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ค าน า 
  

  การจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสารนี้ ฝุายสารบรรณ 
ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงานสารบรรณ และการ
จัดระบบเอกสาร การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กรมพัฒนาที่ดิน ให้เป็นระบบเดียวกัน และอ้างอิงได้ 
เพ่ือเอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและงบประมาณ ท าให้มี
ประสิทธิภาพในการจัดการภาระงาน และงานบริหารส านักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ งานสารบรรณ 
ได้รวบรวมข้อมูลระเบียบงานสารบรรณ และการจัดระบบเอกสารขึ้น จากคู่มือและเอกสารการให้ความรู้
ต่างๆ เพ่ือให้คู่มือเล่มนี้มีประโยชน์และบรรลุวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน การปฏิบัติงานตามระเบียบว่า
ด้วยงานสารบรรณ และการจัดเก็บเอกสาร เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติอย่างเดียวกัน และพร้อมรับฟังความคิดเห็น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานและน ามาปรับปรุงคู่มือนี้ให้เหมาะสมยิ่งข้ึนต่อไป   

  ฝุายสารบรรณ ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน  ในการด าเนินภารกิจต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์
ต่อไป  
 
 
 
        ฝุายสารบรรณ  
        ส านักงานเลขานุการกรม 
        กรมพัฒนาที่ดิน  
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1. วัตถุประสงค ์ 
  คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้    จัดท าขึ้นเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารบรรณ ของ ส านัก/
กอง/ศูนย/์สพข. 1-12  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน  ใช้เป็นแนวทาง ในการด าเนินการงานสาร
บรรณให้เป็นมาตรฐานและถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน   มีข้ันตอนการด าเนินการที่ชัดเจน  ปฏิบัติงานด้วย
ความรวดเร็ว  ถูกต้อง   ทันตามก าหนดเวลา   และ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด   

 
2. ผังกระบวนการท างาน 
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3. ขอบเขต  
  3.1  ลงทะเบียนรับหนังสือที่ได้รับจากภายใน ภายนอก  และ E-Mail  ให้เจ้าหน้าที่ของ
หน่วยงานสารบรรณกลาง  ด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และระบบ Manual  
  3.2  พิจารณา/วิเคราะห์/รา่งโต้ตอบ/แยกประเภท/กลั่นกรอง/สรุป/ย่อ/เกษียนหนังสือ/
ออกเลขท่ีค าสั่ง  ตรวจสอบข้อมูลเดิมประกอบการตัดสินใจ/การพิจารณาสั่งการของผู้บริหาร  ในการ
ด าเนินการต้องพิจารณาเรื่องเร่งด่วนของหนังสือ และชั้นความลับ ว่าด้วยการรักษาความลับราชการ       
พ.ศ.2552  เพ่ือส่งเรื่องไปยังบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้บริหารสั่งการ 
  3.3 ลงทะเบียนหนังสือส่งเสนอผู้บริหารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  และระบบ 
Manual  
  3.4  ผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนาม/สั่งการ 
  3.5 เจ้าหน้าที่ธุรการรับเรื่องจากผู้บริหาร แล้วด าเนินการตามที่มอบหมาย สั่งการ ออก
เลขที่หนังสือ ตรวจสอบความเรียบร้อย และน าส่งผู้เกี่ยวข้องด าเนินการ 
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  3.6 การส่งหนังสือ มี 2 เส้นทาง คือ 
        3.6.1 การส่งบุคคลหรือหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องด าเนินการที่ได้มอบหมาย โดยใช้
วิธี Manual  และระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์ 
       3.6.2 การส่งหนังสือภายนอก ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งโดยวิธีโทรศัพท์ โทรสาร E-Mail  และ
ยานพาหนะ โดยพิจารณาถึงความส าคัญของเอกสาร 
  3.7 จัดเก็บหนังสือ ตันฉบับ/ส าเนา  ตามระเบียบงานสารบรรณ รวมทั้งการยืม และการ
ท าลาย ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และภาคผนวก พ.ศ. 
2539 และ พ.ศ. 2548 
  
4. ความรับผิดชอบ  
  4.1 อธิบดี 
        มีบทบาทหน้าที่ในการสั่งการ ควบคุม ก ากับ ติดตาม การปฏิบัติงานของผู้ที่รับผิดชอบ
และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับราชการบริหารทั่วไป  เกี่ยวกับงานบุคคลและเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร   ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และภาคผนวก พ.ศ. 2539 
และ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

  4.2 รองอธิบดี 
   มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
งานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และภาคผนวก พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548 ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้
ปฏิบัติราชการแทน 

  4.3 ผู้อ านวยการส านัก  ผู้อ านวยการกอง  ผู้อ านวยการสถาบัน    เลขานุการกรม  
ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้อ านวยการส านักงาน
พัฒนาที่ดินเขต 
  มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาร
บรรณ  พ.ศ. 2526 และภาคผนวก พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540  ตามท่ีได้รับมอบหมายจากอธิบดีให้ปฏิบัติราชการแทน ดังนี้ 

ราชการบริหารทั่วไป  
        - อนุมัติให้ใช้รถส่วนกลางหรือยานพาหนะที่อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบไป

ราชการ ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
        - อนุมัติให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ใช้โทรศัพท์ของทางราชการ เกี่ยวกับงานราชการ  
ราชการบริหารเกี่ยวกับงานบุคคล  
      -อนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาเอกชน

ในสังกัดไปราชการต่างจังหวัด ได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน 
      - อนุมัติการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 
      - อนุมัติให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการเข้ารับการฝึกอบรม

ภายในประเทศไม่เกิน 30 วัน 
      - อนุญาตการลาของลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานประจ าในสังกัด 
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      - อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัด ลาปุวย ลากิจ
ส่วนตัว ลาคลอดบุตร และลาพักผ่อนประจ าปี ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535   และ   
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

     - ลงนามในค าสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการในต าแหน่งผู้อ านวยการกลุ่ม/ส่วน หรือ
หัวหน้าฝุายในกรณีไปราชการหรือไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ 

 
ราชการบริหารเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร 

-ให้ข้อมูลข่าวสารในความรับผิดชอบเกี่ยวกับคู่มือหรือค าสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน 
ต่าง ๆ  แก่ประชาชนและสื่อมวลชนได้ ตามขอบเขตแห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 
2540 ยกเว้นข้อมูลเชิงวิจารณ์และท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบาย 
  เลขานุการกรม มีอ านาจลงนามในหนังสือโต้ตอบเกี่ยวกับการประสานราชการภายในสังกัด
กรมพัฒนาที่ดิน และให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ทั่วไป 

  4.4  หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ/ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายอ านวยการ 
  มีหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินงานสารบรรณและรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้  
  - งานทะเบียนรับ  
       -  ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
  - พิจารณา ข้อมูล เดิม เพื่อก าหนด ความเร่งด่วน และทางเดินของหนังสือ ไปยัง 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
  - ตรวจสอบ จัดหาข้อมูล และท าบันทึก ย่อเรื่อง เสนอต่อผู้บริหาร  
  - จัดท าส าเนา ค าสั่ง  และหนังสือ เพื่อแจ้งเวียน  
  - ส่งหนังสือราชการ และธุรการทั่วไป  
  - ด าเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูล และระบบ สารสนเทศ ของส านัก  
  - จัดระเบียบ การเก็บหนังสือ เอกสาร  
  - พิจารณา เอกสาร เพื่อการ ท าลาย  
  - ประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

  4.5 นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ/ปฏิบัติการ 
  มีหน้าที่ ควบคุม ก ากับ การปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือของธุรการพิจารณากลั่นกรองเรื่อง  
เสนอหัวหน้าฝุายสารบรรณ/เลขานุการกรม ตรวจสอบ จัดหาข้อมูล และท าบันทึก ย่อเรื่อง เสนอต่อ
ผู้บริหาร  และประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

  4.6 เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส/ช านาญงาน  
   มีหน้าที่ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ ตรวจสอบการมอบหมาย/การสั่งการ แจ้งไปยัง
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเกี่ยวกับ ข้อมูล และระบบสารสนเทศ ของส านัก  จัดท า
ส าเนา ค าสั่ง  และหนังสือ เพื่อแจ้งเวียน   จัดระเบียบ การเก็บหนังสือ เอกสาร  พิจารณา เอกสาร 
เพ่ือการ ท าลาย  และประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

  4.7 เจ้าพนักงานธุรการ/เจ้าหน้าที่ธุรการ/ปฏิบัติงาน 
  มีหน้าที่รับหนังสือ เอกสาร ไปรษณียภัณฑ์/พัสดุ  และคัดแยกหนังสือส่งบุคคล/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานรับ – ส่งหนังสือตามข้ันตอน
กระบวนงานรับ-ส่งหนังสือที่ก าหนดไว้  และพิมพ์หนังสือราชการภายในและภายนอก 
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  4.8 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/พนักงานธุรการ/พนักงานพิมพ์ 
  มีหน้าที่ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  ส่งหนังสือราชการ และธุรการทั่วไป   ท าบันทึก 
ย่อเรื่อง เสนอต่อผู้บริหาร    มีหน้าทีร่ับหนังสือ เอกสาร ไปรษณียภัณฑ์/พัสดุ  และคัดแยกหนังสือส่ง
บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับหนังสือด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติงานรับ – ส่ง
หนังสือตามข้ันตอนกระบวนงานรับ-ส่งหนังสือ ที่ก าหนดไว้    และประสานงาน กับหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง  
 
5. ค าจ ากัดความ  
  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และภาคผนวก พ.ศ. 2539 และ
(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2548   

 “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เก่ียวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดท า การรับ 
การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการท าลาย 

  “หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
  หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
  - หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  - หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง 
                       บุคคลภายนอก 
  - หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   -  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  
 
  “ส่วนราชการ ” หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรมส านัก งานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ  
ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง  ราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือใน
ต่างประเทศ  และให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย  
   
 “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ “ หมายความว่า  การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือผ่าน
ระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
  
 “หน่วยงานภายใน” หมายถึง หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน  
          -  อธพ .  หมายถึง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  
         - รธพ .บร  หมายถึง รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน 
         - รธพ .วก  หมายถึง รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน  
         - รธพ .ปก . หมายถึง รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน  
         - ผชช .  หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญ  
         - ลนก .  หมายถึง เลขานุการกรม  
         - ผอ .  หมายถึง ผู้อ านวยการ ส านัก /กอง /ศูนย์ /สพข ./สพด ./กลุ่ม /ส่วน 
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         -  หัวหน้าฝุาย /รองหัวหน้าฝุาย หมายถึง  หัวหน้าฝุายสารบรรณ /หัวหน้าฝุาย
บริหารทั่วไป /หัวหน้าฝุายอ านวยการ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ /ปฏิบัติการ   หรือ        
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส หรือช านาญงาน  
         -  เจ้าหน้าที่งานสารบรรณ หมายถึง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป  เจ้าหน้าที่บันทึ กข้อมูล  พนักงานพิมพ์ดีด  พนักงานธุรการ  พนักงานขับรถยนต์  
  
 “หน่วยงานภายนอก” หมายถึง หน่วยงานภาครัฐภายใน-ภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/
หน่วยงานภาคเอกชน/บุคคลภายนอก/เกษตรกร  
  
 “หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง หน่วยงานที่ ส่งเรื่องไปให้เพื่อด าเนินการตามค าสั่งการ 
 
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  6.1 การ รับเรื่อง  2 ทาง คือ 
    ทางท่ี 1 รับหนังสือ /เอกสาร /ไปรษณียภัณฑ์ /พัสดุ จากบุรุษไปรษณีย์     
                กรณีไม่ถูกต้อง  ส่งคืนบุรุษไปรษณีย์   
    ทางท่ี 2 รับหนังสือจากหน่วยงานภายใน /ภายนอก /  E-Mail   
        กรณีไม่ ถูกต้อง  ส่งคืนเจ้าของเรื่อง  
 
   6.2  กรณีถูกต้องเจ้าหน้าที่จะคัดแยก 2 ประเภท คือ  
     ประเภทที่ 1 หนังสือส่งบุคคล หรือส่งโดยตรงให้หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน  
จะแยกส่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ   ใช้กระบวนการ Manual กรณีลงทะเบียนต้องมีเจ้าหน้าที่
เซ็นรับ  เป็นการเสร็จสิ้น 
     ประเภทที่ 2 หนังสือราชการถึงหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จะส่งไปลงทะเบียนรับ  
 
   6.3 การลงรับหนังสือ  
     เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ Manual ในสมุดทะเบียนรับ และ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  ตรวจรายการสิ่งที่ส่งมาด้วย /เอกสารแนบ (ถ้ามี ) ประ ทับตรารับ
หนังสือ  ลงวันเดือนปี  และเวลารับหนังสือ  
     กรณี เป็นเรื่องท่ีเสนอผู้บริหาร อธพ . รธพ .บร .  รธพ .วก . รธพ .ปก . เจ้าหน้าที่งาน
สารบรรณจะเสนอผู้บริหารลงนาม /สั่งการโดยตรง  
 
   6.4  การพิจารณาหนังสือ 
     ผู้รับมอบหมาย พิจารณา /กลั่นกรอง อ่าน คิด วิเคราะห์  ออกเลขท่ีค าสั่ง ตรวจสอบ
ข้อมูลเดิม ประกอบกระบวนการตัดสินใจ การด าเนินการต้องพิจารณาเรื่องความเร่งด่วนของ
หนังสือ และชั้นความลับ  
     กรณี เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ จะส่งให้หน่วยงาน
ด าเนินการต่อไป 
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    6.5  การเสนอหัวหน้าฝุาย /หัวหน้างาน ตรวจ /กลั่นกรอง  
    เจ้าหน้าที่งานสารบรรณตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น เพื่อเสนอหัวหน้างาน /
หัวหน้าฝุาย  
 
   6.6 การเสนองานต่อผู้บังคับบัญชาเบื้องต้น /ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือลงนามเสนอผู้บริหาร  
    กรณี  ไม่ถูกต้อง จะส่งไปให้ผู้รับมอบหมายในข้อ 6.4 แก้ไขใหม่  
            ถูกต้อง จะด าเนินการต่อไป ยกเว้นเป็นหนังสือ E-Mail  หรือ หนังสือท่ีส่งถึง
ส านัก /กอง /ศูนย์ /สพข . เขต 1-12 ที่เก่ียวข้องโดยตรง 
       
   6.7 ลงทะเบียนหนังสือส่งเสนอผู้บริหาร  
     เจ้าหน้าทีลงทะเบียนส่งด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ /ระบบ Manual 
 
  6.8 ผู้บริหารพิจารณาลงนาม /สั่งการ  
     เจ้าหน้าที่ด าเนินการใส่แฟูม ผู้บริหาร อธพ ./รธพ ./ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ลงนามหรือ
สั่งการ  
 
  6.9 รับเรื่องจากผู้บริหารด าเนินการ  
     ตรวจสอบการมอบหมาย /การสั่งการ /ออกเลขท่ีหนังสือ /ตรวจสอบความ
เรียบร้อย และน าส่งผู้เกี่ ยวข้องด าเนินการ 
   
  6.10 การส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องด าเนินการ /ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
     กรณี    ส่งบุคคลและหน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องด าเนินการ /ตามท่ีได้รับ  
                           มอบหมาย โดยให้ หัวหน้าฝุาย /รองหัวหน้าฝุาย ตรวจสอบ  
      ความถูกต้องก่อนส่ง ให้กับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง  
      -  แจ้งเวียน โดยระบบหนังสือระบบหนังสือเวียนอิเล็กทรอนิกส์  
      -  ส่งระบบ Manual  โดยให้พนักงานเดินหนังสือ  และมีเจ้าหน้าที่เซ็นรับ 
     กรณี   ส่งหน่วยงานภายนอก ให้เจ้าหน้าที่จัดส่งโดยวิธีโทรศัพท์ โทรสาร  
                           E-Mail  และใช้ยานพาหนะส่งระหว่างหน่วยงาน โดยพิจารณา  
                           ความส าคัญของเอกสาร  
 
