ รยศต่อประเทศชาติ
 จัก จะ
จัก เป็ น คาช่วยกริ ยา บอกกาลภายหน้า แสดงเจตจานง เช่น จักกิน จักนอน
จะ เป็ น คาช่วยกริ ยา บอกอนาคต เช่น จะไป จะนอน จะขอบคุณมาก
 วรรคตอน
การแบ่งวรรคตอนผิด ทาให้ความหมายเปลี่ยน
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ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน
ยานี้ดี กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
ห้ามข้าราชการสตรี นุ่งกางเกง ในเวลาปฏิบตั ิราชการ
ห้ามข้าราชการสตรี นุ่งกางเกงใน เวลาปฏิบตั ิราชการ
 กำรเขียนหนังสือตักเตือน ตำหนิ
 เขียนเปลี่ยนเข็ม
ต้องใช้คาเสริมสร้างในการเขียน
 เขียนเบนเป้ า
 เขียนแสดงความเสียใจ
ตัวอย่ำง
 เพราะลูกขี้เกียจจึงสอบตก (คาทาลาย)
 ถ้าลูกขยันมากกว่านี้ลกู จะสอบไม่ตก (คาเสริ มสร้าง)
 กำรเขียนหนังสือตอบปฏิเสธ
- ตอบปฏิเสธกำรให้ โดยการขอบคุณ อ้างเหตุผลที่ไม่รับ ขอโอกาสอื่นหรื อขออย่างอื่น
- ตอบปฏิเสธคำขอทีไ่ ม่ใช่ ขอตำมกฎหมำย ตอบให้สุภาพนุ่มนวล อ้างเหตุผลที่ขดั ข้อง
ขออภัยที่ไม่อาจอนุญาตได้แสดงน้ าใจที่จะให้ความร่ วมมือในโอกาสหน้า หากไม่มีปัญหาขัดข้อง อ้าง
เหตุผลขัดข้องสาคัญขออภัย แสดงน้ าใจ
 กำรเขียนหนังสือขอร้ อง
อ้างเหตุผลความจาเป็ น ขอให้ พจิ ำรณำหรือดำเนินกำรตำมอำนำจหน้ ำที่
ขอให้นาเสนอ ขอให้พิจารณา ขอให้อนุญาต ขอเชิญให้มางาน ขอให้จ่ายหนี้
 กำรเขียนหนังสือขอควำมร่ วมมือ
มีถึงผูท้ ี่มีหน้าที่อย่างเดียวกัน เกี่ยวข้องกัน เพื่อขอให้เขาร่ วมมือดาเนินการ
บอกความจาเป็ นหรื อความต้องการของเรา ขอความร่ วมมือเขา ตั้งความหวังว่า จะได้รับความร่ วมมือ
 กำรเขียนหนังสือขอควำมช่ วยเหลือ
มีถึงสมาคม มูลนิธิ บริ ษทั ห้างร้านเอกชน หรื อบุคคลภายนอกซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกัน ขอให้มา
บรรยาย ขอให้ช่วยเหลือทางการเงิน ขอให้ทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ บอกความจาเป็ นหรื อความต้องการของเรา
ยกย่องคุณธรรมของเขา ชี้ผลอันน่าภูมิใจที่จะได้รับ หากได้ช่วยเรา ขอความกรุ ณาช่วยเหลือจากเขา ตั้ง
ความหวังว่า จะได้รับความกรุ ณาช่วยเหลือ และขอบคุณ
การเขียนหนังสือราชการนั้น ถ้าผูร้ ่ างมีหลักเกณฑ์ดงั กล่าวข้างต้น ประกอบกับมีการ
วิเคราะห์และใช้ดุลยพินิจ ก็สามารถที่จะร่ างหนังสือได้ดีโดยไม่ยากอย่างที่คิด แต่ตอ้ งมีการฝึ กฝนบ่อย ๆ

-19พร้อมทั้งศึกษาเรื่ องต่าง ๆ โดยใช้ท้งั ตา ปาก หู หัวใจ และมือ ทุกท่านก็สามารถที่จะร่ างหนังสือได้เสร็ จ
อย่างรวดเร็ ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงศักยภาพของผูร้ ่ างหนังสืออีกด้วย และการร่ างหนังสือ
อาจขึ้นอยูก่ บั แนวทางการปฏิบตั ิของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้ ในการส่งหนังสือราชการแต่ละครั้ง ผู้
ส่งสาร ที่ดีควรคานึงถึงกฎขั้นพื้นฐานด้วย คือ ความเป็ นจริ งของหนังสือ มีประโยชน์ เป็ นที่พ่งึ ประสงค์
และมีความเหมาะสม (เวลา โอกาส สถานที่ บุคคล)

