
• ผูบรรยาย

 พ.ต.อ.หญิง วิไลลักษณ  เตชะสุวรรณา
 รศ. (สบ.๔) กลุมงานคณาจารย

 คณะตํารวจศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ





 ขอบเขตการใชบังคับ

                ใชบังคับกับสวนราชการ                                

    สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม 

 สาํนักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ  ทั้งใน

 ราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวน

ภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น สวนราชการใน

ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการ

ดวย



• ความหมายของงานสารบรรณ

• สาระ + บรรณ = หนังสือท่ีเปนหลักฐาน

• งานสารบรรณ = งานเกีย่วกับการบริหารงานเอกสารเร่ิมตั้งแต 

การจัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการ

ทําลาย 

• คิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จด จํา ทําสําเนา สง หรือส่ือ

ขอความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรือ่ง เสนอ  

ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บเขาท่ี คนหา ติดตาม และทําลาย



       ๑. สวนราชการใดมีความจําเปนจะตองปฏิบัติ

  งานสารบรรณนอกเหนือไปจากท่ีไดกาํหนดไวใน

  ระเบียบ ใหขอทําความตกลงกับผูรักษาการตาม

  ระเบียบ

     ๒. ในกรณีท่ีกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา

  ความปลอดภัยแหงชาตหิรือระเบียบวาดวยการรักษา

  ความลบัของทางราชการกําหนดวิธปีฏิบัติเกี่ยวกับ

  งานสารบรรณไวเปนอยางอื่น ใหปฏิบัติตามกฎหมาย

  หรือระเบียบวาดวยการนั้น   



หลักสูตร ฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ

• ความหมายของหนังสือราชการ
• เอกสารท่ีเปนหลกัฐานทางราชการ

• ประเภทของหนังสือราชการ  มี ๖ ประเภท



หลักสูตร ฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ

• ๑. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ

• ๒. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึง

มใิชสวนราชการหรือท่ีมีไปถึงบุคคลภายนอก

  ๓. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ  

     หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 



หลักสูตร ฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ

  ๔. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐาน 

     ในราชการ

• ๕. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย 

ระเบียบ หรือขอบังคับ  

• ๖. ขอมูลขาวสารหรือหนังสือท่ีไดรับจากระบบ

     สารบรรณอิเล็กทรอนิกส 



 อิเล็กทรอนิกส หมายความวา การประยุกตใช

วิธีการทางอิเล็กตรอนไฟฟา คลื่นแมเหล็กไฟฟา

หรือวิธีอื่นใดในลกัษณะคลายกัน และให

หมายความรวมถึงการประยุกตใชวิธกีารทางแสง 

วิธีการทางแมเหล็ก หรืออุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ

การประยุกตใชวิธตีาง ๆ เชนวานั้น  



    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

หมายความวา  การรับสงขอมลูขาวสาร  หรือ

หนังสือผานระบบส่ือสารดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส



สื่อกลางบันทึกขอมูล หมายความถึง

สื่อใด ๆ ที่อาจใชบันทึกขอมูลไดดวยอุปกรณทาง

อิเลก็ทรอนิกส เชน

แผนบันทกึขอมูล เทปแมเหลก็

จานแมเหล็ก แผนซีดี – อานอยางเดียว หรอื

แผนดิจิทัลเอนกประสงค เปนตน



        หนังสืออื่น คอื หนังสือหรอืเอกสารอืน่ใดท่ีเกิดขึ้น

เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเพื่อเปนหลักฐาน

ในราชการ ซึ่งรวมถงึ ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง 

แถบบันทึกภาพและ ส่ือกลางบันทึกขอมูลดวย  หรือ

หนังสือของบุคคลภายนอก ท่ียื่นตอเจาหนาท่ี และ

เจาหนาท่ีไดรับ

เขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มีรูปแบบตามท่ี

กระทรวง ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม 

เวนแตมีแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน 

โฉนด แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวน

                                