  6.11 จัดเก็บหนังสือ  
     เจ้าหน้าที่ธุรการต้องจัดเก็บหนังสือต้นฉบับ /ส าเนา ตามระเบียบงานสารบรรณ 
รวมทั้งการยืม และการท าลายให้เป็นไปตามระเบียบ ตรวจสอ บอายุการจัดเก็บสิ้นปีพุทธศักราช  
 
7. กฎหมาย มาตรฐาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และภาคผนวก พ.ศ.2539  
 - ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548  
 - ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544  
 - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
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 -  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 - พ.ร.บ. ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
 -  ยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน  
 - คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 - คู่มือระบบส านักงานอิเล็กทรอนิกส์และลายมือชื่อ 
 - คู่มือการใช้งานระบบตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แฟูมหนังสือเวียน  
 
8. การจัดเก็บและ ผู้มีสิทธิ เข้าถึงเอกสาร  
 
     8.1 การจัดเก็บ  

ประเภทเอกสาร รหัสเอกสาร  ผู้รับผิดชอบ  การ
จัดเก็บ  

ระยะเวลา  

1. เอกสารทะเบียนส่ง  F0101-9.1.1 นักจัดการงานทั่วไป  แฟูม ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
2. ส าเนาหนังสือภายใน (หน่วยงานภายในกรม ) F0101-3.3.4 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 
3. ส าเนาหนังสือภายนอก (หน่วยงานต่างๆ /
เอกชน ) 

F0101-3.3.5 เจ้าพนักงานธุรการ แฟูม  “ 

4. ส าเนาหนังสือเวียนทางระบบไปรษณีย์  
    อิเล็กทรอนิกส์  

F0101-3.3.6 เจ้าพนักงานธุ รการ  แฟูม “ 

5. การจัดเวรเข้าเฝูา  F0101-4.3.1 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 
6. การจัดเวรเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีการ / 
    กิจกรรมวันส าคัญ  

F0101-4.3.2 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 

7 ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ B0101-2.1.1 เจ้าพนักงานธุรการ  สมุด เก็บตลอดไป 
8. ค าสั่งกรม พัฒนาที่ดิน B0101-2.1.2 เจ้าพนักงานธุรการ  สมุด “ 
9. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ  
    คณะท างาน หรือที่ปรึกษาระหว่าง  
    หน่วยงาน 

F0101-2.1.3 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 

10 . ค าสั่งทะเบียนข้อมูลข่าวสาร F0101 -2.1.4 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 
11 . ค าสั่งกา รอยู่เวรรักษาการณ์ประจ าสถานที่  
      ราชการ 

F0101 -2.1.4 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 

12 การจัดแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความ  
     รับผิดชอบ 

F0101-4.1 เจ้าพนักงานธุรการ  แฟูม “ 

  
  8.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าถึง  
     เอกสารล าดับที่  1-12  เจ้าหน้าที่ทุกระดับของส านัก /กอง /ศูนย์/สพข .เขต 1-12  
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9.ระบบการติดตามและประเมินผล  
  9.1 มีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ทุก 6 เดือน  โดยส านัก/กอง/
สพข. 1 - 12 
  9.2 ร้อยละ 70 ของเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือปฏิบัติงานการสารบรรณได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 
  9.3 มีแบบสอบถามประเมินคุณภาพการให้บริการรับ-ส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ Manual 
ไปยังหน่วยงานภายใน เพื่อประเมินผลและแก้ไขข้อขัดข้อง/ปัญหา ทุก 6 เดือน 
  9.4 กลวิธีการเข้าถึง 
     9.4.1 ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบส านัก/กอง/ศูนย์/สพข. เขต 1 – 12   ต้องให้ความส าคัญ และสร้าง
ความเข้าใจในการด าเนินงานตามขั้นตอนของคู่มือให้ชัดเจน 
     9.4.2 ต้องมีการเผยแพร่คู่มือ ในหลากหลายช่องทาง และให้ทั่วถึง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุก
คนรับทราบ และถือปฏิบัติ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 
 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร 
  การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟูม  เราอาจจัดเก็บโดยระบบการจ าแนกเอกสารระบบใดระบบหนึ่ง
ดังนี้  
  1. การจ าแนกตามหัวเรื่อง คือ กรณีที่เราจ าแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ หรือจ าแ นกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวข้อ
ใหญ่ๆ 10 หมวด ดังนี้ คือ  
 
   หมวดที่ 1 การเงินและงบประมาณ  
     ในหมวดนี้ ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับการเงิน ซึ่งอาจแยกหัวข้อได้ดังนี้  
     -  งบประมาณ  
     -  เงินเดือน ค่าจ้าง  
     -  เงินสะสม เงินยื ม 
     -  เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล  
     -  เงินค่าใช้สอย เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  
     -  เงินค่าตอบแทน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์  
     -  เงินค่าบ าเหน็จบ านาญ  
     -  เงินอุดหนุน ฯลฯ เป็นต้น  
 
   หมวดที่ 2 มติคณะรัฐมนตรี ค า สั่ง ระเบียบ คู่มือ  
     ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับค าสั่งของฝุายและกอง ค าสั่งของหัวหน้า
หน่วยงาน ค าสั่งทั่วไป ระเบียบ ประกาศต่างๆ กฎหมาย กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ คู่มือและ
มติต่างๆ  
 
   หมวดที่ 3 การโต้ตอบ  
     เรื่องโต้ตอบท่ัวไป ให้พยายามจัดไว้ในหมวดเอ กสารที่เรื่องนั้นเกี่ยวข้องอยู่ เช่น 
เรื่องโต้ตอบเก่ียวกับการเงินก็จัดหมู่ไว้ในหมวด “การเงิน งบประมาณ ” หรือถ้าเป็นเรื่องโต้ตอบ
เกี่ยวกับการแต่งตั้งโอนย้ายบุคคล ก็จัดหมู่ไว้ในหมวด “บริหารงานบุคคล ” 
     ฉะนั้น แฟูมเอกสารที่จะจัดหมู่ไว้ในหมวด “โต้ตอบ ” นี้ ก็ได้ แก่เอกสารโต้ตอบเรื่อง
การบริจาค หรือการขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ การขอชมกิจการ เป็นต้น  
 
   หมวดที่ 4 การบริหารทั่วไป  
     ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารอันเก่ียวกับการแบ่งส่วนราชการ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
และเรื่อง หรือค าสั่งซึ่งมีลักษณะเป็นการบริหารงาน การมอบอ าน าจหน้าที่ให้ท าหน้าที่แทนหรือ
การรักษาการในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง  
 
 



 -17- 

   หมวดที่ 5 การบริหารบุคคล  
     ในหัวข้อนี้ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภททะเบียนราชประวัติ การพิจารณา
ความดีความชอบ การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การลาออก วินัย การขอยืมตัวข้าราชการ 
การสอบเลื่ อนขั้น การก าหนดต าแหน่งใหม่ ฯลฯ  
 
   หมวดที่ 6 เบ็ดเตล็ด  
     ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทซึ่งไม่สามารถจัดเข้าหมวดใดหมวดหนึ่งที่ตั้งไว้
เป็นเรื่องพิเศษ และปริมาณเอกสารยังไม่มากพอที่จะตั้งขึ้นเป็นหมวดเอกสารใหม่ก็ได้ ก็ให้จัดเข้า
ในหมวดเบ็ดเตล็ดนี้ อย่างไรก็ตาม ไ ม่ควรจัดเก็บแฟูมไว้ในหมวดนี้มากนัก หากมีเอกสารมาก
พอควรก็ให้ตั้งหมวดใหม่เพ่ือความสะดวกในการค้นหา  
 
 
   หมวดที่ 7 การประชุม  
     ในหมวดนี้ ก าหนดให้จัดเก็บเรื่องราวเกี่ยวกับการประชุมทั่วๆ ไป แต่ถ้าเป็นการ
ประชุมเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหัวข้อที่ก าหนดไว้ ก็ ให้น ามารวมไว้ในหัวข้อนั้นๆ เช่น การ
ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาโทษข้าราชการที่ผิดวินัยที่ต้องน าไปเข้าแฟูมที่ว่าด้วยการบริหารบุคคล 
ดังนี้ เป็นต้น  
 
   หมวดที่ 8 การฝึกอบรม บรรยาย ทุน และการดูงาน  
     ให้จัดเก็บเอกสารประเภทที่มีการฝึกอบรม สัมมนา หรือบรรยายเกี่ยว กับเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง ข้าราชการได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศในประเทศ หรือได้รับทุนดูงานที่เก็บไว้ใน
หมวดนี้ เช่น การฝึกอบรมข้าราชการ เป็นต้น  
 
   หมวดที่ 9 พัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  
     ให้จัดเก็บเอกสารประเภทซื้อและจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ส านักงานต่า งๆ แบบแปลน
สิ่งก่อสร้าง ทะเบียนทรัพย์สิน ตลอดถึงเอกสารในการประกวด เรียกประกวดราคา จ้างเหมา
ก่อสร้าง การแต่งตั้งกรรมการตรวจรับพัสดุ งานจ้างเหมา เป็นต้น  
 
   หมวดที่ 10 สถิติ และรายงาน  
     ก าหนดให้จัดเก็บเอกสารประเภทรายงานและสถิติต่างๆ เช่น รายงานการตรวจ
อาคาร รายงานปีเกิด- ตาย รายงานการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง สถิติประชากร ฯลฯ เป็นต้น  
 
  2. การจ าแนกตามรายชื่อของหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด้วย เช่น อาจจ าแนกเป็นกรม
อาชีวศึกษา กรมการบินพาณิชย์ หรือนายสวัสดิ์ เป็นต้น  
  3. จ าแนกตามสถานที่ตั้งของหน่วยงาน ซึ่งอาจตั้งอยู่ ในเขตท่ีต่างกัน เช่น สรรพากร เขต 3 
เขตการทางสระบุรี หรือผู้แทนจ าหน่ายสาขากรุงเทพฯ สาขานครสวรรค์ ซึ่งอาจเป็นหัวข้อใหญ่และ
จากหัวข้อนี้หากมีหน่วยย่อยในการด าเนินงานเล็กลงไปกว่านี้อีก และเป็นเรื่องที่ส าคัญ เราก็อาจ
จ าแนกย่อยลงไปได้อีก  
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  4. การจ าแนกโดยใช้เลขรหัส แทนเรื่องหนึ่งๆ เช่น แฟูมประเภทที่ 01 เป็นเรื่องเก่ียวกับการ
บริหารบุคคล แฟูมประเภทที่ 02 เป็นเรื่องเก่ียวกับงานสารบรรณ เป็นต้น ซึ่งจ าเป็นต้องให้
หมายเลขแก่เอกสารประเภทต่างๆ และท าคู่มือประกอบเพื่อความสะดวกแก่การจัดเก็บและค้นหา
ด้วย  
   การจะใช้ระบบใดระบบหนึ่งจ า แนกเอกสารเพื่อการจัดเก็บหรืออาจใช้หลายระบบผสมกันก็
ได้สุดแล้วแต่สะดวก ปริมาณ และประเภทของเอกสาร ตลอดจนนโยบายของหน่วยงานหนึ่งๆ เป็น
ส าคัญ ระบบหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับหน่วยงานหนึ่ง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับอีกหน่วยงานก็ได้แต่
ภายในหน่วยงานเดียวกันควรใช้ระบบการจ าแนกเอก สารซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยพยายามใช้
ระบบอ านวยความสะดวกในการเก็บและค้นหา และผู้จัดเก็บหรือค้นหาเอกสารเข้าใจได้ดี  
   โดยทั่วไปแล้ว หน่วยงานต่างๆ มักนิยมใช้ระบบการจ าแนกเอกสารระบบที่ 1 มากที่สุด ทั้ง
หน่วยงานของราชการและเอกชน 
 
การท าลายเอกสาร  
   ภายใน 60 วันห ลังจากสิ้นปีปฏิทินให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจ
หนังสือที่ครบอายุการเก็บในปีนั้น ไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เก็บไว้เองหรือฝากเก็บไว้ที่กองจดหมาย
เหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แล้วจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลายเสนอหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ งคณะกรรมการท าลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอท าลายให้จัดท าตามแบบที่ 25 
ท้ายระเบียบ อย่างน้อยให้มีต้นฉบับและส าเนาคู่ฉบับ  
 ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอีกอย่างน้อย 2 คน โดยปกติจะแต่งตั้งจาก ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 3 หรือ
เทียบเท่าข้ึนไป มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้  
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ขั้นตอนการท าลายหนังสือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยเก็บส ารวจและจัดท าบัญชีหนังสือขอท าลาย  

เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการท าลายหนังสือจาก
หัวหน้าส่วนราชการ  

คณะกรรมการท าลายหนังสือ  
พิจารณาหนังสือตามบัญชีหนังสือขอท าลาย  

หัวหน้าส่วนราชการระดั บกรมพิจารณา  
หนังสือตามรายงานของคณะกรรมการ  
ท าลายหนังสือ  

 - หนังสือท่ีไม่ควร  
ท าลายส่งไปเก็บไว้
ที่ 
 
1. หน่วยเก็บ  
2. ฝากเก็บไว้ที่หอ
จดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรม
ศิลปากร 

กองจดหมายเหตุแห่งชาติพิจารณาให้
ความเห็นตามรายงานของหัวหน้าส่วน
ระดับกรม  

- หนังสือท่ีควร
ท าลาย ท าลาย
โดย คณะกรรมการ  
 
- รายงานผลการ
ท าลายต่อหัวหน้า
ส่วนราชการระดับ
กรม 
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แบบฟอร์มหนังสือราชการ  
 หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
  - หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
  - หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง 
                       บุคคลภายนอก 
  - หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
  - เอกสารที่ทางราชการจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
   -  ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
 

 หนังสือราชการมี 6 ชนิด คือ 
 1. หนังสือภายนอก 
 2. หนังสือภายใน  

      3. หนังสือประทับตรา  
      4. หนังสือสั่งการ  

 5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
     6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานราชการ  

 

 1.หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้ กระดาษตราครุฑ เป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการหรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  

 2.หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ 

 
   ข้อแตกต่างระหว่างหนังสือภายนอกและหนังสือภายใน 
  

หนังสือภายนอก  หนังสือภายใน  

1. ไป-มา เป็นทางราชการ  
2. ติดต่อระหว่างต าแหน่งต่อต าแหน่ง  
3. ใช้ กระดาษตราครุฑ (หน้า 38)  
4. สภาพหนังสือผูกมัดถาวรตลอดไป  
5. รูปแบบหนังสือเป็นแบบหนังสือลงนามเต็ม  
    ฉบับ และแบบประทับตรา  
6. ค าข้ึนต้น ประกอบด้วย เรื่อง เรียน อ้างถึง  
   สิ่งที่ส่งมาด้วย(ถ้ามี)  
7. ห้ามใช้ค าย่อ อักษรย่อ ต้องใช้ค าเต็มท้ังชื่อ  
   ส่วนราชการ วัน เดือน ปี  
8. ค าลงท้าย ใช้ขอแสดงความนับถือหรืออ่ืน ๆ  
   แล้วแต่กรณี  

1. ไป-มา ในเรื่องราชการ  
2. ติดต่อกับบุคคลผู้ด ารงต าแหน่ง  
3. ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ (หน้า 41)  
4. ไม่ผูกมัด เปลี่ยนแปลงได้  
5. ใช้บันทึกแทน  
6. ค าข้ึนต้นใช้เรียน อ้างถึงหนังสือใส่ในข้อความ  
7. ใช้ค าย่อของ ต าแหน่ง หรือส่วนราชการ วัน  
    เดือน ปี ได ้ 
8. ไม่มีค าลงท้าย  
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3.หนังสือประทับตรา   คือ  หนังสือประทับตร าแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมขึ้นไป  โดยให้  หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไปเป็นผู้รับผิดชอบ  ลงชื่อย่อก ากับตรา  หนังสือประทับตราใช้  กระดาษตรา
ครุฑ  (หน้า 43) 
 