๑

การเขียนหนังสือราชการ (Official Letter)
นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิ ษฐ์
เจ้าหน้าทีบ่ ริ หารงานทัว่ ไป

ในยุคของการปฏิ รูประบบราชการ และการปรับเปลี ย่ นองค์ กรต่าง ๆ การเขี ยนหนังสื อเพือ่ สือ่
ความหมายให้เข้าใจตรงกันเป็ นสิ่ งสํ าคัญยิ่ ง เพราะจะช่วยให้ประหยัดเวลา และปฏิ บตั ิ งานได้ตรง
จุดประสงค์ การเขี ยนหนังสือโต้ตอบมิ ได้มีความหมายเพียงตัวหนังสือ และเอกสารเท่านัน้ หากยังบ่ง
บอกถึงประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของบุคลากร และองค์กรนัน้ ๆ ด้วย ดังนัน้ จึ งจํ าเป็ นต้องเขี ยนให้ดี
เพือ่ เป็ นภาพลักษณ์ ขององค์กรต่อไป
การเขียนหนังสือราชการ หรื อการเขียนหนังสือโต้ ตอบในการทํางาน จะเขียนอย่ างไร
ให้ ดดู ี ให้ เกิดความเข้ าใจ และสามารถสื่อสารถึงความต้ องการของผู้ส่ง และผู้รับได้ ส่ วนใหญ่
มักเป็ นปั ญหาของผู้ทเี่ ริ่มเข้ ามาทํางาน และต้ องถูกมอบหมายให้ ร่างหนังสือจากผู้บังคับบัญชา
บางครั้ ง อาจทํ า ให้ เ กิ ด ความเครี ย ด หรื อ เขี ย นไปแล้ ว ไม่ ถู ก ใจเจ้ า นาย เช่ น เดี ย วกั น กั บ
ข้ าราชการที่เ ข้ ามารั บราชการใหม่ ๆ หรื อโอนย้ ายมาจากกรมอื่น และไม่ เ คยร่ างหนั ง สื อ
ประเภทที่ไม่ เคยทํามาก่ อน ต้ องคิดตามหนังสือสั่งการ หรื อจากคําบอกเล่ าของผู้บังคับบัญชา
ก็ มั ก จะประสบปั ญ หาต่ อ การร่ างหนั ง สื อ ราชการ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลาหลายเดื อ นกว่ า จะ
สามารถทําความเข้ าใจต่ อการร่ างหนังสือของหน่ วยงาน ประเด็นเหล่ านี้ทาํ ให้ เห็นว่ าการเขียน
หนั งสือราชการค่ อนข้ างยาก และสามารถนําไปสู่ความเครี ยด แต่ ที่จริ งแล้ วการร่ างหนั งสือ
ไม่ ได้ ยากอย่ างทีค่ ดิ ถ้ าหากเรามีหลักในการเขียนหนังสือที่ดี แต่ ก่อนที่จะทราบถึงหลักในการ
เขียนหนังสือราชการ ก่ อนอื่นต้ องทราบถึงความหมาย และประเภทของหนังสือราชการก่ อน
ว่ า มีอะไรบ้ าง
หนังสือราชการ ตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และ
ระเบียบสารบรรณ (ฉบับที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมายถึง เอกสารทีเ่ ป็ นหลักฐานใน ราชการ1 ซึ่งได้แก่
1. หนังสื อราชการที ่มีไปมาระหว่ างส่วนราชการ เช่น หนังสื อมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ มี ถึง
กระทรวงการต่างประเทศ
2. หนังสื อส่วนราชการมี ถึงหน่วยงานอื ่น ซึ่ งมิ ใช่สํานักงานราชการ หรื อไปถึงบุคคลภายนอก
เช่น หนังสือมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ ถึง นางสาวปวีณา จันทร์ ประดิ ษฐ์ เป็ นต้น
ราชการ1 นัน้ มีการให้คํานิ ยามไว้มากมายแต่ก็เป็ นในทํานองเดียวกันคือ
1.พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (น.)การงานของรัฐบาล หรื อของพระเจ้าแผ่นดิ น
2.พจนานุกรมฉบับมติ ชน ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (น.)งานของพระเจ้าแผ่นดิ นซึ่งรัฐบาลเป็ นผูจ้ ดั การ
3.พจนานุกรมไทยฉบับอธิ บาย ๒ ภาษา ของเธี ยรชัย เอี ย่ มวรเมธ ให้ความหมายไว้ว่า ราชการ (กิ จการของรัฐ) Official(public) business : public

affair : government service และยังให้ความหมาย ของ หนังสือราชการ ว่า Official document : Official(business)letter