หนังสืออื่น



      การตดิตอราชการนอกจากการจะดาํเนินการ 

โดยหนงัสอืทีเ่ปนเอกสาร สามารถดาํเนนิการ

ดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสได

    ในกรณีทีต่ดิตอราชการดวยระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส ใหผูสงตรวจสอบผลการสงทกุคร้ัง

และใหผูรับแจงตอบรับ เพื่อยืนยนัวาหนังสือได

จัดสงไปยงัผูรบัเรียบรอยแลว และสวนราชการ

ผูสงไมตองจัดสงหนังสือเปนเอกสาร เวนแต

กรณีเปนเร่ืองสาํคญัจําเปนตองยนืยนัเปนเอกสาร 

ใหทําเอกสารยนืยนัตามไปทนัที



 หนังสือราชการมี ๖ ชนิด

    ๑. หนังสือภายนอก 

    ๒. หนังสือภายใน

    ๓. หนังสือประทับตรา

    ๔. หนังสือส่ังการ

    ๕. หนังสือประชาสัมพันธ                      

    ๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปน

        หลักฐานในราชการ                        



หลักสูตร ฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ

             ๑. หนงัสอืภายนอก  ใชอยางไร

• หนังสอืติดตอราชการท่ีเปนแบบพธิกีาร

• หนังสอืท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ ทบวง กรม 
หรือ จังหวัด

• หนังสอืท่ีสวนราชการมถีงึหนวยงานอืน่ใดท่ีมใิช
สวนราชการ

• หนังสอืท่ีสวนราชการมถีงึบุคคลภายนอก





การลงท่ีตั้ง
สวนราชการเจาของหนังสือ

            สํานักนายกรัฐมนตรี
   ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐  

สํานักนายกรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

    สํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี
 ทําเนียบรัฐบาล  กทม. ๑๐๓๐๐    

ถูกทุกแบบ



 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ

๔
๑๓

๒

อางถงึ ดวน
ท่ี กษ ๐๒๐๑/๖๘๒๕

๑ ๒
๓

ดวน

ลงวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖
๔



                      ชือ่เรื่อง  
         ใหสรุปใจความสําคัญของหนังสือใหสั้นที่สุด 
        แลวนํามากําหนดเปนชื่อเร่ือง 
        ชื่อเร่ืองจึงตองสอดคลองกับขอความของหนังสอื
     
         ถาเคยมีหนังสือติดตอกันมากอนแลว ใหใชชื่อเร่ืองเดิม
          เร่ือง  การลงโทษขาราชการ
          เร่ือง  การชวยเหลือผูประสบอุทกภัย
          เร่ือง  ขอหารือระเบียบงานสารบรรณ
          เร่ือง  ขอหารือระเบียบงานสารบรรณ  

 



     ดวยกรมสรรพากรจะจัดการฝกอบรมการเขียนหนงัสือราชการ         ใหกบัขาราชการ

บรรจุใหมหลักสูตรเจาหนาทีบ่ริหารงานทั่วไป          ตําแหนงระดับ ๓ จํานวน ๕๐ คน 

ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ และกําหนดใหมีการบรรยายวิชาระเบยีบงานสาร

บรรณ ในวันที ่๑๖ มกราคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ หองประชุมฤดีมาศ  

โรงแรมสยามซิตีเ้ขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาใหความอนเุคราะห

วิทยากรบรรยายดังกลาวดวย  จักขอบคุณมาก

สวน

เหตุ

สวน 

ความ

ประสงค

สวน

สรุป

ความ



การใชคํานําหนานาม
ใหใชคํานํานามตามที่กฎหมายกําหนด ไดแก

นาย นาง นางสาว ยศ บรรดาศักดิ์

ฐานันดรศักดิ์ คุณหญงิ ทานผูหญงิ

ผูที่มยีศใหพิมพ“ยศ”อยูหนาลายมอืชือ่ เชน

พลตํารวจเอก เพรียวพันธ  ดามาพงศ (ลายมอืชื่อ)

                   (เพรียวพันธ ดามาพงศ)