4.หนังสือสั่งการ  มี 3 ชนิด  ได้แก่  ค าสั่ ง ระเบียบ  และข้อบังคับ  
 ค าสั่ง       คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย (หน้า 46) 
 ระเบียบ    คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้  โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
       หรือไม่ก็ได้  เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า  (หน้า 48) 
 ข้อบังคับ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมาย  
                     ที่บัญญัติให้กระท าได้  (หน้า 44) 
 ค าสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ใช้ กระดาษตราครุฑ (หน้า 46) 
 

5.หนังสือประชาสัมพันธ์    มี 3 ชนิด  ได้แก่  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว   
 ประกาศ  คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทาง   
ปฏิบัติ   
  
 แถลงการณ์   คือ  บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง  เพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของ
ทาง   
ราชการ  หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด  ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน   
 ข่าว   คือ  บรรดาข้อความที่ ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ   
 ประกาศ และแถลงการณ์ใช้ กระดาษตราครุฑ (หน้า 50) 
 
6.หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ   

      คือหนังสือที่ทางราชการท าขึ้นนอกจากที่  กล่าวมา  แล้วทั้ง  5 ชนิด  หรือหนังสือที่
หน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชก าร  หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการและส่วนราชการรับไว้
เป็นหลักฐานทางราชการ  มี 4 ชนิด  คือ   

 1. หนังสือรับรอง  (หน้า 51) 

 2. รายงานการประชุม  (หน้า 52) 

 3. บันทึก   

 4. หนังสืออ่ืน  
   
 1.หนังสือรับรอง  คือ  หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพื่อรับรองแก่  บุคคล  นิติบุคคล  หรือ
หน่วยงานเพื่อวัตถุ ประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปราก ฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จ าเพาะเจาะจงใช้  
กระดาษตราครุฑ  (หน้า 51) 
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 2.รายงานการประชุม  คือ  การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม  ผู้เข้าร่วมประชุมและ
มติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  ควรมีรายละเอียดดังนี้  (หน้า 52) 
  1. รายงานการประชุม   
  2. ครั้งที่ประชุม   
  3. วัน  เดือน  ปี ที่ประชุม   
  4. สถานที่ประชุม   
  5. ใครมาประชุมบ้าง   
  6. ใครไม่มาประชุม   
  7.ใครเข้าร่วมประชุมบ้าง   
  8. เริ่มประชุมเวลาใด   
  9. ข้อความในรายงานการประชุม  
  10. เลิกประชุมเวลาใด   
  11. ชื่อผู้รายง านการประชุม   
 
 3.บันทึก  คือข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  หรือผู้บังคับบัญชาสั่งการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือข้อความที่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานระดับต่ ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการใช้  กระดาษบันทึกข้อความ  มีหัวข้อส าคัญดัง นี้ (หน้า 41) 

1. ชื่อหรือต าแหน่งที่บันทึกถึง   
2. สาระส าคัญของเรื่อง   
3. ชื่อและต าแหน่งของผู้บันทึก   

 
 4.หนังสืออ่ืน  คือหนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  
เพ่ือ  เป็นหลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสี ยง  แถบบันทึกภาพด้วย  
หรือหนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ
ทางราชการแล้ว   

 
            บทเบ็ดเตล็ด  เป็นส่วนที่ว่าด้วยหนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ   
 
 หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  เป็นหนังสือ ที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณ
ด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ  แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ   
 1. ด่วนที่สุด  (ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ )  
 2. ด่วนมาก  (ปฏิบัติโดยเร็ว )  
 3. ด่วน  (ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ  เท่าท่ีจะท าได้ )  
 เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือ ได้ไม่ทัน  ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือ
สื่อสารเช่น  โทรเลข  วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ์  โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  วิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยุ
โทรทัศน์  ผู้ส่งและผู้รับ บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน   
 หนังสือที่จัดท าข้ึนโดยปกติ  ให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง  1 ฉบับ  และให้มี ส าเนาเก็บไว้
ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง  1 ฉบับ   
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 ส าเนาหนังสือ  ให้มีค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ  2 หรือ
เทียบเท่าข้ึนไปซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  
  
 หนังสือเวียน  
  คือ  หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก  มีใจความเดียวกัน  ให้เ พ่ิมรหัสพยัญชนะ  ว หน้า เลข
ทะเบียนหนังสือส่งและไม่มีจุดหลัง  ว ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข  1 
เรียงเป็นล าดับไป  จนถึงสิ้นปีปฏิทิน  หรือใช้เลขท่ีของหนังสือทั่วไปแบบหนังสือภายนอกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  หนังสือภาษาต่างประเทศให้ใช้  กระดาษตราครุฑ  
  
  มาตรฐานตรา  
 มาตรฐานตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์  มี 2 ขนาด  คือ   
  1. ขนาดตัวครุฑ  3 เซนติเมตร   
  2. ขนาดตัวครุฑ  1.5 เซนติเมตร   
 
 การร่างหนังสือ   

 การร่างหนังสือ  คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับ   
หรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสื อนั้น  ก่อนที่จะใช้จัดท าเป็นต้นฉบับ  
   
 เหตุที่ต้องร่างหนังสือ  เพ่ือให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผน   
เสียก่อน  เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจ าปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้  
  
 หลักการร่างหนังสือ  คือ  ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง  แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล
และความมุ่งหมายที่จะท าหนังสือนั้น  โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า  อะไร  เมื่อไหร่  ที่ไหน  
ใคร  ท าไม  อย่างไร  เป็นข้อ  ๆ ไว้  การร่างให้ข้ึนต้นเริ่มใจความท่ีเป็นเหตุก่อน  ต่อไปจึงเป็นข้อความ
ที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง  ถ้ามีหลายข้อใ ห้แยกเป็นข้อ  ๆ เพ่ือให้จัดเจนและเข้าใจง่าย  
ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือเรื่องตัวอย่างต้องพยายามระบุให้
ชัดเจน  พอที่ฝุายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก  การร่างควรใช้ถ้อยค าสั้นแต่เข้าใจง่าย  
พยายามใช้ค าธรรมดาที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง  ส านวนที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นส านวน
หนังสือไม่ควรใช้ควรระวังอักขรวิธี  ตัวสะกด  การันต์  และวรรคตอนให้ถูกต้อง  ข้อส าคัญต้องระลึก
ถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป   
 
 การร่างหนังสือโต้ตอบ  จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบท่ีก าหนดไว้ผู้ร่ างจะต้องพิจารณา
ด้วยว่าหนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง  หรือควรจะท าส าเนาให้ใครทราบบ้าง  เป็นการ
ประสานงาน  แล้วบันทึกไว้ในร่างด้วย  การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า  เรื่องท่ีจะร่างนี้ผู้รับหนังสือ
ทราบมาก่อนหรือไม่  ถ้าเคยทราบมาก่อนแล้วความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อล งได้  หรือถ้าเป็นการตอบ
หนังสือที่ผู้รับมีมา  ข้อความที่เป็นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อเรื่องก็พอ  การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็
ตาม  ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และสมกับฐานะของผู้รับ  ถ้าเป็นการปฏิเสธค าขอควรแจ้งเหตุผลในการที่
ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ   
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 การร่างหนังสือที่มี ลักษณะเป็นการสั่งการ  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือร่าง
เป็นหนังสือราชการประเภทอ่ืน  ต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกับการใช้ค าต้องให้
รัดกุมอย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย  ซึ่งอาจท าให้เกิดการเข้าใจผิด  และควรใช้ถ้อยที่ผู้รับค าสั่ง
สามารถปฏิบั ติได้เพ่ือให้ค าสั่งนั้นได้ผลสมความมุ่งหมาย  ข้อความที่เป็นเหตุในค าสั่งจะมีประโยชน์
ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัด  เพ่ือสะดวกในการตีความเมื่อจ าเป็นและท าให้ผู้
ปฏิบัติรู้ความหมายชัดช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้องและอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรค  ก่อน
ร่างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อ านาจสั่งการได้แล้วประการใด  ค าสั่งต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ถ้าขัดกับค าสั่งเก่าต้องยกเลิกค าสั่งเก่าเสียก่อน  
  
 การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์  เช่น  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว  จะต้องร่างตามแบบที่
ก าหนดไว้  ส่วนข้อความต้อง สมเหตุสมผล  เพ่ือให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ต้องการ  อย่าให้มี
ข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น  หรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้  ทั้งนี้  ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ  
ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกในการเขียนร่าง  ผู้บังคับบัญชาอาจก าหนดตัวอย่างให้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้  แต่ เพ่ือการประหยัด  กระดาษร่างจะใช้กระดาษท่ีมีอยู่  แม้แต่กระดาษท่ีพิมพ์แล้วหน้าหนึ่ง
และไม่ใช้อาจใช้อีกหน้าหนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่าง
โดยเฉพาะ   
ผู้ร่างควรเขียนให้ชัดเจน  อ่านง่าย  เพ่ือความสะดวกในการตรวจแก้ร่างก่อนพิมพ์  ถ้าจ าเป็นจ ะเขียน
บรรทัดหนึ่งเว้นบรรทัดหนึ่งก็ได้   
 การเขียนให้เว้นเนื้อที่ของด้านหน้าบรรทัดประมาณ  2.5 เซนติเมตร  ด้านหลังบรรทัด
ประมาณ  2 เซนติเมตร  เพ่ือใช้เป็นที่ส าหรับเขียนค าแนะน าในการพิมพ์   
เมื่อร่างเสร็จให้เสนอตัวร่างและเรื่องประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาต รวจร่างและ
พิจารณาสั่งพิมพ์  เมื่อได้พิมพ์หนังสือฉบับนั้นและตรวจถูกต้องแล้ว  ไม่จ าเป็นต้องเก็บรักษากระดาษ
ร่างไว้  เว้นแต่เรื่องส าคัญควรเก็บไว้ประกอบเรื่อง   
 
หลักการเขียนจดหมายราชการ   
 จดหมายราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเรียกว่า  “หนังสือ
ภาย นอก ” หมายถึง  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  หรือจากหน่วยราชการหนึ่งมีไปถึงหน่วย
ราชการอ่ืน  อาจจะมิใช่ส่วนราชการ  หรือบุคคลภายนอกเป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
โดยใช้ กระดาษตราครุฑ   
  
ก่อนเขียนจดหมายราชการทุกครั้ง  จะต้องค านึงถึง  เขียนเรื่องอะไร  เขียนถึ งใคร  เขียนท าไม  เขียน
อย่างไร   
 
เขียนเรื่องอะไร  นั้น  เพ่ือให้ตรงเปูาหมาย  ได้สาระครบถ้วนตามที่ประสงค์  โดยการแจ้งและย่อเรื่อง  
ลงหัวเรื่องของจดหมายได้รัดกุมถูกต้อง  จัดวรรคตอนให้ชัดเจนหากมีหลายกรณีท่ีจะกล่าวถึงใน
จดหมายฉบับเดียวกัน   
 
เขียนถึงใคร  การเขียนถึงใครนั้ น เพ่ือจะได้ใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม  ค าลงท้าย  ถ้อยค า  ส านวน  
เหมาะสมกับผู้รับจดหมาย  
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เขียนอย่างไร  การเขียนจดหมายราชการนั้นเป็นสื่อความต้องการ  และความสัมพันธ์อันดีแล้ว  
นอกจากเป็นเอกสารอ้างอิงเป็นหลักฐานได้เวลานาน   
 
การเขียนจดหมายราชการ  ต้องใช้กระดาษตราครุฑ  (กระด าษขาว  60 กรัม  ขนาด   
21 มล .x297 มล ) พิมพ์ครุฑขนาดตัวครุฑสูง  3 ซม . ด้วยหมึกสีด า  
  
ส่วนต่าง  ๆ ของจดหมายราชการ  แยกเป็น  4 ส่วน  คือ   

1. หัวเรื่อง   
2. เนื้อเรื่อง  
3. จุดประสงค์ของเรื่อง   
4. ท้ายเรื่อง   
 
ข้อสังเกต  - ในการเขียนหนังสือราชการถ้าไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่ เคยติดต่อกันมาก่อน

จะใช้ค าข้ึนต้นว่า  ”ด้วย” “เนื่องจาก ” จะไม่มี ค าว่า  “นั้น” ในท้ายวรรค   
 
- ส่วนการเขียนหนังสือราชการที่มีการอ้างเรื่องเดิมท่ีเคยติดต่อกันมาจะใช้ค าข้ึนต้นว่า   
“ตาม …..และ ลงท้าย วรรคด้วยค าว่า  “นั้น” เสมอ  
  
ข้อควรระวัง  ในการเขียนหนังสือราชการที่ขึ้ นต้นด้วยค าว่า  “ตาม …นั้น” มิให้ต่อความในวรรค  2 
ด้วย  “จึง” เป็นอันขาด  เพราะการเขียนขึ้นต้นด้วย  “ตาม …นั้น” เป็นการท้าวความเดิมเท่านั้น  
ไม่ใช่เป็นการอ้างเหตุผล  บังคับให้ท าตาม   
 
ข้อผิดพลาด  ที่มักจะเกิดขึ้นของการเขียนหนังสือราชการ   

1. เขียนอักษรย่อของส่วนราชกา รผิด  หรือเขียนชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไม่
ชัดเจน   

2. เลือกใช้ชนิดของหนังสือไม่ถูกต้อง  เช่น  ติดต่อภายในกระทรวงฯ  เดียวกัน
จะต้องใช้กระดาษบันทึก  ก็จะใช้ครุฑ   

3. วางรูปแบบหนังสือสลับที่  เช่น  เรื่อง  กับ  เรียน  จะสลับที่กัน   
 
4. เขียนค าว่าอ้างถึงกับสิ่งที่ส่งมาด้ วย  ทั้งท่ีไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้  เช่น  ไม่มีสิ่งที่

ส่งมาด้วยก็ใส่  หรือไม่ต้องมีการอ้างถึงก็อ้าง   
5. เขียนข้อความไม่ชัดเจนวกไปวนมาจนผู้รับไม่เข้าใจ  และไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติ

ตามได้   
6. เขียนค าข้ึนต้น  และค าลงท้าย  ไม่ถูกต้องตามฐานะของผู้รับ   
7. ไม่เขียนชื่อเต็ มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อของผู้ออกหนังสือ  ท าให้ผู้เขียนไม่ทราบ

ว่าเป็นหนังสือของใคร  ลายมือชื่อใคร   
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8. อักษรย่อประจ ากระทรวง  กรม  จังหวัด  รวมทั้งหนังสือเวียนที่ใช้  “ว” จะไม่มีจุด  
สาเหตุที่ระเบียบฯ  ก าหนดไม่ให้ใส่จุด  เพราะถ้าเขียนด้วยมือจุดอาจจะ
กลายเป็นตัวเลขได้   

 
การเขียนและการพิมพ์   
 การเขียนและการพิมพ์  หมายถึง  การท าให้เกิดลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความบนกระดาษ   
การเขียน ส่วนใหญ่จะใช้ในการร่างหนังสือ จดรายงานการประชุมและใช้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มี
เครื่องพิมพ์ดีด ลักษณะการเขียนทั่วไปจะต้องเขียนให้อ่านและเข้าใจง่าย   
เอกสารบางลักษณะที่ต้องเขียนเป็นแบบพิเศษ  เช่น  งานอาลักษณ์  ต้องใช้ลายมือและตัวเขียน
โดยเฉพาะ   
 