๒

3. หนังสื อหน่วยงานอื ่นใดซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ หรื อบุคคลภายนอก มี มาถึ งส่วนราชการ เช่น
สมาคม โรงพยาบาลเอกชน มีหนังสือถึงมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ
4. เอกสารทีท่ างราชการจัดทําขึ้นเพือ่ เป็ นหลักฐานในราชการ เช่น ใบเสร็ จรับเงิ น
5. เอกสารทีท่ างราชการจัดทําขึ้นตามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เช่น ระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงิ นเพิ่ มพิเศษฯ
ชนิดของหนังสือราชการ มี ๖ ชนิด คือ
๑. หนังสือภายนอก
๒. หนังสือภายใน
๓. หนังสือประทับตรา
๔. หนังสือสัง่ การ
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์
๖. หนังสือเจ้ าหน้ าที่ทําขึ ้นหรื อรับไว้ เป็ นหลักฐานในราชการ
๑. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธี โดยใช้ กระดาษตรา
ครุฑ เช่น หนังสือติดต่อราชการระหว่างส่วนราชการ หรื อส่วนราชการที่มีถึงหน่วยงานอื่นใด ซึง่ มิใช่
ส่วนราชการ หรื อที่มีถึงบุคคลภายนอก
๒. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็ นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก
เป็ นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรื อจังหวัดเดียวกัน โดยใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
๓. หนังสือประทับตรา คือหนังสือที่ใช้ ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้ าส่วน
ราชการระดับกรมขึ ้นไป โดยให้ หวั หน้ าส่วนราชการระดับกอง หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากหัวหน้ าส่วน
ราชการระดับกรมขึ ้นไปเป็ นผู้รับผิดชอบลงชื่อกํากับตรา โดยมีความมุง่ หมายว่าเป็ นการแบ่งเบาภาระ
ในเรื่ องการลงชื่อใน หนังสือราชการ เช่น ปลัดกระทรวง อธิบดี เป็ นต้ น สมควรจะให้ ข้าราชการชัน้
หัวหน้ ากองเป็ นผู้รับผิดชอบในหนังสือธรรมดาได้ บ้าง จึงได้ กําหนดให้ มีหนังสือที่มิต้องลงชื่อขึ ้น
เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
การใช้หนังสือประทับตราจะใช้ในกรณีทีเ่ ป็ นเรื ่องไม่สําคัญมากนัก เช่น การขอ
รายละเอียดเพิ่มเติ ม การส่งสําเนาหนังสือ สิ่ งของหรื อเอกสาร การตอบรับทราบทีไ่ ม่เกี ย่ วข้องกับ
ราชการสําคัญหรื อการเงิ น การแจ้งผลงานทีไ่ ด้ดําเนิ นการไปแล้วให้ส่วนราชการทีเ่ กี ย่ วข้องทราบ
การเตือนเรื ่องทีค่ า้ งหรื อ เรื ่องทีห่ วั หน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนด โดยทําเป็ นคําสัง่ ว่าให้ใช้
หนังสือประทับตรา

