แบบบันทึกองคความรูรายบุคคล
1. ชื่อองคความรู การรางหนังสือราชการที่ดี
2. ชื่อเจาของความรู นางวรรณมณี กลมนอก ตําแหนง เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
3. องคความรูที่บงชี้ (เลือกไดจํานวน 1 หมวด)
 หมวดที่ 1 สรางสรรคชุมชนพึ่งตนเองได
 หมวดที่ 2 สงเสริมเศรษฐกิจฐานรากใหขยายตัวอยางสมดุล
 หมวดที่ 3 เสริมสรางทุนชุมชนใหมีธรรมาภิบาล
 หมวดที่ 4 เสริมสรางองคกรใหมีขีดสมรรถนะสูง
4. ที่มาและความสําคัญในการจัดทําองคความรู (อธิบายโดยละเอียด)
การรางหนังสือ คือ การเรียบเรียงขอความขั้นตนตามเรื่องที่ จะแจงความประสงคไปยังผูรับ
หรื อผูที่ตองการทราบหนังสือนั้น กอนที่จะใชจัดทําเป นตนฉบับเหตุที่ตองรางหนั งสือ เพื่อใหมีก ารตรวจแก
ใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผนหนังสือราชการ
5. รูปแบบ กระบวนการ หรือลําดับขั้นตอน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 15 คะแนน)
แนวทางการรางหนังสือราชการ
1. ผูรางหนังสือจะตองรูและเขาใจเรื่องที่จะเขียนอย างละเอียดแจม แจง วาเกี่ยวกับอะไร
ใคร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร
2. ขอความในหนังสือราชการตองประกอบดวยเหตุและผล โดยเริ่มตนใจความที่เปนเหตุ
กอนและตามดวยความประสงคและขอตกตางๆ (ถามี)
3. การกลาวอาง กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง มติ หรือตัวอยางใดๆ ตองระบุใหชัดเจน
4. ใชถอยคําสํานวนที่เรียบงาย กะทัดรัด ไมใชคําที่มีความหมายหลายทาง เลือกคําที่ทันสมัย
เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสอดคลองกับเหตุการณหรือเนื้อเรื่อง
5. ถูกตองตามหลักไวยากรณและตามความนิยม รวมทั้งการสะกดการันตและวรรคตอน
6. เขียนดวยถอยคําสุภาพ ราบรื่น บรรลุจุดประสงค โดยลําดับความถูกตอง เนนจุดสําคัญ
ไมกลาววกวน
7. ผูเขียนหนังสือตองคํานึงถึงผูรับหนังสือ วาเขาใจถูกตองตามความประสงคหรือไม ผูเขียน
อาจใชวิธีการอานทบทวนและตรวจแกไขแลวจึงจัดทําเปนหนังสือออกได
8. การรางหนังสือโตตอบตองเทาความเรื่องเดิม หากผูรับหนังสือทราบเรื่องมากอนสามารถ
ยอสวนที่เปนเหตุได ในกรณีที่เปนหนังสือตอบสามารถระบุเหตุตามชื่อเรื่องก็เพียงพอ ถาเปนการปฏิเสธคําขอ
ผูรางหนังสือตองแจงเหตุผลใหผูขอเขาใจ
9. การรา งหนั ง สื อ สั่ ง การ หรื อ หนั ง สื อ ราชการประเภทอื่ น ที่ มี ลั ก ษณะเป น การสั่ งการ
ตองเขียนใหรัดกุม ไมตีความเปนหลายนัย และควรใชถอยคําที่ผูรบั คําสั่งสามารถปฏิบัติได
10. การรางหนังสือประชาสัมพันธตองมีขอความที่สมเหตุสมผล อยาใหมีขอความขัดแยงกัน
ในฉบับเดียวกัน

/ขอปฏิบัติ…

-๒ขอปฏิบัติในการรางหนังสือราชการ