 การพิมพ์  หมายถึง  การพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์  ปกติแล้วงานใดที่เป็นเอกสารทั่ว  ๆ ไป  
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีด  เพ่ือให้อ่านง่ายและสามารถท าส าเนาได้ง่าย  ผู้พิมพ์ควรมีความระ มัดระวัง
ในการพิมพ์  กล่าวคือ  พิมพ์ไม่ตก  มีความรู้ในตัวสะกด  การันต์  ตัวย่อ  และควรมีความรู้รอบตัว
นอกเหนือจากการพิมพ์หนังสืออีก  เช่น  เข้าใจข้อความในหนังสือนั้น  จัดวรรคตอนได้ถูกต้องเมื่อ
จ าเป็น  รู้หลักภาษา  รู้แบบ  หนังสือราชการ  ชื่อส่วนราชการ  ชื่อและต าแหน่งในวงรา ชการ  รู้จักและ
อ่านลายมือผู้ร่างที่เก่ียวข้องได้ดี  พิจารณาการใช้กระดาษ  วางรูปหนังสือ  สามารถจัดล าดับและแบ่ง
งานให้เหมาะสม  และรู้จักรักษาเครื่องพิมพ์ดีดให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ  
  
การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย  มีหลักเกณฑ์การพิมพ์ดังนี้   
 1.การพิมพ์ หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑแต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียง
กับแผ่นแรก   
 2. การพิมพ์หัวข้อต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ   
 3. การพิมพ์  1 หน้ากระดาษ  ขนาด  เอ  4 โดยปกติให้พิมพ์  25 บรรทัด  บรรทัดแรกของ
กระดาษอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้า นบนประมาณ  5 เซนติเมตร   
 4. การก้ันระยะในการพิมพ์   
  4.1 ในบรรทัดหนึ่งให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้  70 จังหวะเคาะ   
  4.2 ให้ขั้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ  ประมาณ  3 เซนติเมตร  เพ่ือ
ความ  
                       สะดวกในการเก็บเข้าแฟูม   
  4.3 ตัวอักษรสุดท้ ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า  2 เซนติเมตร   
 5. ถ้าค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบค าในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้   
เครื่องหมาย  ยัติภังค์  (-) ระหว่างพยางค์   
 6. การย่อหน้าซึ่งใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว  จะมีการข้ึนข้อความใหม่ให้เว้นห่างจาก ระยะ   
กั้นหน้า  10 จังหวะ  
  7. การเว้นบรรทัดโดยทั่วไปจะต้องเว้นบรรทัดให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต่ าสุดของ
ตัวพิมพ์ไม่ทับกัน   
 8. การเว้นวรรค   
  8.1 การเว้นวรรค  โดยทั่วไป  เว้น  2 จังหวะเคาะ   
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  8.2 การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่องให้เว้น  2 จังหวะเคาะ   
  8.3 การเว้นวรรคในเนื้อหา  เรื่องท่ีพิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน  ให้เว้น  1 จังหวะ     
ถ้าเนื้อหาต่างกัน  ให้เว้น  2 จังหวะเคาะ   
 9. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า  ต้องพิมพ์เลขหน้า  โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากระดาษไว้
ระหว่าง เครื่องหมายยัติภังค์ (-) ที่ก่ึงกลางด้านบนของกระ ดาษ  ห่างจากขอบกระดาษทางซ้ายมา
ประมาณ  3 เซนติเมตร   
 10.การพิมพ์หนังสือที่มีความส าคัญ  และมีจ านวนหลายหน้า  ให้พิมพ์ค าต่อเนื่องของ
ข้อความ ที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น  ๆ แล้วตามด้วย …(จุด  3 จุด ) 
โดยปกติให้เว้นระยะห่าง จากบรรทัดสุดท้าย  3 ระยะ บรรทัดพิมพ์  และควรจะต้องมีข้อความของ
หนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย  2 บรรทัด  ก่อนพิมพ์ค าลงท้าย   
 
 การท าส าเนาหนังสือ   
 ส าเนาหนังสือ คือเอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนต้นฉบับไม่ว่าจะจัดท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือ
จากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง  
 ในกรณีมีความจ าเป็ นต้องใช้เอกสารราชการนั้น  ๆ เพ่ิมข้ึน  และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดท า
ไว้หลายฉบับจ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้นเพื่อให้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทาง
ราชการ   
 ส าเนาแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ   
 1. “ส าเนาคู่ฉบับ ” เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ  และเหมือนต้นฉบับ  ผู้ลงลายมือชื่อ
ในต้นฉบับจะลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อย่อไว้  และให้ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ   
ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไข  ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อก ากับในส าเนาคู่   
ฉบับไว้เ ป็นหลักฐาน   
 2. “ส าเนา ” เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น  ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการ  
ถ่ายคัด  อัดส าเนา  หรือด้วยวิธีอ่ืนใด  ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง   
การรับรองส าเนา ให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึง
เป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ป ี ที่
รับรอง และโดยปกติให้มีค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่ก่ึงกลางหน้า เหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย  
      ตัวอย่าง   
         ส าเนาถูกต้อง   
        ลงชื่ อ ดวงดี  เจริญผล   
              (นายดวงดี  เจริญผล )  
                                                                             เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                                       
หนังสือเวียน   
  หนังสือ เวียน  คือ  หนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก  มีใจความอย่างเดียวกันให้เพ่ิมรหัสพยัญชนะ  
“ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ซึ่งจะก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่  1 เรียง
เป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน  หรือจะใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกก็ได้  
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ประวัติองค์กร 
************  

วิสัยทัศน์ 
 “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์  เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง” 
พันธกิจ 
 1.  สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 2. วิจัย พัฒนาให้บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งก าหนดเขตการใช้ที่ดินที่
เหมาะสมเพื่อการผลิต และให้บริการข้อมูลเชิงพ้ืนที่ด้านต่างๆ ที่ถูกต้องทันสมัย   
 3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการพัฒนาที่ดินและน้ า โดยการอนุรักษ์ดินและน้ า การฟ้ืนฟูปรับปรุง
บ ารุงดินเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการที่ชุมชนมี
ส่วนร่วม 
 4. พัฒนาหมอดินอาสา เกษตรกร และกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความเข้าใจการพัฒนาที่ดินเพื่อเป็น
รากฐานการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 
 5. ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. พัฒนาที่ดิน 
ภารกิจหลัก 
           1. ส ารวจดิน วิเคราะห์และวิจัยดิน และสิ่งที่เก่ียวข้องกับดิน เพ่ือให้ค าแนะน า แก่เกษตรกร 
สนับสนุนงานวิชาการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเอกชน ที่มีความประสงค์ ขอความร่วมมือ จ าแนกประเภท
ที่ดิน จัดท าส ามะโนที่ดินและเศรษฐกิจที่ดิน เพื่อวางแผน การใช้ที่ดินและก าหนดเขตที่ดิน เพื่อให้
ข้อเสนอแนะการใช้ที่ดิน อย่างเหมาะสมและยั่งยืนแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ส่วนราชการ ที่เก่ียวข้อง
ตลอดจนบุคคลที่สนใจทั้งเพ่ือการแข่งขันและเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

            2. ติดตามสถานการณ์การใช้ที่ดิน เพ่ือประเมินศักยภาพ การผลิตพืชและเพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม กับสมรรถนะของดิน รวมทั้งเพ่ือความชัดเจนของสังคม ในการใช้ประโยชน์
ที่ดิน ตลอดจนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ในเขตปุาไม้ถาวร แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนราชการและบุคคลที่สนใจ  

            3. ท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ดิน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุงบ ารุงดิน  การ
แก้ไขดินที่มีปัญหาในการท าการเกษตร เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลและความรู้ให้กับเกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง และบุคคลที่สนใจ เพ่ือให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน 

            4. ให้บริการวิเคราะห์ดินและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน บริการวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน พันธุ์พืชเพ่ือการ
อนุรักษ์ดินและน้ า และการปรับปรุงบ ารุงดิน รวมทั้งปฏิบัติการพัฒนาที่ดิน และการอนุรักษ์น้ าให้แก่
เกษตรกร เพ่ือให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน  

            5. จัดท าและให้การบริการข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน แก่เกษตรกร  ส่วนราชการ
และบุคคลที่สนใจ  

            6. ประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร เจ้าหน้าที่ของรัฐ ส่วนราชการและ
ประชาชนทั่วไป  
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อ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 
 1. ศึกษา ส ารวจ จ าแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ท าส ามะโนที่ดิน ติดตามสถานการณ์สภาพ
การใช้ที่ดิน เพ่ือก าหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน และเพ่ือการพัฒนาที่ดิน 
 2. ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับดิน น้ า พืช ปุ๋ย และอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 
 3. ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
และเกษตรกร 
 4. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน หรือที่กระทรวง 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือเสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่ดินควบคู่กับการรักษาคุณภาพ  สิ่งแวดล้อมให้
เป็นฐานการผลิตทางการเกษตรที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและสร้างโอกาสการเรียนรู้การพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน  ให้แก่บุคลากร เกษตรกร 
และชุมชน เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย น าไปสู่การพ่ึงตนเอง 
 
เป้าประสงค์ 
 1. ทรัพยากรที่ดินและน้ า ได้รับการพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 
 2. เกษตรกรเข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง 
 
ตัวชี้วัด 
 1. พ้ืนที่การเกษตรจ านวน 100 ล้านไร่ ได้รับพัฒนาให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
 2. แหล่งน้ าได้รับการพัฒนา จ านวน 400,000 แ 
 3. หมอดินอาสา จ านวน 70,000 ราย ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยี
และการพัฒนาที่ดิน สู่ชีวิตพอเพียง 
 4. เกษตรกรจ านวน 5 ล้านราย เข้าถึงบริการงานพัฒนาที่ดินอย่างทั่วถึง 
 5. บุคลากรกรมฯ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) ทุกสายงาน 
 
ปรัชญาการด าเนินการ 
 ปรัชญาการด าเนินการของกรมพัฒนาที่ดิน คือ "การพัฒนาที่ดิน เป็นการดูแลทรัพยากรดิน 
เพ่ือให้เป็นรากฐาน ของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน" 
 
แนวความคิดเกี่ยวกับตนเอง 
 กรมพัฒนาที่ดิน  ต้องเป็นหน่วยงานหลัก  ในการให้ข้อมูลและบริการ  ด้านการพัฒนาที่ดิน เพ่ือ
การเกษตร 
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ประวัติความเป็นมา      
 
         กรมพัฒนาที่ดิน ได้ก่อตั้งขึ้นมา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2506 ได้มีประกาศ ในราชกิจจา
นุเบกษาให้ใช้   พระราชบัญญัติ 3 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.
2506 พระราชบัญญัติ โอนกิจการบริหาร ของกระทรวง ทบวง กรม พ .ศ.2506  และ
พระราชบัญญัติจั ดระเบี ยบส านักนายกรั ฐมนตรี พ .ศ. 2506 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 
2506   มีผลเป็นการตั้งกระท รวงพัฒนาการ แห่งชาติขึ้นใหม่โดยรวมงาน ของกระทรวงสหกรณ์ ที่มี
อยู่เดิมเข้าอยู่ใน กระ ทรวงใหม่นี้ด้วย  โดยมี หน่วยงานในสังกัดทั้งหมด 13 หน่วยงาน ซึ่ง กรม
พัฒนาที่ดิน เป็ นกรมหนึ่ง ที่ได้รับการจัดตั้งใน ครั้งนี้ด้วย โดยมีหน่วยงานจ านวน 5 กอง คือ 
ส านักงานเลขานุการกรม   กองจ าแนกดิน กองบริรักษ์ท่ีดิน กองนโยบายที่ดิน และกองปฏิบัติการ
สนามส ารวจที่ดิ น  พร้อมกันนั้นได้มี ประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้ง ข้าราชการ พลเรือน 
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2506 แต่ งตั้งให้ นายบรรเจิด พลางกูร ผู้เชี่ยว ชาญทางดินและปุ๋ ย กรมกสิ
กรรม ด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  

          ต่อมาเม่ือ พ .ศ. 2515 ได้มีการยุบกระทร วงพัฒนาการแห่งชาติ และมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่เพ่ื อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเวลานั้น โดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 217 
และ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่  89 ตอน
ที่ 145 ลงวันที่ 29 กันยายน 2515 ให้กรมพัฒนาที่ดิน กร มชลประทาน และกรมส่งเสริม
การเกษตร โอนมาสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          ในปี พ .ศ. 2526 มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 100 ตอนที่ 160 ลงวันที่  
6 ตุลาคม 2526 ให้พระราชบัญญัติ พัฒนาที่ดิน พ .ศ. 2526 มีผลบังคับใช้โดยให้ กรมพัฒนาที่ ดินมี
หน้าที่ ส ารวจวิเคร าะห์ ตรวจสอบดินหรือท่ีดิน เพ่ือให้ทราบ ถึง ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 
และความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์ที่ดิน จ าแนกดิน การพัฒนาที่ดิน ท าส ามะโนที่ดิน หรือ
ภาวะเศรษฐกิจที่ดิน รวมทั้งมีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการสถิติตามกฏหมาย ว่าด้วย สถิติ ในเรื่องที่
เกี่ย วกับ กา รท าส ามะโนที่ดิน ตลอดจน ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัว อย่างดินการปรับปรุงดิน
หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ า เพื่อเกษตรกรรมแก่เกษตรกร และเอกชนทั่วไป  

          ในเดือนเมษายน 2527 ได้มีการออกพ ระราชกฤษฎีกา พ .ศ. 2527 แบ่งท้อง ที่ของ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ออกเป็นเขตและพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการ
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ .ศ. 2527   ให้มีหน่วยงานจ านวน 9 กอง และ   
13 ส านักงาน  

         และในวันที่ 9 ตุลาคม 2545 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศกฎกระทรวง 
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน พ .ศ. 2545 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 119 ตอนที่ 
103 ก ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดินออกเป็น 13 ส านักงาน 5 กอง 3 
ส านัก และ 1 ศูนย์ ประกอบด้ วย ส านักงานเลขานุการกรม กองการ เจ้าหน้าที่ กองคลัง กองช่าง 
กองแผนงาน กองแผนที่ ส านักวิจัยและพัฒ นาการจัดการที่ดิน ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อ การพัฒนา
ที่ดิน และส านักส ารวจดินและวางแผน การใช้ที่ดิน ศูนย์สารสนเทศ และส านักงาน พัฒนาที่ดินเขต 
1-12  
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         นับตั้ งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2506 จนถึงปัจจุ บัน กรมพัฒนาที่ดินมีผู้ที่ด ารง ต าแหน่ ง
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิ น จ านวน 13 ท่าน ดังนี้  
 1. นายบรรเจิด พลางกูร  (23 พ.ค. 2506- 30 ก.ย. 2523 ) 
 2. นายอนันต์ โกเมศ   (1 ต.ค. 2523- 30 ก.ย. 2528 ) 
 3. นายสมาน ริมวานิช    (1 ต.ค. 2528- 28 ก.พ. 2532  
 4. นายสิทธิลาภ วสุวัติ  (1 มี.ค. 2532- 30 ก.ย. 2535 และ  
      1 ต.ค. 2536  –30 ก.ย. 2537 ) 
 5. นายณรงค์ มีนะนันท์  (1 ต.ค. 2535-  18 ก.ย. 2536  
 6. นายบุณยรักษ์ สืบศิริ  (1 ต.ค. 2537  – 30 ก.ย. 2538  
 7. นายสมพงษ์ ถีรวงศ์   (1 ต.ค. 2538  – 30 ก.ย. 2539 และ  
      1 ต.ค. 2540  –30 ก.ย. 2541 ) 
 8. นายสมพงษ์ ปองเกษม  (1 ต.ค. 2538  – 30 ก.ย. 2540  
 9. นาย สิมา โมรากุล   (1 ต.ค. 2540  – 27 ต.ค. 2545 ) 
 10 . นายอรรถ สมร่าง   (28 ต.ค. – 16 พ.ย. 2545 รก . และ  
                                             17 พ.ย. 2545  –30 ก.ย. 2548 ) 
 11 . นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์  (27 ต.ค. 2548 -  30 ก.ย.2550 ) 
 12 . บัณฑิต ตันศิริ   (1 ต.ค.2550 -  30 ก.ย.2552 ) 
 13 . นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา  (13 ต.ค.2552 -  ปัจจุบัน ) 
 