๓

๔. หนังสือสั่งการ มี ๓ ชนิด ได้ แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้ อบังคับ
๔.๑. คําสัง่ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ บู งั คับบัญชาสัง่ การให้ ปฏิบตั โิ ดยชอบด้ วย
กฏหมาย ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๔.๒. ระเบี ยบ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่ได้ วางไว้ โดยจะอาศัย
อํานาจของกฎหมายหรื อไม่ก็ได้ เพื่อถือปฏิบตั เิ ป็ นการประจํา ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ ใช้ ตามแบบ
ที่กําหนดไว้
๔.๓. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้ อความที่ผ้ มู ีอํานาจหน้ าที่กําหนดให้ ใช้ โดยอาศัย
อํานาจของกฏหมายที่บญ
ั ญัตใิ ห้ กระทําได้ ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ มี ๓ ชนิด ได้ แก่ ประกาศ แถลงการณ์ ข่ าว
๕.๑. ประกาศ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการประกาศ หรื อชี ้แจงให้ ทราบ
หรื อแนะแนวทางปฏิบตั ิ ให้ ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดให้
๕.๒. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการแถลงเพื่อความเข้ าใจใน
กิจการของทางราชการ หรื อเหตุการณ์ หรื อกรณีอื่น ๆ ให้ ทราบชัดเจนทัว่ กัน ใช้ กระดาษตราครุฑ
และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๕.๓. ข่าว คือ บรรดาข้ อความที่ทางราชการ เห็นสมควรเผยแพร่ให้ ทราบให้
จัดทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖. หนังสือทีเ่ จ้ าหน้ าทีจ่ ัดทําขึ้นหรือรับไว้ เป็ นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่
ทางราชการทําขึ ้น นอกจากที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น หรื อหนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึง่ มิใช่หน่วยงาน
ราชการ หรื อบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการับไว้ เป็ นหลักฐานของราชการ
มี ๔ ชนิด คือ
๖.๑ หนังสือรับรอง คือหนังสือที่สว่ นราชการออกให้ เพื่อรับรองแก่บคุ คล
นิตบิ คุ คล หรื อหน่วยงาน เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึง่ อย่างใดให้ ปรากฏแก่บคุ คลโดยทัว่ ไปไม่จําเพาะ
เจาะจง ใช้ กระดาษตราครุฑ และให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖.๒ รายงานการประชุม คือการบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้ เป็ นหลักฐานให้ จดั ทําตามแบบที่กําหนดไว้
๖.๓ บันทึก คือข้ อความซึง่ ผู้ใต้ บงั คับบัญชาเสนอต่อผู้บงั คับบัญชา
หรื อผู้บงั คับบัญชาสัง่ การแก่ผ้ ใู ต้ บงั คับบัญชา หรื อข้ อความที่เจ้ าหน้ าที่ หรื อหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วน
ราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบตั ริ าชการ โดยปกติให้ ใช้ กระดาษบันทึกข้ อความ
๖.๔ หนังสืออืน่ คือหนังสือ หรื อเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ ้นเนื่องจาก
การปฎิบตั งิ านของเจ้ าหน้ าที่เพื่อเป็ นหลักฐานในทางราชการ ซึง่ หมายรวมถึง ภาพถ่าย ฟิ มล์ แถบ
บันทึกเสียง และแถบบันทึกภาพด้ วย หรื อหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ และเจ้ าหน้ าที่
ได้ รับทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแล้ ว มีรูปแบบตามที่กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ ้นใช้

๔

ตามความเหมาะสม เว้ นแต่มีแบบกฏหมายเฉพาะเรื่ องให้ ทําตามแบบ เช่น โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง
หลักฐานการสืบสวน และสอบสวน และคําร้ อง เป็ นต้ น
ฉะนันก่
้ อนจะร่างหนังสือผู้ร่างคงจะต้ องถามตนเองก่อนว่า หนังสือฉบับนันใครเป็
้
นผู้ลงนาม
และเมื่อทราบแล้ วจะต้ องตังตนให้
้
เสมือนกับเป็ นผู้ลงนามแล้ วจึงร่าง เพราะผู้ลงนามจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
หนังสือฉบับนัน้ ถ้ าหนังสืออ่านแล้ วเข้ าใจดี ถูกต้ องก็ดีไป แต่ถ้าหนังสือฉบับนันเขี
้ ยนสัง่ การ หรื อแจ้ ง
ให้ ทราบไม่ร้ ูเรื่อง ขาดความเข้ าใจในเนื ้อหาก็ก่อให้ เกิดผลเสียหายได้ ผู้ลงนามก็ต้องรับผิดชอบ ผู้ร่างก็
จะถูกตําหนิ ส่วนข้ อความจะยาวหรื อสัน้ นัน่ ก็ต้องอยูท่ ี่ผ้ รู ่างที่จะใช้ การสังเกตว่าผู้บงั คับบัญชาของท่าน
้ ้
ชอบข้ อความแบบใด ไม่ชอบแบบใด ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว เพียงแต่ใช้ ดลุ ยพินิจของตัวท่านเอง ทังนี
ข้ อความจะต้ องกระทัดรัด รัดกุม และชัดเจน
การร่างหนังสือให้ ถกู ต้ องนัน้ จะมีหลักการเขียนซึง่ สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั สิ ําหรับการเขียนในถูกต้ อง มีดงั นี ้
๑.
๒.
๓.
๔.