                 ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ





              การใชตําแหนงทางวชิาการเปนคํานําหนานาม 

    ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

    การใชตําแหนงทางวิชาการเปนคํานําหนานาม 

                        พ.ศ. ๒๕๓๖     

         กําหนดใหใช  ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  

            ผูชวยศาสตราจารย  เปนคํานําหนานาม     

               ดร.  นายแพทย แพทยหญิง เภสัชกร                        
ไมใชคํานําหนานาม จึงนํามาใชเปนคํานําหนานาม
มไิด

 

× × ×



         

      รอยตํารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ   (ลายมือชือ่)                     

               (ศาสตราจารยปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

                        รองนายกรัฐมนตรี

         พันตํารวจโท กิติบดี  ประวิตร    (ลายมอืชื่อ)

               (หมอมหลวงกิติบดี  ประวิตร)

                      จินตนา  ยศสุนทร   (ลายมือชื่อ)

           (ศาสตราจารย คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร)

                         ดร.  นายแพทย แพทยหญิง เภสัชกร        

       
× ××









         

      รอยตํารวจเอก ปุระชัย  เปยมสมบูรณ   (ลายมือชือ่)                     

               (ศาสตราจารยปุระชัย  เปยมสมบูรณ)

                        รองนายกรัฐมนตรี

         พันตํารวจโท กิติบดี  ประวิตร    (ลายมอืชื่อ)

               (หมอมหลวงเจตกติิบดี  ประวิตร)

                      จินตนา  ยศสุนทร   (ลายมือชื่อ)

           (ศาสตราจารย คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร)

                         ดร.  นายแพทย แพทยหญิง เภสัชกร        

       
× ××









            ๒. หนังสือภายใน ใชอยางไร

หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือ

ภายนอก เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม 

หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ

 ใชกระดาษบันทึกขอความ





ชั้นความลับ
ชั้นความเร็ว บันทึกขอความ

สวนราชการ..................................................................................
ท่ี.....................................วันท่ี

.......................................................เรื่อง.............................................................................................

.คําขึ้นตน เรียนหรือกราบเรียน

               ลงชื่อ)

                            (พิมพชื่อเต็ม)  

        ตําแหนง

ชั้นความลับ

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

กรม.........สํานัก/กอง..........โทร ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

   อธิบดี...................................

ตช ๐๐๐๙/๒๔   ๕  มกราคม  ๒๕๕๔  
ขออนุมัติเดินทางไปราชการ

ขอความ

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

อางถึง (ไมมี)

ส่ิงท่ีสงมาดวย (ไมมี)

}

ขอควรระวัง



หลักสูตร ฝายอํานวยการ วิทยาลัยการตํารวจ

                            ๓. หนังสอืประทับตรา

• หนังสอืทีใ่ชการประทบัตราแทนการลงช่ือของหวัหนาสวนราชการระดับกรมขึน้ไป 

โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมขึน้ไป เปนผูรบัผดิชอบลงช่ือกํากับตรา

      ใชอยางไร

• หนังสือติดตอระหวางสวนราชการกับสวนราชการ

• หนังสือติดตอระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก



                    ใชในกรณีท่ีมิใชเรื่องสําคัญ

 ๑. การขอรายละเอยีดเพิม่เตมิ

 ๒. การสงสาํเนาหนังสอื สิง่ของ เอกสาร หรือบรรณสาร

 ๓. การตอบรับทราบท่ีไมเก่ียวกับราชการสําคัญหรือการเงิน

  ๔. การแจงผลงานท่ีไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการท่ี 

         เก่ียวของทราบ

  ๕. การเตอืนเร่ืองท่ีคาง

  ๖. เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป

          กําหนดเปนคําสั่งใหใชหนังสือประทับตรา







ถึง    ชื่อสวนราชการ หนวยงาน หรอืชือ่บุคคล

ถงึ   กระทรวงมหาดไทย นายไทย  ใจดี  

สวนราชการเจาของหนงัสือ

ชั้นความลับ

 สวนราชการเจาของเรื่อง

โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔

     โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

ที่  นร ๐๑๐๕/ 

                                                              

             ขอความ..............................................................