 
ปัจจุบัน ส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย  

 1. ส านักงานเลขานุการกรม  
 2. กองการเจ้าหน้าที่  
 3. กองคลัง  
 4. ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 5. กองแผนงาน  
 6. ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนที่  
 7. ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 8.-19 ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12  
 20 . ส านักวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน  
 21 . ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  
 22 . ส านัก นโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  
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ส านักงานเลขานุการกรม  
 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรน าในด้านระบบสารบรรณ การประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และพัฒนากฎหมาย 
เพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรดินอย่างยิ่งยืน” 
 
พันธกิจ 
 1.  พัฒนาระบบงานด้านสารบรรณให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงระบบ
กับหน่วยงานภายนอกได้ 
 2. พัฒนาเผ ยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ครอบคลุมเครือข่ายทั่วประเทศ  
 3. พัฒนากฎหมาย เพื่อให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานและสามารถคุ้มครองการใช้ทรัพยากรดิน
ให้คงความอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืน  
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในให้มีประสิทธิภาพ  
 
 รายนามคณะผู้บริหาร ส านักงา นเลขานุการกรม จากอดีต ถึง ปัจจุบัน  

  1. นายวรสิทธิ์ สุคนธสิทธิ์     พ.ศ. 2506  – 2519  
  2. นายสกูล รัตตานนท์     พ.ศ. 2519  – 2526  
  3. นายจรัล สงวนพงษ์      พ.ศ. 2526  – 2537  
  4. นายอุทัย สมโสภณ      พ.ศ. 2537  – 2538  
  5. นางมัทนี โอมะคุปต์     พ.ศ. 2538  – 2544  
  6. นายประสาท ริมชลา     พ.ศ. 2544  – 2546  
  7. นายชวิน เจิมสุวรรณ     พ.ศ. 2546  – 2546  
  8. นายพงศ์ปิยะ ปิยสิรานนท์     พ.ศ. 2546  – 2546  
  9. นางศิริอร จินดาลัทธ     พ.ศ. 2546  – 2547  
  10 . นายชวิน เจิมสุวรรณ     พ.ศ. 2547  – 2549  
  11 . นายประเสริฐ เทพน รประไพ พ .ศ. 2549 – 2551  
  12 . นางตุลญา จงสกุล     พ.ศ. 2551  – 2553  
  13 . น.ส.เบญจพร ชาครานนท์    พ.ศ. 2553  – ปัจจุบัน  
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อ านาจหน้าที่   
  

- ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอ านวยการและงานเลขานุการของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานนิติกรรมและสัญญา งานที่

เกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่
ของกรม 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมของกรม 
- ด าเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
- ด าเนินการอ่ืนใดที่มิได้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการใดของกรม   

- 
ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

 แบ่งงานภายในออกเป็น 4 ฝ่ายคือ 
- ฝุายสารบรรณ 
- กลุ่มนิติการ 
- ฝุายช่วยอ านวยการและประสานราชการ  
- ฝุายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์    

     
      

  โครงสร้างส านักงานเลขานุการกรม   
           
           

     ส านักงานเลขานุการกรม    

                    
               
               

ฝ่ายสารบรรณ  กลุ่มนิติการ  ฝ่ายช่วยอ านวยการ  ฝ่ายเผยแพร่และ 

      และประสานราชการ  ประชาสัมพันธ์ 
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หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 
     ฝ่ายสารบรรณ 
 

ภาระหน้าที่หลักโดยรวม  
งานสารบรรณ เป็นงานที่ต้องเก่ียวข้องกับบุคคลและเอกสาร หน้าที่หลักเก่ียวกับการรับ – ส่ง

หนังสือ ราชการ ทั้งภายใน และภายนอก จึงต้องอาศัยความอดทด ความขยัน และความจ าส่วนตัวพอสมควร 
เป็นหลักส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ เพราะการท างานที่เก่ียวข้องกับเอกสารนั้น จะเก่ียวกับหนังสือราชการ ทั้ง
ที่เป็นหนังสือราชการภายใน และภายนอก ซึ่งมีหลายรูปแบบ การร่างหนังสือโต้ตอบหนังสือราชการ การร่าง
หนังสือขอความอนุเคราะห์ การจัดเก็บเอกสาร การแจ้งเวียนให้แต่ละหน่วยงาน การติดต่อประสานงานต่าง 
ๆ ภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 แบ่งงานภายใน ดังนี้ 
  1. ด้านงานสารบรรณ 
  2. ด้านงานระบบสารบรรณ และงานระบบสารสนเทศ 
  3. ด้านรักษาความลับ 
  4. ด้านงานบริหารทั่วไป 
  5. ด้านพิธีการและกิจกรรมองค์การ 
  6. ด้านงานแต่งตั้งผู้แทนกรม และการประชุมภายนอก 
  7. ด้านจัดท าโครงการ ที่มิใช่งานวิชาการ 
  8. ด้านงานมาตรฐานต่าง ๆ ของส านัก 
  9. ด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ผู้รับผิดชอบ 
           นางสอางค์ศรี ยุติธรรมด ารง   ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
                                                             ด ารงต าแหน่งหัวหน้าฝุายสารบรรณ   
ก ากับดูแลการด าเนินงานสารบรรณและรับผิดชอบภารกิจ ดังนี้     
 - ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  
 - พิจารณา ข้อมูล เดิม เพื่ อก าหนด ความเร่งด่วน และทางเดิน ของหนังสื อ ไปยัง 
หน่วยงาน ที่เก่ียวข้อง  
 - ตรวจสอบ จัดหาข้อมูล และท าบันทึก ย่อเรื่อง เสนอต่อ ผู้บริหาร  
 - จัดระเบียบ การเก็บหนังสือ เอกสาร  
 - พิจารณา เอกสาร เพื่อการ ท าลาย  
 - จัดท าส าเนา ค าสั่ง  และหนังสือ เพื่อแจ้งเวียน  
 - งานทะเบียนรับ  
 - ส่งหนังสื อราชการ  และธุรการทั่วไป  
 - ด าเ นินการ เกี่ยวกับ ข้อมูล และระบบ สารสนเทศ ของส านัก  
 - ประสานงาน กับหน่วยงานอื่น ที่เก่ียวข้อง  
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     กลุ่มนิติการ 
   
  - ด าเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานนิติกรรมและสัญญา งาน
ความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ความรับผิด ชอบทางแพ่ง อาญา งานคดี ปกครอง  และงาน
คดีอ่ืนที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกรม   
      - ด าเนินการเกี่ยวกับที่ดินที่ราชพัสดุของกรม  
 

ผู้รับผิดชอบ 
 
 นายโชติวัฒน์ ชุมวรานนท์   ต าแหน่ง นิติกรช านาญการพิเศษ ผู้อ านวยการส่วนนิติการ  
 
 

   ฝ่ายช่วยอ านวยการและประสานราชการ 
 

 - เลขานุการนักบริหาร ติดต่อประสานงานให้กับผู้บริหารและที่ปรึกษากรม 
     - งานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน 
     - ประสานงาน และติดตามงานตามนโยบายของกรมในส่วนภูมิภาค 
     - ประสานและจัดท าโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 นายชัยวัฒน์ อรรถโกวิท  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  หัวหน้าฝุายช่วย
อ านวยการและประสานราชการ  
 
    ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

  - ผลิตข่าว บทความ สารคดี บทโทรทัศน์ บทวิทยุ ปูายประชาสัมพันธ์และ สิ่งพิมพ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ผลงาน และ กิจกรรมของกรม 
    - ด าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนองกรมฯ ทางสื่อ ประชาสัมพันธ์  
     - จัดแสดงนิทรรศการ เพ่ือประชาสัมพันธ์ผลงานและกิจกรรมของกรมฯ  
     - ให้บริการข้อมูล และแจกจ่ายเอกสาร รายงาน และสิ่งตีพิมพ์ 
      - ติดตาม ตรวจสอบข่าวที่เกี่ยวข้องกับงาน / โครงการของกรมฯ นโยบายของ รัฐบาล และนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการ ประชาสัมพันธ์ให้มีความ  ถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
  

 นายพจน์ วิจินตโสภณ  ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ  หัวหน้าฝุายเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์       
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แบบฟอร์มที่ใช้ในราชการ 
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  XX  XXXXXX  XXXX 

 

เรื่อง    ………………………………………………… . 
 

เรียน   ………………………………………………… 
 

อ้างถึง   ……………………………………………… . 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ……………………………………… 
 

 (ข้อความ )…..……… .……………………… ………………… ............................ ……………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………… 
………………………………………………………………………………………………..……………………  
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ………………………………………………………………… 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

    

  (............................. ) 

    ..................................  
ส านัก /กอง .......................... 
โทร . 0-2562- 0732  
โทรสาร 0-2941 -2227  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ofs_2@ldd.go.th 
 
 

 กรมพัฒนาที่ดิน 
 ถนนพหลโยธิน กทม .10900 

1 

3 บรรทัด 

ที่ กษ 0801 /…… . 
ด่วนที่สุด 

ลับ 

ต าแหน่ง หรือ ชื่อ บุคคล 

ส่วนที่เป็นสาเหตุ 

ส่วนความประสงค์ 

ส่วนสรุปความ 

1    บรรทัด 1 
2 

7 บรรทัด 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่ อง ) 

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ) 
       2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10 

 11 

 12 
 13 
 14 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

 

หนังสือภายนอก อธพ./รธพ./ผชช. ลงนาม 

 15 

ลับ 

mailto:ofs_2@ldd.go.th
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  XX  XXXXXX  XXXX   

 

เรื่อง    ………………………………………………… . 
 

เรียน   ………………………………………………… 
 

อ้างถึง    ……………………………………………… . 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ……………………………………… 
 

 (ข้อความ )…..……… .……………………………… ........................... ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือ ………………………………………………………………… 
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 
    
 (………….………………..……) 
 ………………………………….. 
ส านัก ......................... 
โทร . 0-2562- 0732  
โทรสาร 0-2941 -2227  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ofs_2@ldd.go.th  .. 
 
 
 
 

ลับ 

1 

3 บรรทัด 

ที่ กษ 0801 /…… . 

 

   น    ุ   

ต าแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล 

ส่วน ที่เป็นสาเหตุ 

ส่วนความประสงค์ 

ส่วนสรุปความ 

1    บรรทัด 1 
2 

ลับ 

7 บรรทัด 
(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ) 

(ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ ) 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 10
0 
 11 

 12  13 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

1    บรรทัด 1 
2 

 

  าเนาคู ฉบับ 

 15 
ร่าง ................  

พิมพ์ ................  
ทาน ................  

ตรวจ ... ..... .... .. .......  

 16 

 14 

 กรมพัฒนาที่ดิน 
 ถนนพหลโยธิน กทม .10900 
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หนังสือภายนอก   คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อ
ระหว่างส่วนราชการ หรือ ส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก ให้จัดท าตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
 1. ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  
        การก าหนดเลขท่ีหนังสือออกของคณะกรรมการ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของ
เรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึน ให้ก าหนดได้ไม่เกินสี่ตัวโดยให้อยู่ใน
วงเล็บต่อจากพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง  
 2. ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ   ให้ลงชื่อส่วนราชการ สถานที่ราชการ หรือคณะกรรมการ
ซึ่งเป็นเจ้ าของหนังสือนั้น และโดยปกติให้ลงที่ตั้งไว้ด้วย 
 3. วัน เดือน ปี   ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
 4. เรื่อง  ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้นที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของห นังสือฉบับเดิม 
 5. ค าข้ึนต้น   ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม 
และค าลงท้าย ที่ก าหนด แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่มีถึงตัว
บุคคลไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่ 
 6. อ้างถึง (ถ้ามี )  ให้อ้างถึงหนังสื อที่เคยมีติดต่อกันเฉพาะหนังสือที่ส่วนราชการผู้รับหนังสือ
ได้รับมาก่อนแล้ว จะจากส่วนราชการใดก็ตาม โดยให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของหนังสือและเลขท่ี
หนังสือ วันที่ เดือน ปี พุทธศักราชของหนังสือนั้น 
 7. สิ่งที่ส่งมาด้วย (ถ้ามี )  ให้ลงชื่อสิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสารที่ ส่งไปพร้อมกับหนังสือ
นั้น ในกรณีที่ไม่สามารถส่งไปในซองเดียวกันได้ให้แจ้งด้วยว่าส่งไปโดยทางใด 
 8. ข้อความ   ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการให้แยกเป็นข้อ ๆ 
 9. ค าลงท้าย   ให้ใช้ค าลงท้ายตามฐานะของผู้รับหนังสือตามตารางการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม และค าลง
ท้าย ที่ก าหนด 
 10 . ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อเจ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ 
 11 . ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ 
 12 . ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่ว ยงานที่ออก
หนังสือ ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ระดับกระทรวงหรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของ
เรื่องท้ังระดับกรมและระดับกอง ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมลงมา ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 13 . โทร . ให้ลงห มายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ 
 14 . โทรสาร   ให้ลงหมายเลขโทรสารของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง หรือหน่วยงานที่ออก
หนังสือ ต่อจากหมายเลขโทรศัพท์  
 15 . ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์   
 16 . ส าเนาคู่ฉบับ   ให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อย่อ  
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   น    ุ  
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กทม . โทร .......... .... โทรสาร .............  

ที่  กษ 0801/…………….                        วันที่   ..............................................................  
เรื่อง     ............................................................................................................................................................. 
 

เรียน       ………………………………………………….. 
 

 (ข้อความ )…………………………………………………………………………………………..…………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................... ........
...                                                            
 …………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                         
……………………………………………………………………………………………………………………………………………    
                                                         

 จึงเรียนมาเพ่ือ ……………………………………………… 
 

 

   (……………………………………..) 
         ……………………………………… 
 

 

 

 

 

 
ร่าง ................  

พิมพ์ ................  
ทาน ................  

ตรวจ ... ..... .... .. .......  
 
 

ลับ 

ต าแหน่ง หรือ ชื่อบุคคล  

ส่วนที่เป็นสาเหตุ  

ส่วนความประสงค์  

ส่วนสรุปความ  

ลับ 

3 บรร ั  

1    บรร ั  1 
2 

1    บรร ั  1 
2 

1    บรร ั  1 
2 

กรณี    อธพ ./รธพ ./ผชช . ลงนาม  เป็นเจ้าของหนังสือ  

หนังสือภายใน 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7
 2  8 

9 
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หนังสือภา ยใน  คือ  หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อ
ภายในกระทรวงทบวงกรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดท าตามแบบ 
โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
 1. ส่วนราชการ   ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่ออกหนัง สือโดยมี
รายละเอียดพอสมควร โดยปกติถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับกรมขึ้นไป  ให้ลงชื่อส่วน
ราชการเจ้าของเรื่องทั้งระดับกรมและกอง  ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสืออยู่ในระดับต่ ากว่ากรมลง
มา ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องเพียงระดับกอง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพียงระดับกอง 
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องพร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์  
 2. ที่  ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเรื่อง ตามที่ก าหนดไว้ทับเลขทะเบียนหนังสือส่ง  
        การก าหนดเลขท่ีหนังสือออกของคณะกรรมการ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของ
เรื่อง ในกรณีที่คณะกรรมการประสงค์จะก าหนดรหัสตัวพยัญชนะเพ่ิมข้ึน ให้ก าหนดได้ไม่เกินสี่ตัวโดยให้อยู่ใน
วงเล็บต่อจากพยัญชนะของเจ้าของเรื่อง  
 3. วัน เดือน ปี   ให้ลงเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ  
 4. เรื่อง   ให้ลงเรื่องย่อที่เป็นใจความสั้น ที่สุดของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่เป็นหนังสือ
ต่อเนื่องโดยปกติให้ลงเรื่องของหนังสือฉบับเดิม  
 5. ค าข้ึนต้น   ให้ใช้ค าขึ้นต้นตามฐานะของผู้รับหนังสือตามรายการใช้ค าขึ้นต้น สรรพนาม 
และค าลงท้าย ที่ก าหนด แล้วลงต าแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อบุคคลในกรณีที่ มีถึงตัวบุคคล
ไม่เก่ียวกับต าแหน่งหน้าที่  
 6. ข้อความ   ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย หากมีความประสงค์หลาย
ประการ ให้แยกเป็นข้อๆ ในกรณีท่ีมีการอ้างถึงหนังสือท่ีเคยมีติดต่อกันหรือมีสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ระบุไว้
ในข้อนี้  
 7. ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อเ จ้าของหนังสือ และให้พิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือชื่อ  
 8. ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของเจ้าของหนังสือ  
     ในกรณีที่กระทรวงทบวงกรมหรือจังหวัดใดประสงค์จะก าหนดแบบการเขียนโดยเฉพาะ  เพ่ือใช้
ตามความเหมาะสมก็ให้กระท าได้  
 9. ส าเนาคู่ฉบับ   ให้ผู้ลงชื่อลง ลายมือชื่อย่อ  
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ที่  กษ 0801/………. 
 