ถูกแบบ
ถูกเนื้อหา
ถูกหลักภาษา
ถูกความนิยม

๑. การเขียนถูกแบบ คือจะต้ องทราบว่าหนังสือที่จะร่างเป็ น “หนังสือภายใน”
“หนังสือภายนอก” หรื อ “หนังสือประทับตรา” ฯลฯ เมื่อเลือกหนังสือได้ แล้ ว ก็จดั โครงสร้ างหนังสือให้
ถูกแบบ จัดวางข้ อความให้ ถกู ที่และใช้ ถ้อยคําให้ ถกู ต้ องตามที่กําหนด เช่น
๑.๑ เรื่ อง ต้ องเขียนในหนังสือภายใน และหนังสือภายนอก ไม่ต้องเขียนใน
หนังสือประทับตรา
๑.๒ คําขึ ้นต้ น ใช้ คาํ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ
๑.๓ คําลงท้ าย เขียนเฉพาะหนังสือภายนอก ซึง่ ต้ องใช้ คําลงท้ ายตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยงานสารบรรณ ส่วนหนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา ไม่มี
คําลงท้ าย
๒. การเขียนให้ ถูกเนื้อหา เนื ้อหาต้ องประกอบด้ วย
๒.๑ เหตุที่มีหนังสือไป ซึง่ อาจเป็ นเหตุมาจากผู้มีหนังสือไป หรื อเหตุจาก
บุคคลภายนอก หรื อเหตุจากเหตุการณ์ปรากฏขึ ้น หรื อเหตุจากผู้รับหนังสือ และอาจเป็ นเหตุที่เกิดขึ ้น
ใหม่ หรื อเหตุที่มีเรื่ องเดิมที่เคยติดต่อกันมา และอาจจะมีเรื่ องสืบเนื่อง หรื อเรื่ องที่เกี่ยวข้ องด้ วยก็ได้
๒.๒ จุดประสงค์ของการเขียนหนังสือไป คือจะให้ ผ้ รู ับหนังสือทําอะไร หรื อ
ทําอย่างไร
๒.๓ ส่วนสรุปความ

๕

ตัวอย่ างหนังสือภายนอก

ที่ ศธ ๐๕๓๑/

มหาวิทยาลัยทักษิณ
อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๐

เรี ยน ขอความอนุเคราะห์เครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน
เรี ยน ผู้บงั คับกองบิน 56
ด้ วยพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผ้ สู ําเร็จ
การศึกษา จากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปี การศึกษา ๒๕๔๙ ซึง่ กําหนดเสด็จฯ ระหว่างวันที่
๑๔ – ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐ ส่วนจะเป็ น วัน เวลาใดนัน้ สํานักพระราชวัง จะแจ้ งให้ ทราบอีกครัง้
โดยมีผ้ ไู ด้ รับอนุมตั จิ ากสภามหาวิทยาลัยให้ ได้ รับปริญญาตรี และปริญญาโท จํานวน ๑,๙๗๖ คน

ส่ วนเหตุ

ในการนี ้ เพื่อให้ การถวายความปลอดภัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึง ส่ วนความ
้ าหน้ าที่สภุ าพสตรี และสุภาพบุรุษ เพื่อ ประสงค์
ขอความอนุเคราะห์เครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน พร้ อมทังเจ้
ปฏิบตั หิ น้ าที่สาํ หรับเครื่ องตรวจอาวุธแบบเดินผ่าน
มหาวิทยาลัยหวังเป็ นอย่างยิ่งว่า จักได้ รับความอนุเคราะห์จากท่าน
จึงขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูง ณ โอกาสนี ้

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย
โทร./โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๖๘

ส่ วน
สรุ ป
ความ

๖

ตัวอย่ างหนังสือประทับตรา

ที่ ศธ ๐๕๓๑/
ถึง สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอส่งหนังสือรายงานประจําปี พ.ศ.๒๕๔๙ มาเพื่อใช้ ประโยชน์ใน
ราชการต่อไป

มหาวิทยาลัยทักษิณ
(ลงชี่อผู้ที่มีอํานาจในการลงนาม)

ส่ วนความ
ประสงค์

ประทับตรา
หน่ วยงาน

๑๖ มีนาคม ๒๕๔๙

กองกลาง สํานักงานมหาวิทยาลัย
โทร./โทรสาร ๐-๗๔๔๔-๓๙๖๘

หนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหา หรื อข้ อความของหนังสือเฉพาะ ส่ วนความประสงค์
ที่ทําให้ หนังสือไปนัน้ ไม่ นิยมเขียน ให้ มีสว่ นที่เป็ นเหตุที่ทําให้ มีหนังสือไป และส่วนสรุปความ