1. การกําหนดชื่อเรื่อง เปนการสื่อความหมายจูงใจในเบื้องตน เพื่อใหรูในเบื้องตนวารายละเอียด
หนังสือมีเนื้อหาสาระอยางไร
2. หลักการและเหตุผลที่ตองการสื่อสาร การเขียนหนังสือตองบอกที่มาที่ไป เหตุที่มีหนังสือไป
สวนใหญ แลวยอหนาแรกของหนังสือ ราชการ คือ หลักการและเหตุผล หรือ เหตุที่มีหนั งสื อไป สิ่งที่ พบเห็ น
ขอบกพรองในการเขียนหนังสือราชการ คือ การเขียนขอเท็จจริงไมสอดคลองกับขอกฎหมาย
3. สาระที่ตองการสื่อสาร ตองดูวาจะสื่อสารในเรื่องอะไร สาระของหนังสือนําไปสูวัตถุประสงค
ยกตัวอยางเชน กรณีรองเรียน สาระสําคัญคือ รองเรียนเรื่องอะไรบาง เปนประเด็นปญหาอะไร ความประสงค
คืออะไร
4. ประเด็นที่เปนความประสงค ตองการใหผูรับหนังสือปฏิบัติอยางไร
6. เทคนิคในการปฏิบัติงาน (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เทคนิคการรางหนังสือราชการ
1. จัดลําดับความคิด กอนรางหนังสือควรจัดลําดับความคิดหรือวางแผนการเขียนเสียกอนวา
จะเริ่มตนอยางไร สวนเนื้อหาจะกลาวถึงอะไร และจะลงทายอยางไร ทั้งนี้ตองถามตนเองเสมอวาหนังสือฉบับนี้
ตองการอะไร เชน ตองการเชิญประชุม ตองการขออนุมัติ เปนตน แลวตั้งชื่อเรื่องตลอดจนลําดับเนื้อหาใหตรง
กับความตองการนั้น
2. เรียบเรียงประเด็นแตละยอหนา ในแตละยอหนาจะมีประเด็นหลักและประเด็นรอง ผูราง
ควรเขียนประเด็นหลักไวตามลําดับ เชน หนังสือขออนุมัติโครงการ ยอหนาแรกอาจเรียบเรียงดังนี้ 1) ที่มาขอ
เรื่อง (จากนโยบายหรือปญหา) 2) เพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย (หรือเพื่อแกป ญหาดังกลาว) หนวยงานจึงได
จัดทําโครงการขึ้น 3) (โดยมี) วัตถุประสงคเพื่อ............................................... เปนตน
3. เรียบเรียงประโยค หนังสือแตละฉบับมักมี 2-4 ยอหนา แตละยอหนาอาจมี 3-5 ประโยค
และแตละประโยคอาจมีประเด็นยอยๆ อีก เชน “วิธีการซื้อคอมพิวเตอรจะตองสั่งตรงจากโรงงานผูผลิต ในราคา
ที่ ถูกกวา ท องตลาด ใชระบบเงิน ผ อน ไมเสีย ดอกเบี้ ย” ประโยคนี้มี 4 ประเด็น ย อยป จจุ บั นหนังสือ โตตอบ
จํานวนมากมียอหนาที่ใชประโยคซับซอน บางฉบับยอหนายาว 7-8 บรรทัดแตเปนประโยคเดียว เนื้อหาก็สับสน
ทําใหเขาใจยาก การเรียบเรียงขอความจึงตองใหแนใจวาประโยคขึ้นตนที่ใด จบลงที่ใด หากประโยคยาวมาก
ตองแบงเปน 2-3 ประโยคเมื่อจบประโยคแลวตองเวนวรรคใหญ แลวจึงขึ้นตนประโยคใหม
4. ตรวจทานและแกไข หลังจากรางแลวตองตรวจทานอยางละเอียดทุกตัวอั กษร เชน ชื่ อ
เรื่องชัดเจนหรือไม เนื้อหาครบถวนหรือไม มีสิ่งที่สงมาดวยหรือเอกสารแนบหรือไม ประโยคยาวเพราะมีคําวา
และ แต ที่ ซึ่ง โดย ฯลฯ ซอนๆ กันหรือไม เมื่อแกไขแลวจึงจัดพิมพ บางคนที่ชํานาญแลวอาจพิมพไปแกไขไปก็ได
สรุป