ถึง…………………………………. 
 

 (ข้อความ )…..……… .…………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

   

        กรม พัฒนาที่ดิน 
      XX  XXXXX  XXXX    

  

 

 
 
 
 
 
ส านัก /กอง .......................... 
โทร . X XXXX XXXX 
โทรสาร X XXXX XXXX 
 

 

 

หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ 
      1.  ที ่ ให้ลงรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจ าของเจ้าของเรื่อง 
     2. ถึง   ให้ลงชื่อส่วนราชการ หน่วยงาน หรือบุคคลที่หนังสือนั้นมีถึง 
     3. ข้อความ    ให้ลงสาระส าคัญของเรื่องให้ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
     4. ชื่อส่วนราชการที่ส่งหนังสือออก   ให้ลงชื่อส่วนรา ชการที่ส่งหนังสือออก 
     5. ตราชื่อส่วนราชการ   ให้ประทับตราชื่อส่วนราชการตามข้อ 72 ด้วยหมึกแดงและให้
ผู้รับผิดชอบลงลายมือชื่อย่อก ากับตรา 
     6. วัน เดือน ปี  ให้ลงตัวเลขของวันที่   ชื่อเต็มของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออก
หนังสือ 
     7. ส่วนราชการเจ้า ของเรื่อง   ให้ลงชื่อส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  หรือหน่วยงานที่ออกหนังสือ 
     8. โทร .  ให้ลงหมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
     9. โทรสาร ให้ลงหมายเลขโทร สาร ของส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ด้วย  

1 

ด่วนที่สุด 
ลับ 

ส่วนราชการ หน่วยงาน หรือ ชื่อบุคคล 

 าระ  าคัญของเรื อง ให้ชั เจนและเข้าใจง าย 

(ส่วนราชการเจ้าของเรื่อ ง) 

1    บรรทัด 1 
2 

 

หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ 

3 บรรทัด 

1    บรรทัด 1 
2 

 ให้ประ ับตราชื อ   นราชการ ้ ยหมึกแ ง  

2 

3 

4 
5 

3 บรรทัด 

6 

7 

9 
8 
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                                  ข้อบังคับ กรมพัฒนา ที่ดิน  
ว่าด้วย ..................... ………………………  
(ฉบับที่ …… ..ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ ) 

พ.ศ. ………… . 
 

 

 (ข้อความ ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกข้อบังคับ 
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
 ข้อ 1  ข้อบังคั บนี้เรียกว่า “ข้อบังคับ ………………… …………… ..……… .พ.ศ. …………” 
 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ………………………………………… .……… .เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………………………………..……………….…………….… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามข้อบังคับ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่
จะขึ้นหมวด 1)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

                               ประกาศ  ณ วันท่ี ……………………พ.ศ.……… 
 

    

 

   (..................................... ) 

    ..................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 

6 

7 

9 

1    บรรทัด 1 
2 

3 บรรทัด 

4 

5 

8 
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ข้อบังคับ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้ มีอ านาจหน้าที่ก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติให้
กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบ  โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
 1. ข้อบังคับ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกข้อบังคับ 
 2. ว่าด้วย   ให้ลงชื่อของข้อบังคับ 
 3. ฉบับที่   ถ้าเป็นข้อบังคับท่ีกล่าวถึงเป็ นครั้งแรกในเรื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับ
ที่เท่าใด แต่ถ้าเป็นข้อบังคับเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และท่ีถัด ๆ ไป
ตามล าดับ 
 4. พ.ศ.  ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกข้อบังคับ 
 5. ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่ง หมายที่ต้องออกข้อบังคับ
และอ้างถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออกข้อบังคับ 
 6. ข้อ   ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อข้อบังคับ 
ข้อ 2 เป็นวันใช้บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ 
ข้อบังคับใดถ้ามีมากข้ อหรือหลายเรื่องจะแบ่งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อ
สุดท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด 1 
 7. ประกาศ ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี
พุทธศักราชที่ออกเลขท่ีออกข้อบังคับ 
 8. ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกข้อบังคับ และพิมพ์ชื่ อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้
ใต้ลายมือชื่อ 
 9. ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกข้อบังคับ 
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       ค าสั่งกรม พัฒนาที่ดิน  
 ที่……/………. 

เรื่อง ………………..………..……………. 
 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่ ……………………………………………………………………….. 
 
   สั่ง  ณ  วันที่  ……………………………พ.ศ. ………. 
 
    
   (………….………………..……) 
      อธิบดีกรม พัฒนาที่ดิน  
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ค าสั่ง  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้บัง คับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ใช้กระดาษตรา
ครุฑ และให้จัดท าตามแบบ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้  
1. ค าสั่ง ให้ลงชื่อส่วนราชการหรือต าแหน่งของผู้มีอ านาจที่ออกค าสั่ง  
2. ที่  ให้ลงเลขท่ีที่ออกค าสั่ง โดยเริ่มฉบับแรกจากเลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนสิ้นปีปฏิทิน ทั บเลข
ปีพุทธศักราชที่ออกเลขท่ีค าสั่ง  
3. เรื่อง  ให้ลงชื่อเรื่องท่ีออกค าสั่ง  
4. ข้อความ  ให้อ้างเหตุที่ออกค าสั่ง และอ้างถึงอ านาจที่ให้ออกค าสั่ง (ถ้ามี ) ไว้ด้วย แล้วจึงลง
ข้อความที่สั่ง และวันใช้บังคับ  
5. สั่ง ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตั วเลขของปีพุทธศักราชที่ออกค าสั่ง  
6. ลงชื่อ  ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกค าสั่ง และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ  
7. ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกค าสั่ง  
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                                  ระเบียบ กรมพัฒนาที่ดิน  
ว่าด้วย ..................... ………………………  
(ฉบับที่ …… ..ถ้ามีเร่ืองเดียวกันเกินกว่า 1 ฉบับ ) 

พ.ศ. ………… . 
 

 

 (ข้อความ ) ให้อ้างถึงเหตุผลโดยย่อเพ่ือแสดงถึ งความมุ่งหมายที่ต้องออก ระเบียบ  
และอ้าง ถึงกฎหมายที่ให้อ านาจออก ระเบียบ 
 ข้อ 1  ข้อบังคั บนี้เรียกว่า “ระเบียบ ..……………………………… ..……… .พ.ศ. …………” 
 ข้อ 2  ระเบียบ นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ………………………… ..……………… .……… .เป็นต้นไป 
…………………………………………………………………………………………………………..……………….…………….… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
 ข้อ (สุดท้าย) ผู้รักษาการตามระเบียบ (ถ้ามีการแบ่งเป็นหมวด ให้น าข้อผู้รักษาการไปก าหนดเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่
จะขึ้นหมวด 1)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
 

                               ประกาศ  ณ วันท่ี ……………………พ.ศ.……… 
 

    

 

   (..................................... ) 

     อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 
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ระเบียบ  คือ  บรรดาข้อความที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศั ยอ านาจของกฎหมายหรือไม่ก็
ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบ  โดย
กรอกรายละเอียดดังนี้  
1. ระเบียบ   ให้ลงชื่อส่วนราชการที่ออกระเบียบ 
2. ว่าด้วย   ให้ลงชื่อของระเบียบ 
3. ฉบับที่   ถ้าเป็นระเบียบที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกในเ รื่องนั้น ไม่ต้องลงว่าเป็นฉบับที่เท่าใด แต่ถ้า
เป็นระเบียบเรื่องเดียวกันที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้ลงเป็น ฉบับที่ 2 และท่ีถัด ๆ ไปตามล าดับ 
4. พ.ศ.  ให้ลงตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกระเบียบ 
5. ข้อความ   ให้อ้างเหตุผลโดยย่อ เพ่ือแสดงถึงความมุ่งหมายที่ต้องออกระเบี ยบและอ้างถึง
กฎหมายที่ให้อ านาจออกระเบียบ (ถ้ามี ) 
6. ข้อ   ให้เรียงข้อความที่จะใช้เป็นระเบียบเป็นข้อ ๆ โดยให้ข้อ 1 เป็นชื่อระเบียบ ข้อ 2 เป็นวันใช้
บังคับก าหนดว่าให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด และข้อสุดท้าย เป็นข้อผู้รักษาการ ระเบียบใดถ้ามีมากข้อ
หรือหลายเรื่องจะแบ่ งเป็นหมวดก็ได้ โดยให้ย้ายข้อผู้รักษาการไปเป็นข้อสุดท้ายก่อนที่จะข้ึนหมวด 
1 
7. ประกาศ ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปีพุทธศักราชที่ออกเลขท่ี
ออกระเบียบ 
8. ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออกระเบียบ และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่ อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
9. ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผู้ออกระเบียบ 
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        ประกาศกรม พัฒนาที่ดิน  
เรื่อง ………………………………………… 

 
 
 

 (ข้อความ )..............................................................................................  
……………………………………………………………….…………………….…………………………………….………………. 
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………….……………………………………………………………………………………………… 
 

                                   
   ประกาศ  ณ  วันที่ ……………………พ.ศ……… 
 
    
 
          (………………………………) 
       …………………………………….. 
 

 

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ  ใช้กระดาษ
ตราครุฑ โดย กรอกรายละเอียดดังนี้  
1. ประกาศ   ให้ลงชื่อส่ว นราชการที่ออก ประกาศ 
2. เรื่อง ให้ ลงชื่อ เรื่อง ที่ประกาศ 
3.ข้อความ   ให้อ้างเหตุผล ที่ออกประกาศและข้อความที่ประกาศ 
4. ประกาศ ณ วันที่   ให้ลงตัวเลขของวันที่ ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลขของปี พุทธศักราชที่ออกเลขท่ี
ออก ประกาศ 
5. ลงชื่อ   ให้ลงลายมือชื่อผู้ออก ประกาศ  และพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้ลายมือชื่อ 
6. ต าแหน่ง   ให้ลงต าแหน่งของผู้ออก ประกาศ ในกรณีที่กฎหมายก าหนดให้ท าเป็ยแจ้งความ 
 

 

1 
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                                                              แบบหนัง ือรับรอง  
 
       
 
ที ่กษ ......................................                                                          (ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ) 

 
  (ข้อความ) หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า (ระบุชื่อบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่จะให้ การ
รับรองพร้อมทั้งลงต าแหน่งและสังกัด หรือที่ตั้ง แล้วต่อด้วยข้อความที่รับรอง)..............................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
......................................................................................................................................................... .................. 
................................................................................................................ ........................................................... 
............................................................................................................................. .............................................. 
..................................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ............................................................... 
   ให้ไว้ ณ วันที่....................................................พ.ศ...................................  
 
 
       
       (ลงชื่อ)  
        (พิมพ์ชื่อเต็ม)  
        (ต าแหน่ง) 
 
(ส่วนนี้ใช้ส า หรับเรื่องส าคัญ ) 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                      (ประทับตราชื่อส่วนราชการ)  
(ลงชื่อผู้ได้รับการรับรอง)  
     (พิมพ์ชื่อเต็ม) 
 
 
 
 

 
 

รูปถ่าย  
(ถ้ามี)  
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แบบรายงานการประชุม  
( ตามระเบียบข้อ ๒๕ )  
    รายงานการประชุม………………………  

     ครั้งที…่…………….  
     เมื่อ……………………………..  
                                ณ ……………………………………………………….  
                                      …………………………………………………  
ผู้มาประชุม  
 ๑.  
 ๒.  
 ๓.  
 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  
 ๑.  
 ๒.  
 ๓. 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
 ๑.  
 ๒.  
    เริ่มประชุมเวลา  
(ข้อความ)…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………..……………….. 
 เลิกประชุมเวลา  

 
 

          …………………………………………………..  
        ผู้จดรายงานการประชุม 
 
       …………………………………………………..  
        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

 



 -53- 

รายงานการประชุม  
 คือ  รายงานซึ่งจดบันทึกเกี่ยวกั บการลงความเห็น และการอภิปรายของสมาชิกในที่ประชุม 
รวมถึงมติ และแนวความคิดท่ีตัดสินใจ ในที่ประชุมนั้นๆ โดยจะมีเลขานุการเป็นผู้ที่ท าหน้าที่ส าคัญ
ในการจดบันทึก รายงานการประชุมนั้นๆ โดยจะมีเลขานุการเป็นผู้ที่ ท าหน้าที่ส าคัญในการจด
บันทึก รายงานการประชุมนั้นจะจดบันทึกและเขียนเรียบเรียงรายละเอียดที่ได้อภิปรายในที่ประชุม
ออกมาในรูปแบบของรายงานโดยเรียงล าดับหัวข้อต ามระเบียบวาระของการประชุมที่ได้ก าหนดไว้ 
การบันทึกนั้นจะต้องครอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญในการอภิปรายแล ะที่ประชุมอย่าง
ละเอียดและชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น ใครเสนอแนวคิดอะไร อย่างไรการตัดสินใจเป็นอย่างไร มี
แนวทางแก้ปัญหาหรือไม่ อย่างไร สรุปกระบวนการเป็นเช่นไร มติว่าอย่างไร เป็นต้น  
 วัตถุประสงค์ในการเขียนรายงานการประชุมนั้นเพื่อที่จะสรุปรายละเอียดของเนื้อหาในการ
ประชุมทั้งหมดย่างชัดเจน ถูกต้อง และแม่นย าในรูปแบบของลายลักษณ์อัก ษรที่สามารถใช้อ้างอิง
ได้ในทางปฏิบัติ แ ละการด าเนินงานในอนาคตขององค์กรนั่นเอง  
 รายงานการประชุมจะมีรูปแบบในการเขียนอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ รายงานการประชุม
แบบเป็นทางการ และแบบไม่เป็นทางการ รายงานการปร ะชุมอย่างเป็นทางการนั้น จะมี
รายละเอียดที่มากกว่าอย่างไม่เป็ นทางการรวมทั้งค าศัพท์ที่ ด้เลือกใช้ยังมีความเป็นทางการ และ
ยังถือเป็นศัพท์เฉพาะทางอีกด้วย รายงานการประชุมอย่างไม่เป็นทางการนั้น จะมีแนวทางเขียนที่
ท าให้ผู้อ่านเข้าใจง่าย และมีความเป็นทางการน้อยกว่า  
 ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารรรณ พ .ศ.2526 ก าหนดโดยกรอก
รายละเอียดต่างๆในรายงานการประชุม ดังนี้  

- รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะที่ประชุม หรือชื่อการประชุมนั้น  
- ครั้งที่ ให้ลงครั้งที่ประชุม  
- เมื่อ ให้ลงวัน เดือน ปี ที่ประชุม  
- ณ ให้ลงสถานที่ที่ประชุม  
- ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา

ประชุม ในกรณีที่มีผู้มาประชุมแทน ให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทน
ผู้ใดหรือต าแหน่งใด  

- ผู้ไม่มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม ซึ่งมิได้มา
ประชุ มพร้อมทั้งเหตุผล (ถ้ามี ) 

- ผู้เข้าร่วมประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ที่มิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุม 
ซ่ึง ได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี ) 

- เริ่มประชุมเวลา ให้ลงเวลาที่เลิกประชุม  
- ผู้จดรายงานการประชุม ให้ลงชื่อผู้จัดรายงานการประชุมครั้งนั้น  
การจดรายงานการประ ชุม อาจท าได้ 3 ลักษณะ คือ  

1. จดรายละเอียดทุกค าพูดของผู้เข้าประชุม พร้อมด้วยมติ  
2. จดย่อค าพูดที่เป็นประเด็นส าคัญของผู้เข้าประชุม พร้อมด้วยมติ  
3. จดแต่เหตุผลกับมติของที่ประชุม 
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หนังสืออ่ืน  

  คือ  หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เพ่ือ  เป็น
หลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง  ภาพถ่าย  ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง  แถบบันทึกภาพด้วย  หรือ
หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของทาง
ราชการแล้ว   
บทเบ็ดเตล็ด  เป็นส่วนที่ว่าด้วยหนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปก ติ  
 
หนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ  เป็นหนังสือที่ต้องจัดส่งและด าเนินการทางสารบรรณด้วย
ความรวดเร็วเป็นพิเศษ  แบ่งเป็น  3 ประเภท  คือ   
 1. ด่วนที่สุด  (ปฏิบัติทันทีที่ได้รับหนังสือ )  
 2. ด่วนมาก  (ปฏิบัติโดยเร็ว )  
 3. ด่วน  (ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ  เท่าท่ีจะท าได้ )  
 เรื่องราชการที่จะด าเนินการหรือสั่งการด้วยหนังสือได้ไม่ทัน  ให้ส่งข้อความทางเครื่องมือ
สื่อสารเช่น  โทรเลข  วิทยุโทรเลข  โทรพิมพ์  โทรศัพท์  วิทยุสื่อสาร  วิทยุกระจายเสียง  หรือวิทยุ
โทรทัศน์  ผู้ส่งและผู้รับ บันทึกข้อความไว้เป็นหลักฐาน   
 หนังสือที่จัดท าข้ึนโดยปกติ  ให้มีส าเนาคู่ฉบับเก็บไว้ที่ต้นเรื่อง  1 ฉบับ  และให้มีส าเนาเก็บไว้
ที่หน่วยงานสารบรรณกลาง  1 ฉบับ   
 
ส าเนาหนังสือ  ให้มีค ารับรองว่า  ส าเนาถูกต้อง  โดยให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ  2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป
ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  
  
หนังสือเวียน  
  คือ  หนังสือท่ีมีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก  มีใจความเดียวกัน  ให้เพ่ิมรหัสพยัญชนะ  ว หน้า เลข
ทะเบียนหนังสือส่งและไม่มีจุดหลัง  ว ซึ่งก าหนดเป็นเลขที่หนังสือเวียนโดยเฉพาะเริ่มตั้งแต่เลข  1 
เรียงเป็นล าดับไป  จนถึงสิ้นปีปฏิทิน  หรือใช้เลขท่ีของหนังสือทั่วไปแบบหนังสือภายนอกอย่างใด
อย่างหนึ่ง  หนังสือภาษาต่างประเทศให้ใช้  กระดาษตราครุฑ  
  
มาตรฐานตราครุฑ  
 มาตรฐานตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์  มี 2 ขนาด  คือ   
 1. ขนาดตัวครุฑ  3 เซนติเมตร   
 2. ขนาดตัวครุฑ  1.5 เซนติเมตร   
 
การร่างหนังสือ   
 การร่างหนังสือ  คือการเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องที่จะแจ้ งความประสงค์ไปยังผู้รับ   
หรือผู้ที่ต้องการทราบหนังสือนั้น  ก่อนที่จะใช้จัดท าเป็นต้นฉบับ  
   
 เหตุที่ต้องร่างหนังสือ  เพ่ือให้มีการตรวจแก้ไขให้เหมาะสมถูกต้องตามระเบียบแบบแผน   
เสียก่อน  เว้นแต่หนังสือที่เป็นงานประจ าปกติอาจไม่ต้องเสนอร่างตรวจแก้ก็ได้  
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 หลักการร่ างหนังสือ  คือ  ผู้ร่างจะต้องรู้และเข้าใจให้แจ่มแจ้ง  แยกประเด็นที่เป็นเหตุผล
และความมุ่งหมายที่จะท าหนังสือนั้น  โดยตั้งหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องที่จะร่างว่า  อะไร  เมื่อไหร่  ที่ไหน  
ใคร  ท าไม  อย่างไร  เป็นข้อ  ๆ ไว้  การร่างให้ข้ึนต้นเริ่มใจความท่ีเป็นเหตุก่อน  ต่อไปจึงเป็ นข้อความ
ที่เป็นความประสงค์และข้อตกลง  ถ้ามีหลายข้อให้แยกเป็นข้อ  ๆ เพ่ือให้จัดเจนและเข้าใจง่าย  
ความใดอ้างถึงบทกฎหมาย  กฎ  ข้อบังคับ  ระเบียบ  ค าสั่ง  หรือเรื่องตัวอย่างต้องพยายามระบุให้
ชัดเจน  พอที่ฝุายผู้รับจะค้นหามาตรวจสอบได้สะดวก  การร่างควรใช้ถ้อยค าสั้นแต่เข้า ใจง่าย  
พยายามใช้ค าธรรมดาที่ไม่มีความหมายได้หลายทาง  ส านวนที่ไม่เหมาะสมส าหรับใช้เป็นส านวน
หนังสือไม่ควรใช้ควรระวังอักขรวิธี  ตัวสะกด  การันต์  และวรรคตอนให้ถูกต้อง  ข้อส าคัญต้องระลึก
ถึงผู้ที่จะรับหนังสือว่าเข้าใจถูกต้องตามความประสงค์ที่มีหนังสือไป   
 
 การร่างหนังสื อโต้ตอบ  จะต้องร่างโดยมีหัวข้อตามแบบท่ีก าหนดไว้ผู้ร่างจะต้องพิจารณา
ด้วยว่าหนังสือที่ร่างนั้นควรจะมีถึงใครบ้าง  หรือควรจะท าส าเนาให้ใครทราบบ้าง  เป็นการ
ประสานงาน  แล้วบันทึกไว้ในร่างด้วย  การอ้างเท้าความต้องพิจารณาว่า  เรื่องท่ีจะร่างนี้ผู้รับหนังสือ
ทราบมาก่อนหรื อไม่  ถ้าเคยทราบมาก่อนแล้วความตอนใดที่เป็นเหตุก็ย่อลงได้  หรือถ้าเป็นการตอบ
หนังสือที่ผู้รับมีมา  ข้อความที่เป็นเหตุเพียงแต่อ้างชื่อเรื่องก็พอ  การร่างหนังสือไม่ว่าจะร่างถึงผู้ใดก็
ตาม  ให้ใช้ถ้อยค าสุภาพ  และสมกับฐานะของผู้รับ  ถ้าเป็นการปฏิเสธค าขอควรแจ้งเหตุผลในกา รที่
ต้องปฏิเสธให้ผู้ขอเข้าใจ   
 
 การร่างหนังสือที่มีลักษณะเป็นการสั่งการ  ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสั่งการตามระเบียบหรือร่าง
เป็นหนังสือราชการประเภทอ่ืน  ต้องมีข้อตกลงอันเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกับการใช้ค าต้องให้
รัดกุมอย่าเปิดช่องให้ตีความได้หลายนัย  ซึ่งอาจท าให้เกิดก ารเข้าใจผิด  และควรใช้ถ้อยที่ผู้รับค าสั่ง
สามารถปฏิบัติได้เพ่ือให้ค าสั่งนั้นได้ผลสมความมุ่งหมาย  ข้อความที่เป็นเหตุในค าสั่งจะมีประโยชน์
ในการช่วยแสดงเจตนารมณ์ของการสั่งให้ชัด  เพ่ือสะดวกในการตีความเมื่อจ าเป็นและท าให้ผู้
ปฏิบัติรู้ความหมายชัดช่วยให้ปฏิบัติได้ถูกต้ องและอาจพิจารณาแก้ไขปัญหาได้เมื่อมีอุปสรรค  ก่อน
ร่างควรพิจารณาค้นคว้าว่ามีกฎหมายให้อ านาจสั่งการได้แล้วประการใด  ค าสั่งต้องไม่ขัดกับ
กฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ถ้าขัดกับค าสั่งเก่าต้องยกเลิกค าสั่งเก่าเสียก่อน  
  
 การร่างหนังสือประชาสัมพันธ์  เช่น  ประกาศ  แถลงการณ์  และข่าว  จะต้องร่างตามแบบที่
ก าหนดไว้  ส่วนข้อความต้องสมเหตุสมผล  เพ่ือให้ผู้อ่านนึกคิดคล้อยตามเจตนาที่ต้องการ  อย่าให้มี
ข้อขัดแย้งกันในฉบับนั้น  หรือขัดแย้งกับฉบับก่อนเว้นแต่เป็นการแถลงแก้  ทั้งนี้  ควรใช้ถ้อยค าสุภาพ  
ดังนั้น  เพ่ือความสะดวกในการเขียนร่าง  ผู้บังคับ บัญชาอาจก าหนดตัวอย่างให้ถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติได้  แต่เพ่ือการประหยัด  กระดาษร่างจะใช้กระดาษท่ีมีอยู่  แม้แต่กระดาษท่ีพิมพ์แล้วหน้าหนึ่ง
และไม่ใช้  อาจใช้อีกหน้าหนึ่งเป็นกระดาษร่างหนังสือก็ได้ไม่จ าเป็นต้องใช้แบบกระดาษร่าง
โดยเฉพาะ   
ผู้ร่างควรเขียนให้ชัดเจน  อ่านง่า ย เพ่ือความสะดวกในการตรวจแก้ร่างก่อนพิมพ์  ถ้าจ าเป็นจะเขียน
บรรทัดหนึ่งเว้นบรรทัดหนึ่งก็ได้   
 การเขียนให้เว้นเนื้อที่ของด้านหน้าบรรทัดประมาณ  2.5 เซนติเมตร  ด้านหลังบรรทัด
ประมาณ  2 เซนติเมตร  เพ่ือใช้เป็นที่ส าหรับเขียนค าแนะน าในการพิมพ์   
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เมื่อร่างเสร็จให้เสนอตัวร่ างและเรื่องประกอบที่สมบูรณ์ขึ้นไปให้ผู้บังคับบัญชาตรวจร่างและ
พิจารณาสั่งพิมพ์  เมื่อได้พิมพ์หนังสือฉบับนั้นและตรวจถูกต้องแล้ว  ไม่จ าเป็นต้องเก็บรักษากระดาษ
ร่างไว้  เว้นแต่เรื่องส าคัญควรเก็บไว้ประกอบเรื่อง   
 
หลักการเขียนจดหมายราชการ   
 จดหมายราชการตามระเบียบส า นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณเรียกว่า  “หนังสือ
ภายนอก ” หมายถึง  หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ  หรือจากหน่วยราชการหนึ่งมีไปถึงหน่วย
ราชการอ่ืน  อาจจะมิใช่ส่วนราชการ  หรือบุคคลภายนอกเป็นหนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี
โดยใช้ กระดาษตราครุฑ   
  
ก่อนเขียนจดหมาย ราชการทุกครั้ง  จะต้องค านึงถึง  เขียนเรื่องอะไร  เขียนถึงใคร  เขียนท าไม  เขียน
อย่างไร   
 
เขียนเรื่องอะไร  นั้น  เพ่ือให้ตรงเปูาหมาย  ได้สาระครบถ้วนตามที่ประสงค์  โดยการแจ้งและย่อเรื่อง  
ลงหัวเรื่องของจดหมายได้รัดกุมถูกต้อง  จัดวรรคตอนให้ชัดเจนหากมีหลายกรณีท่ีจะกล่าวถึ งใน
จดหมายฉบับเดียวกัน   
 
เขียนถึงใคร  การเขียนถึงใครนั้น  เพ่ือจะได้ใช้ค าขึ้นต้นสรรพนาม  ค าลงท้าย  ถ้อยค า  ส านวน  
เหมาะสมกับผู้รับจดหมาย  
  
เขียนอย่างไร  การเขียนจดหมายราชการนั้นเป็นสื่อความต้องการ  และความสัมพันธ์อันดีแล้ว  
นอกจากเป็นเอกสารอ้างอิงเป็นหลักฐานได้เวลาน าน   
 
การเขียนจดหมายราชการ  ต้องใช้กระดาษตราครุฑ  (กระดาษขาว  60 กรัม  ขนาด   
21 มล .x297 มล ) พิมพ์ครุฑขนาดตัวครุฑสูง  3 ซม . ด้วยหมึกสีด า  
  
ส่วนต่าง  ๆ ของจดหมายราชการ  แยกเป็น  4 ส่วน  คือ   

1. หัวเรื่อง   
2. เนื้อเรื่อง  
3. จุดประสงค์ของเรื่อง   
4. ท้ายเรื่อง   

ข้อสังเกต  - ในการเขียนหนังสือราชการถ้าไม่ได้อ้างถึงเรื่องที่เคยติดต่อกันมาก่อนจะ   
ใช้ค าขึ้นต้นว่า   
  ”ด้วย ” “เนื่องจาก ” จะไม่มี ค าว่า  “นั้น” ในท้ายวรรค   
 
- ส่วนการเขียนหนังสือราชการที่มีการอ้างเรื่องเดิมท่ีเคยติดต่อกันมาจะใช้ค าข้ึนต้นว่า   
  “ตาม …..และ ลงท้าย วรรคด้วยค า ว่า  “นั้น” เสมอ  
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 ข้อควรระวัง  ในการเขียนหนังสือราชการที่ขึ้นต้นด้วยค าว่า  “ตาม …นั้น” มิให้ต่อความใน
วรรค  2 ด้วย  “จึง” เป็นอันขาด  เพราะการเขียนขึ้นต้นด้วย  “ตาม …นั้น” เป็นการท้าวความเดิม
เท่านั้น  ไม่ใช่เป็นการอ้างเหตุผล  บังคับให้ท าตาม   
 
 ข้อผิดพลาด  ที่มักจะเกิ ดขึ้นของการเขียนหนังสือราชการ   

1. เขียนอักษรย่อของส่วนราชการผิด  หรือเขียนชื่อส่วนราชการที่ออกหนังสือไม่
ชัดเจน   

2. เลือกใช้ชนิดของหนังสือไม่ถูกต้อง  เช่น  ติดต่อภายในกระทรวงฯ  เดียวกัน
จะต้องใช้กระดาษบันทึก  ก็จะใช้ครุฑ   

3. วางรูปแบบหนังสือสลับที่  เช่น  เรื่อง  กับ เรียน  จะสลับที่กัน   
 
4. เขียนค าว่าอ้างถึงกับสิ่งที่ส่งมาด้วย  ทั้งท่ีไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้  เช่น  ไม่มีสิ่งที่

ส่งมาด้วยก็ใส่  หรือไม่ต้องมีการอ้างถึงก็อ้าง   
5. เขียนข้อความไม่ชัดเจนวกไปวนมาจนผู้รับไม่เข้าใจ  และไม่สามารถท่ีจะปฏิบัติ

ตามได้   
6. เขียนค าข้ึนต้ น และค าลงท้าย  ไม่ถูกต้องตามฐานะของผู้รับ   
7. ไม่เขียนชื่อเต็มไว้ในวงเล็บใต้ลายมือชื่อของผู้ออกหนังสือ  ท าให้ผู้เขียนไม่ทราบ