๗

ดังนันการจะเขี
้
ยนให้ ถกู ต้ องในเนื ้อหานัน้ ถ้ าเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ก็อาจไม่ต้องเตรี ยมอะไรมาก
เพียงแต่คดิ วิเคราะห์เล็กน้ อยว่าเป็ นเรื่ องอะไร มีจดุ ประสงค์อย่างไร แต่ถ้าเป็ นเรื่ องยาก ก็จําเป็ นจะต้ อง
เตรี ยมการก่อนลงมือเขียน โดย
- ศึกษาเรื ่อง
- จับประเด็นเรื ่อง
- ย่อเรื ่อง
๒.๑ การศึกษาเรื่อง
๒.๑.๑ จุดมุ่งหมายในการศึกษาเรื ่อง ผู้ร่างจะต้ องศึกษาเรื่ องให้ ละเอียด และ
เข้ าใจเนื ้อหาสาระสําคัญ ความเป็ นมาและเป็ นไปของเรื่ องว่า ใครขออะไร ขอมาตามบทกฎหมาย
หรื อระเบียบข้ อใด หรื อตามแนวทางปฏิบตั ใิ ด โดยมีเหตุผลประกอบคําขออย่างไร คณะกรรมการ
พิจารณาแล้ วมีมติอย่างไร การมีหนังสือตอบไปนันมี
้ จดุ ประสงค์อย่างไร ดังนี ้เป็ นต้ น
๒.๑.๒ เทคนิ คในการศึกษาเรื ่อง ต้ องใช้ ทงั ้ ตา ปาก หู หัวใจ และมือใน
การศึกษา คือ
๑) ตา ต้ องใช้ อา่ นเรื่ องให้ ร้ ูวา่ เรื่ องมีความหมายเป็ นมาอย่างไร มี
เรื่ องต่อเนื่องอย่างไร เพื่อจะได้ นํามาสรุป เขียนเหตุที่มีหนังสือไปได้ อย่างถูกต้ อง และต้ องอ่านให้ ร้ ูเรื่ อง
ว่ามีผลสืบเนื่องของเรื่ องนันอย่
้ างไร เพื่อจะได้ เขียนแจ้ งเนื ้อความไปยังผู้รับหนังสือได้ ถกู ต้ องด้ วย
๒) ปาก ต้ องใช้ ปากถามผู้เกี่ยวข้ อง หรื อผู้อื่นเกี่ยวกับรายละเอียด
เพิ่มเติมของเรื่ อง หรื อผู้ที่เคยทําเรื่ องเช่นนัน้ หรื อทํานองเดียวกันนี ้เคยทําอย่างไร
๓) หู ใช้ ฟังว่าเรื่ องนันมี
้ เบื ้องหน้ าเบื ้องหลังเกี่ยวกับใคร หรื อกับอะไร
อย่างไรบ้ าง
๔) หัว ต้ องใช้ คดิ วิเคราะห์หาเนื ้อหาสาระที่เป็ นแก่นแท้ ของเรื่ องนัน้
้ ดประสงค์ที่จะมีหนังสือไป ตลอดจนแนวทางที่จะเขียน
รวมทังจุ
๕) ใจ ต้ องตังใจศึ
้ กษาเรื่องให้ เข้ าใจ ไม่ใจลอย หรื ออคติจนทําให้
เรื่ องเบี่ยงเบนไป ไม่ทกึ ทักสรุปความเอาเองง่าย ๆ
๖) มือ ต้ องค้ นคว้ าหาเรื่ องที่เกี่ยวข้ อง ข้ อเท็จจริง ข้ อกฏหมาย และ
ตัวอย่างเรื่ องที่เคยทํามาแล้ ว รวมทังหาตั
้ วอย่างร่างหนังสือดี ๆ มาประกอบการเขียนด้ วย