การรางหนังสือราชการ คือ การเรียบเรียงขอความขั้นตนกอนที่จะจัดทําเปนตนฉบับเพื่อใหมี
การตรวจแกใหเหมาะสมถูกตองตามระเบียบแบบแผนการรางหนังสือราชการจะตองจัดลําดับความคิดวาจะ
เริ่มตนอย างไร สวนเนื้อหาจะกลาวถึงอะไร และจะลงทายอยางไร เรียบเรียงประเด็นแตละยอหนา ประโยค
และตองแกไขตรวจทานอยางละเอียด
หลักการรางหนังสือ ผูรางหนังสือจะตองรูและเขาใจเรื่องที่จะเขียนอยางละเอียดแจมแจงวา
เกี่ยวกับอะไร ใคร ที่ไหน เมื่อไร ทําไม อยางไร ขอความในหนังสือราชการตองประกอบดวยเหตุ และผล การ
กลาวอาง กฎหมาย ระเบียบ ขอบั งคับ คําสั่ง มติ หรือตัวอย างตองระบุให ชัดเจน ใชถอยคําสํานวนที่เรี ยบงาย
กะทัดรัด เหมาะกับกาลเทศะและบุคคล ตลอดจนสอดคลองกับเหตุการณหรือเนื้อเรื่อง เขียนหนังสือราชการ
ดวยถอยคําสุภาพ และผูรับหนังสือเขาใจถูกตองตามความประสงคที่มีหนังสือไป
/การรางหนังสือ...

-๓–
การรางหนังสือโตต อบ ตองเทาความเรื่องเดิ ม หากผูรับหนังสื อทราบเรื่อ งมาก อนสามารถ
ยอสวนที่เปนเหตุได ในกรณีที่เปนหนังสือตอบสามารถระบุเหตุตามชื่อเรื่อง ถาเปนการปฏิเสธคําขอผูรางหนังสือ
ตองแจงเหตุผลใหผูขอเขาใจ
การรางหนังสือที่มีลักษณะสั่งการ ตองเขียนใหรัดกุม ไมตีความเปนหลายนัย และควรใชถอยคํา
ที่ผูรับคําสั่งสามารถปฏิบัติได
การรางหนังสือประชาสัมพันธตองมีขอความที่สมเหตุสมผล ไมมีขอความขัดแยงกันในฉบับ
เดียวกัน
7. ปญหาที่พบและแนวทางการแกไขปญหา (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เจาหนาที่บุคลากรในหนวยงานมักพบปญ หาการรางและจัดทําหนังสือราชการไม วาจะเป น
รูป แบบของหนังสือราชการ เนื้อหาที่เขาใจยาก ไมครบถวน เพราะขาดองค ความรูที่ถูกตอง ทําให หนั งสื อ
ราชการมีรูปแบบที่ไมถูกตองและใชสื่อสารไดอยางไมมีประสิทธิภาพซึ่งสงผลใหเกิดความลาชาในการปฏิบัติราช
การรางหนังสือราชการที่ดีจะทําใหบุคลากรมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการจัดทําหนังสือ
ราชการ และสงผลใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
8. ประโยชนขององคความรู (อธิบายโดยละเอียด) (คะแนนเต็ม 25 คะแนน)
เจาหนาที่บุคลากรในหนวยงานมีความรูความเขาใจที่ถูกตองในการรางหนังสือราชการ ทําให
การจัดทําใหหนังสือราชการมีรูปแบบที่ถูกตอง ซึ่งการรางหนังสือราชการที่ดีมีประโยชน ดังนี้
๑. การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคและเกิดผลที่ดี
๒. สื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น เกิดความเขาใจที่ตรงกัน
๓. ประหยัดเวลาในการตีความหรือตรวจสอบขอมูล
๔. เปนเอกลักษณที่ดีของหนวยงาน หนังสือราชการที่ดีคือภาพลักษณที่ดีของหนวยงาน

หมายเหตุ เกณฑการพิจารณาคะแนนองคความรูตามเอกสารที่แนบ