ว่าเป็นหนังสือของใคร  ลายมือชื่อใคร   
8. อักษรย่อประจ ากระทรวง  กรม  จังหวัด  รวมทั้งหนังสือเวียนที่ใช้  “ว” จะไม่มีจุด  

สาเหตุที่ระเบียบฯก าหน ดไม่ให้ใส่จุด  เพราะถ้าเขียนด้วยมือจุดอาจจะ
กลายเป็นตัวเลขได้   

 
การเขียนและการพิมพ์   
 การเขียนและการพิมพ์  หมายถึง  การท าให้เกิดลายลักษณ์อักษรเป็นข้อความบนกระดาษ   
การเขียน ส่วนใหญ่จะใช้ในการร่างหนังสือ จดรายงานการประชุมและใช้ในกรณีที่ส่วนราชการไม่มี
เครื่องพิมพ์ดีด ลักษณะการเขียนทั่วไปจะต้องเขียนให้อ่านและเข้าใจง่าย   
เอกสารบางลักษณะที่ต้องเขียนเป็นแบบพิเศษ  เช่น  งานอาลักษณ์  ต้องใช้ลายมือและตัวเขียน
โดยเฉพาะ   
 
 การพิมพ์  หมายถึง  การพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์  ปกติแล้วงานใดที่เป็นเอกสารทั่ว  ๆ ไป  
สามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีด  เพ่ือให้อ่านง่ายและสามารถท าส าเนาได้ง่าย  ผู้พิมพ์ควรมีความระมัดระวัง
ในการพิมพ์  กล่าวคือ  พิมพ์ไม่ตก  มีความรู้ในตัวสะกด  การันต์  ตัวย่อ  และควรมีความรู้รอบตัว
นอกเหนือจากการพิมพ์หนังสืออีก  เช่น  เข้าใจข้อความในหนังสือนั้น  จัดวรรคตอนได้ถูกต้องเมื่อ
จ าเป็น  รู้หลักภา ษา  รู้แบบ  หนังสือราชการ  ชื่อส่วนราชการ  ชื่อและต าแหน่งในวงราชการ  รู้จักและ
อ่านลายมือผู้ร่างที่เก่ียวข้องได้ดี  พิจารณาการใช้กระดาษ  วางรูปหนังสือ  สามารถจัดล าดับและแบ่ง
งานให้เหมาะสม  และรู้จักรักษาเครื่องพิมพ์ดีดให้สะอาดอยู่ในสภาพที่ใช้การได้อยู่เสมอ  
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การพิม พ์หนังสือราชการภาษาไทย  มีหลักเกณฑ์การพิมพ์ดังนี้   
 1.การพิมพ์หนังสือราชการที่ต้องใช้กระดาษตราครุฑแต่ให้มีคุณภาพเช่นเดียวหรือใกล้เคียง  
กับแผ่นแรก   
 2. การพิมพ์หัวข้อต่าง  ๆ ให้เป็นไปตามแบบหนังสือท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ   
 3. การพิมพ์  1 หน้ากระดาษ  ขนาด  เอ  4 โดยปก ติให้พิมพ์  25 บรรทัด  บรรทัดแรกของ
กระดาษอยู่ห่างจากขอบกระดาษด้านบนประมาณ  5 เซนติเมตร   
 4. การก้ันระยะในการพิมพ์   
    4.1 ในบรรทัดหนึ่งให้ตั้งจังหวะเคาะของพิมพ์ดีดไว้  70 จังหวะเคาะ   
    4.2 ให้ขั้นระยะห่างจากขอบกระดาษด้านซ้ายมือ  ประมาณ  3 เซนติเมตร  เพ่ือความ  
                 สะดวกในการเก็บเข้าแฟูม   
    4.3 ตัวอักษรสุดท้ายควรห่างจากขอบกระดาษด้านขวาไม่น้อยกว่า  2 เซนติเมตร   
 5. ถ้าค าสุดท้ายของบรรทัดมีหลายพยางค์ไม่สามารถพิมพ์จบค าในบรรทัดเดียวกันได้ให้ใช้   
เครื่องหมาย  ยัติภังค์  (-) ระหว่างพยางค์   
 6. การย่อหน้าซึ่ง ใช้ในกรณีที่จบประเด็นแล้ว  จะมีการข้ึนข้อความใหม่ให้เว้นห่างจากระยะ   
กั้นหน้า  10 จังหวะ  
  7. การเว้นบรรทัดโดยทั่วไปจะต้องเว้นบรรทัดให้ส่วนสูงสุดของตัวพิมพ์และส่วนต่ าสุดของ
ตัวพิมพ์ไม่ทับกัน   
 8. การเว้นวรรค   
  8.1 การเว้นวรรค  โดยทั่วไป  เว้น  2 จังหวะเคาะ   
  8.2 การเว้นวรรคระหว่างหัวข้อเรื่องกับเรื่องให้เว้น  2 จังหวะเคาะ   
  8.3 การเว้นวรรคในเนื้อหา  เรื่องท่ีพิมพ์มีเนื้อหาเดียวกัน  ให้เว้น  1 จังหวะ     
ถ้าเนื้อหาต่างกัน  ให้เว้น  2 จังหวะเคาะ   
 9. การพิมพ์หนังสือที่มีหลายหน้า  ต้องพิมพ์เลขหน้า  โดยให้พิมพ์ตัวเลขหน้ากร ะดาษไว้
ระหว่าง เครื่องหมายยัติภังค์  (-) ที่ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ  ห่างจากขอบกระดาษทางซ้ายมา
ประมาณ  3 เซนติเมตร   
 10.การพิมพ์หนังสือที่มีความส าคัญ  และมีจ านวนหลายหน้า  ให้พิมพ์ค าต่อเนื่องของ
ข้อความ ที่จะยกไปพิมพ์หน้าใหม่ไว้ด้านล่างทางมุมขวาของหน้านั้น  ๆ แล้วตาม ด้วย …(จุด  3 จุด ) 
โดยปกติให้เว้นระยะห่าง จากบรรทัดสุดท้าย  3 ระยะบรรทัดพิมพ์  และควรจะต้องมีข้อความของ
หนังสือเหลือไปพิมพ์ในหน้าสุดท้ายอย่างน้อย  2 บรรทัด  ก่อนพิมพ์ค าลงท้าย   
 
การท าส าเนาหนังสือ   
 ส าเนาหนังสือ คือเอกสารที่จัดท าขึ้นเหมือนต้นฉบับไม่ว่าจะจัดท าจากต้นฉบับ ส าเนาคู่ฉบับ หรือ
จากส าเนาอีกชั้นหนึ่ง  
 ในกรณีมีความจ าเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้น  ๆ เพ่ิมข้ึน  และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้จัดท า
ไว้หลายฉบับจ าเป็นต้องจัดท าส าเนาขึ้นเพื่อให้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของทาง
ราชการ   
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ส าเนาแบ่งออกเป็น  2 ประเภท  คือ   
 1. “ส าเนาคู่ฉบับ ” เป็นส าเนาที่จัดท าพร้อมกับต้นฉบับ  และเหมือนต้นฉบับ  ผู้ลงลายมือชื่อ
ในต้นฉบับจะลงลายมือชื่อ  หรือลายมือชื่อย่อไว้  และให้ผู้ร่าง  ผู้พิมพ์และผู้ตรวจลงลายมือชื่อหรือ
ลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ   
ในกรณีที่มีการลงชื่อในกระดาษไ ข ให้เจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องลงลายมือชื่อก ากับในส าเนาคู่   
ฉบับไว้เป็นหลักฐาน   
 2. “ส าเนา ” เป็นส าเนาที่ส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่จัดท าขึ้น  ส าเนานี้อาจท าขึ้นด้วยการ  
ถ่ายคัด  อัดส าเนา  หรือด้วยวิธีอ่ืนใด  ส าเนาชนิดนี้โดยปกติต้องมีการรับรอง   
การรับรองส าเนา ให้มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึง
เป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนานั้น ลงลายมือชื่อรับรองพร้อมทั้งลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ป ี ที่
รับรอง และโดยปกติให้มีค าว่า “ส าเนา” ไว้ที่ก่ึงกลางหน้า เหนือบรรทัดแรกของส าเนาหนังสือด้วย  
      ตัวอย่าง   
         ส าเนาถูกต้อง   
        ลงชื่อ  ดวงดี  เจริญผล   
              (นายดวงดี  เจริญผล )  
                                                                             เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                                                       
          
 หนังสือเวียน   
  หนังสือเวียน  คือ  หนังสือที่มีถึงผู้รับจ านวนมาก  มีใจความอย่างเดียวกันให้เพ่ิมรหัสพยัญชนะ  
“ว” หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง  ซึ่งจะก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ  เริ่มตั้งแต่  1 เรียง
เป็นล าดั บไปจนสิ้นปีปฏิทิน  หรือจะใช้เลขที่ของหนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกก็ได้  
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การท าลายเอกสาร  
1. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอท าลายตามบัญชีหนังสือขอท าลาย  

    2. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือฉบับใดไม่ควรท าลาย และควรจะขยาย
เวลาการเก็บไว้ ให้ลงความ เห็นว่าจะขยายเวลาการเก็บไว้ถึงเม่ือใด แล้วให้แก้ไขอายุการเก็บในตรา
ก าหนดเก็บหนังสือ โดยให้ประธานกรรมการท าลายหนังสือลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไข  
    3. ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหนังสือเรื่องใดให้ท าลาย ให้กรอกเครื่องหมาย
(X) ลงในช่องการพิจารณาของบัญชีของท า ลาย  
    4. เสนอรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ (ถ้ามี ) 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ  
    5. ควบคุมการท าลายหนังสือซึ่งผู้มีอ านาจอนุมัติให้ท าลายได้ โดยการเผาหรือวิธีอ่ืนใดที่
จะไม่ให้หนังสือนั้นอ่านเป็นเรื่องได้ แล ะเมื่อท าลายเรียบร้อยแล้วให้ท าบันทึกลงนามร่วมกันเสนอผู้
มีอ านาจอนุมัติทราบ  
    เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมได้รับรายงานแล้วให้พิจารณาสั่งการ ดังนี้  
    1. ถ้าเห็นว่าเรื่องใดยังไม่ควรท าลาย ให้สั่งการเก็บหนังสือนั้นไว้จนถึงเวลาการท าลาย
งวดต่อไป  
    2. ถ้าเห็น ว่าหนังสือเรื่องใดควรท าลายให้ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณาก่อน เว้นแต่หนังสือประเภทที่ส่วนราชการนั้นได้ขอท าความตกลง
กับกรมศิลปากรแล้ว ไม่ต้องส่งไปให้พิจารณา  
    ให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร พิจารณารายการในหนังสือขอ ท าลายแล้วแจ้ง
ให้ส่วนราชการที่ส่งบัญชีหนังสือขอท าลายทราบดังนี้  
    1. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นชอบด้วยให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้น 
ด าเนินการท าลายหนังสือต่อไปได้ หากกองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ไม่แจ้งให้ทราบ
อย่างใดภายในก าหนดเวลา 60 วัน นับแต่ วันที่ส่วนราชการนั้นได้ส่งเรื่องให้กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร ให้ถือว่ากองจดหมายเหตุแห่ง ชาติ กรมศิลปากร ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว 
และให้ส่วนราชการท าลายหนังสือได้  
    2. ถ้ากองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นว่าหนังสือฉบับใดควรจะขยายเวลา
เก็บไว้อย่างใดหรื อให้เก็บไว้ตลอดไป ให้แจ้งให้ส่วนราชการนั้นทราบและให้ส่วนราชการนั้นๆ ท า
การแก้ไขตามที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร แจ้งมา หากหนังสือใดๆ กองจดหมายเหตุ
แห่งชาติ กรมศิลปากร เห็นควรให้ส่งไปเก็บไว้ที่กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ก็ให้ส่วนราชการนั้นๆ 
ปฏิบัติตาม เพื่อ ประโยชน์ในการนี้ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรจะส่งเจ้าหน้าที่มาร่วม
ตรวจสอบหนังสือของส่วนราชการนั้นก็ได้ 
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ล าดับเลขที่หนังสือส่งออก  
 

ส่วนราชการ  กรมพัฒนาที่ดิน  
 

ล าดับที่  ชื่อส่วนราชการ  ตัวย่อ  เลขที่หนังสือ  ผู้อ านวยการ 

1 ส านักงานเลขานุการกรม สลก . กษ 0801 / น.ส .เบญจพร ชาครานนท์  

2 กองการเจ้าหน้าท่ี กกจ . กษ 0802 / น.ส .อรนาฎ   โอวาทตระกูล  

3 กองคลัง กค . กษ 0803 / นางเพ็ญศรี    หมื่นสังข์ 

4 ส านักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาท่ีดิน สวพ . กษ 0804 / นายสุรพล     หิรัญวัฒน์ศิริ  

5 กองแผนงาน กผง . กษ 0805 / นางตุลยา      จงสกุล 

6 ส านักเทคโนโลยีการส ารวจและท าแผนท่ี สสผ . กษ 0806 / นายบุญรักษ์   พัฒนกนก 

7 ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สทก . กษ 0807 / นายพิสุทธิ์     ศาลากิจ 

8 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1 (ปทุมธานี ) สพข .1 กษ 0808 / นายเข้มแข็ง   ยุติธรรมด ารง 

9 ส านักงานพัฒน าท่ีดินเขต 2 (ชลบุรี ) สพข .2 กษ 0809 / นายบุญณรงค์  ธานีรัตน์ 

10 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 3 สพข .3 กษ 0810 / นายพิพัฒน์     สุวัชรังกูร 

11 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 4 สพข .4 กษ 0811 / นายสุรเดช     เตียวตระกูล 

12 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 5 สพข .5 กษ 0812 / นายศรจิตร     ศรีณรงค์ 

13 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 6 สพข .6 กษ 0813 / นายปราโมทย์  ยาใจ 

14 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 7 สพข .7 กษ 0814 / นายอิสรา      อนุรักษ์พงศ์ธร 

15 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 8 สพข .8 กษ 0815 / นายพิทักษ์     อินทะพันธ์ 

16 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 9 สพข .9 กษ 0816 / นายพิศิษฐ์     ชี้เชิญ 

17 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 10 สพข .10 กษ 0817 / นายประเสริฐ  เทพ นรประไพ 

18 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 11 สพข .11 กษ 0818 / นายชุมพล      คงอินทร์ 

19 ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 12 สพข .12 กษ 0819 / นายปรีดา       ศรีสุวรรณ 

20 ส านักวิจัยและพั ฒนาการจัดการที่ดิน สวจ . กษ 0820 / นางกุลรัศมิ์      อนันต์พงษ์สุข 

21 ส านักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท่ีดิน สวด . กษ 0821 / นางอรทัย        ศุกรียพงศ์ 

22 ส านักนโยบายและแผนการใช้ท่ีดิน สนผ . กษ 0822 / นายศิริพงษ์       อินทรมงคล 

23 ส านักผู้เชียวชาญ สน .ผชช . กษ 0823 / ดร .พิทยากร      ลิ่มทอง 

24 ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาท่ีดินโครงการหลวง ศพล . กษ 0825 / นางสุพัตรา      บุตรหลวง 

25 ส านักเทคโนโลยีชีวภาพดิน สทช . กษ 0828 / น.ส .สุภาพร      จันรุ่งเรือง 

26 ส านักนิเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาทีดิน สนท . กษ 0830 / นายวิรัต          เรืองเลิศบุญ 

27 ส านักส ารวจและวิจัยทรัพยากรดิน สสว . กษ 0832 / นายอนิรุทธิ์       โพธิจันทร์ 

28 ส านักปูองกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร สภก . กษ 0833 / นายไพทูรย์       คดีธรรม 

29 สถาบันวิจัยและพัฒนาหญ้าแฝก สวฝ . กษ 0834 / น.ส .สุดา          สวัสด์ินา คูณ 

 