๘

๒.๒ การจับประเด็นของเรื่ อง ซึง่ เป็ นจุดสําคัญอันเป็ นแก่นแท้ ของเรื่ องนันที
้ ่จะต้ อง
เขียนไปถึงผู้รับ หนังสือประกอบด้ วยเหตุที่มีหนังสือไป และจุดประสงค์ที่มีหนังสือไป ซึง่ อาจทําโดยการ
ตังคํ
้ าถามตัวเองเป็ นคําถามแรกว่า “เหตุใดจึงต้ องมีหนังสือนี้ออกไป”
“คําตอบ” ก็คือ “เพราะมีผรู้ บั หนังสือได้...........ขอมา และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมี
มติ ว่า..............”เป็ นต้น
๒.๓ การย่ อเรื่ อง เป็ นการสรุปความที่เป็ นเนื ้อหาสาระ และที่เกี่ยวกับประเด็นซึง่ อ้ าง
เป็ นเหตุให้ มีหนังสือไป เพื่อจะได้ นําไปเขียนในส่วน “เนื ้อเรื่ อง” ของหนังสือให้ ถกู ต้ อง ในเนื ้อหาโดย
กะทัดรัด อาจทําได้ โดยการตังคํ
้ าถามตัวเองว่า ใคร ทําอะไร ทําต่ อใคร ทําอย่ างไร ทําไปเพื่อ
อะไร(เพราะอะไร) ทําทีไ่ หน เมื่อใด ฯลฯ
๓. ถูกหลักภาษา ต้ องคํานึงถึง เรื่ องหลัก ๒ เรื่ อง คือ
๓.๑ รูปประโยค แบบไม่มีกรรม แบบมีกรรม แบบประโยคซ้ อนและแบบกรรมร่วม
๓.๒ ความสัมพันธ์ของข้ อความ ระหว่างประโยคกับประโยค ระหว่างคํา ประธานกิริยา-กรรม-คําประกอบ ระหว่างคําที่แยกคร่อมข้ อความ ระหว่างคํารวมกับคําแยก และระหว่าง
คําหลักกับคําขยาย
๔. การเขียนให้ ถูกความนิยม
ลักษณะสํานวนภาษาและการเขียนข้ อความในหนังสือราชการ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยงานสารบรรณ ได้ วางหลักการเขียน
ข้ อความในหนังสือราชการ ดังนี ้
(๑) ส่วนที่เป็ นเหตุผล ให้ เขียนเฉพาะที่จําเป็ น และถ้ าเป็ นเรื่ องที่เคย
ติดต่อกันมาแล้ วก็อ้าง หรื อเท้ าความเรื่ องเดิมอย่างย่อที่สดุ
(๒) ส่วนที่เป็ นความประสงค์ ระบุวา่ จะทําอะไร เพื่อสะดวกแก่ผ้ รู ับ
หนังสือ เพื่อพิจารณาและปฏิบตั ไิ ด้ อย่างถูกต้ อง ถ้ ามีความ
ประสงค์หลายข้ อ ก็ให้ แยกเป็ นข้ อ ๆ ให้ ชดั เจน
หนังสือฉบับแรก มักขึ ้นต้ นด้ วย “ด้ วย.............” “เนื่องด้ วย.............” “เพื่อ...........”
และขึ ้นต้ นข้ อความที่ประสงค์วา่ “จึง....”
้ และขึ ้นต้ น
หนังสือตอบรั บ มักขึ ้นต้ นด้ วย “ตาม............” “ตามที่..............นัน”
ข้ อความที่เป็ นความประสงค์วา่ “บัดนี ้...............”
ข้ อความทิง้ ทาย ในตอนจบของหนังสือราชการ มักใช้ สํานวนดังนี ้ “จึงเรี ยนมาเพื่อ
ทราบ” “จึงเรี ยนมาเพื่อขออนุมตั ”ิ “จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดดําเนินการ” (ขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์
ของเรื่ องที่เขียน)

๙

ลักษณะสํานวนภาษาของหนังสือราชการทีบ่ กพร่ อง ได้ แก่
๑. ไม่ชดั เจน ได้ แก่ การใช้ คําหรื อประโยคที่คลุมเครื อ ซึง่ ตีความหมายได้ หลายอย่างทําให้
ผู้อา่ นเข้ าใจยาก หรื อไม่เข้ าใจความประสงค์ เช่น
“หากมีข้อขัดข้ องประการใด โปรดแจ้ งให้ ทราบด้ วย”
ควรเป็ น
“หากมีข้อขัดข้ องประการใด โปรดแจ้ งให้ ทราบภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับหนังสือนี ้
ด้ วย”
๒. ไม่สภุ าพแนบเนียน ได้ แก่ การใช้ คําหรื อความที่ห้วน ทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจว่าได้ รับการขูบ่ งั คับ
จึงไม่เกิดผลดีในด้ านความสัมพันธ์ตอ่ กัน เช่น
“ดังนันทาง..............ขอให้
้
ทา่ นนําเงินค่า.............ไปชําระที่...................ภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าวมิฉะนันจะจั
้ ดการตามระเบียบต่อไป”
ควรเป็ น
“ดังนันทาง............ใคร่
้
ขอความร่วมมือจากท่านให้ นําเงินค่า............ไปชําระที่.........ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว เพื่อปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามระเบียบต่อไป”
๓. ไม่ถกู ต้ อง ได้ แก่ การเขียนไม่ถกู ต้ องแบบหนังสือราชการที่ระเบียบกําหนดไว้ เขียนไม่ถกู
หลักภาษา ใช้ ภาษาพูด หรื อใช้ ภาษาผิดระดับ เช่น
“ขอเรี ยนว่าไม่รับข้ อมูลอะไรที่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณาเลย”
ควรเป็ น
“ขอเรี ยนว่าไม่ได้ รับข้ อมูลอันใดที่เป็ นประโยชน์ในการพิจารณา”
๔. ไม่ได้ ความสมบูรณ์ ได้ แก่ การเขียนโดยขาดสาระสําคัญบางตอน เช่น
“ตามที่ทา่ นได้ ..........โดยค้ างชําระค่า...........ประเภท...........นัน.......ใคร่
้
ขอความร่วมมือ
จากท่านให้ นําเงินไปชําระภายในกําหนดเวลาด้ วย”
ควรเป็ น
“ตามที่ทา่ นได้ ............โดยค้ างชําระค่า...........ประเภท.........นัน้
ตามระเบียบของ
................เมื่อท่านได้ รับใบแจ้ งหนี ้ค่า............แล้ ว ท่านจะต้ องนําเงินไปชําระที่..................ภายใน 15
วัน โดยจะไม่มีเจ้ าหน้ าที่ออกไปเก็บเงินจากท่าน ดังนัน..............ใคร่
้
ขอความร่วมมือจากท่านให้ นําเงิน
ค่า...............ไปชําระที่................ภายในกําหนดเวลาดังกล่าวด้ วย”

๑๐

๕. ไม่กะทัดรัด ได้ แก่ การใช้ คําหรื อประโยคฟุ่ มเฟื อยเกินความจําเป็ น เช่น
“รัฐบาลได้ กําหนดนโยบายด้ านต่าง ๆ ท่านจะต้ องคอยติดตามนโยบายของรัฐบาลว่ามี
นโยบายสําคัญ และนโยบายรี บด่วนอะไรบ้ าง นโยบายไหนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของท่านเองก็จะนํา
นโยบายนัน้ ไปกําหนดแผนปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาล”
ควรเป็ น
“รัฐบาลได้ กําหนดนโยบายด้ านต่าง ๆ ท่านจะต้ องติดตามว่ามีนโยบายใดสําคัญ
และรี บด่วนที่เกี่ยวข้ องกับหน่วยงานของท่าน ซึง่ จะต้ องนําไปกําหนดแผนปฏิบตั งิ านให้ สอดคล้ องด้ วย”
๖. ขาดความสละสลวย ได้ แก่ การเรี ยงลําดับความไม่เป็ นไปตามความสําคัญหรือไม่ ลําดับ
ตามหัวข้ อที่เหมาะสม การเขียนขาดเอกภาพ ข้ อความไม่สมั พันธ์ตอ่ เนื่องกัน ฯลฯ เช่น
“กรม........ขอเรี ยนว่าได้ ดําเนินการตามที่ทา่ นได้ ขอให้ กรม........ดําเนินการเรื่ อง.........ตามที่
ท่านประสงค์แล้ ว ปรากฏว่า......”
ควรเป็ น
“ตามที่ทา่ นขอให้ กรม.................ดําเนินการเรื่ อง................นัน้ กรม...........ได้ ดําเนินการ
ตามที่ท่านประสงค์แล้ ว ปรากฏว่า................”
“การร่ างหนังสือนั้น ถ้ าผู้ร่างมีหลักเกณฑ์ ดังกล่ าวข้ างต้ น ประกอบกับมีการวิเคราะห์
และใช้ ดุลยพินิจ ก็สามารถทีจ่ ะร่ างหนังสือได้ ดโี ดยไม่ ยากอย่ างทีค่ ดิ แต่ ต้องมีการฝึ กการร่ าง
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