.............................................................................................
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ชั้นความเร็ว

มกราคม ๒๕๕๕

ชั้นความลับ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ

ภาคภูมิ



  ๔.หนังสือส่ังการ “

     ๔.๑ คําส่ัง”

• บรรดาขอความทีผู่บังคับบัญชา

ส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 

ใชกระดาษตราครุฑ



     

  หนังสือส่ังการ “

  ๔.๒ ระเบียบ”

• บรรดาขอความทีผู่มอีาํนาจหนาที่

ไดวางไวโดยจะอาศยัอาํนาจของกฎหมาย 

หรือไมก็ไดเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงาน

เปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ



• หนังสือส่ังการ “

     ๔.๓  ขอบังคับ”

• บรรดาขอความทีผู่มอีาํนาจ

หนาที่ กําหนดใหใชโดยอาศัย

อํานาจของกฎหมายที่บัญญัติให

กระทาํได  ใชกระดาษตราครุฑ



    หนังสือประชาสัมพันธ “

    ๕.๑ ประกาศ”

• บรรดาขอความทีท่างราชการ

 ประกาศ หรือช้ีแจงใหทราบ หรือ

 แนะแนวทางปฏิบตัิ



  ๕. หนังสือประชาสัมพันธ “

      ๕.๒ แถลงการณ”

 บรรดาขอความทีท่างราชการแถลง

เพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใดๆ 

ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน 

ใชกระดาษตราครุฑ



   หนังสือประชาสัมพันธ “

         ๕.๓ ขาว”

• บรรดาขอความทีท่างราชการ

เห็นสมควรเผยแพรใหทราบ

ขอแตกตาง

หนังสือประชาสมัพันธ ขาว

ไมมตีราครุฑ



 ๖. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไว

        เปนหลกัฐานในราชการ   เชน

        ๖.๑ หนังสือรับรอง

๖.๒ รายงานการประชุม

๖.๓ บันทึก

        ๖.๔ หนังสืออ่ืน



 ๖. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึนหรือรับไว

        เปนหลักฐานในราชการ 

       ๖.๑  หนังสือรับรอง

•  หนังสือท่ีสวนราชการออกให

เพื่อรับรองแกบคุคล นิติบุคคล หรือ

 หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหน่ึง

อยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไป 

ไมจําเพาะเจาะจง



    ๖. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปน

หลกัฐานในราชการ 

       ๖.๒ บันทกึ

• ขอความซึ่งผูใตบังคบับัญชาเสนอตอผูบังคบับญัชา 

• ผูบังคบับัญชาสัง่การแกผูใตบังคับบัญชา 

• ขอความท่ีเจาหนาท่ีหรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรม

ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ

• ใชกระดาษบันทึกขอความหรือไมก็ได

     



๖.หนังสอืทีท่ําขึ้นหรือรับไว

เปนหลกัฐานทางราชการ

๖.๓ รายงานการประชุม
 การบันทึกความคิดเห็นของผูมา

ประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ

ท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน



        หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดที่เกิดขึ้นเนื่องจาก   

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เพื่อเปนหลักฐานในราชการ ซึ่งรวมถึง 

ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือ 

ของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขา

ทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว  มีรูปแบบตามที่กระทรวง  

ทบวง กรม จะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม เวนแตมีแบบตาม

กฎหมายเฉพาะเรื่องใหทําตามแบบ เชน โฉนด แผนที่ แบบ แผนผัง 

สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสวน และคํารอง   เปนตน

                            

หนังสืออื่น



                      หนังสือราชการ

          หนังสือท่ีจัดทําขึ้นโดยปกติใหมี สําเนาคูฉบับ 

เก็บไวท่ีตนเรื่อง ๑ ฉบับ และใหมีสําเนาเก็บไวท่ี

หนวยงานสารบรรณกลาง ๑ ฉบับ

         สําเนาคูฉบับ ใหผูลงชือ่ ลงลายมือชื่อหรือ 

ลายมือชือ่ยอ และใหผูราง ผูพิมพ ผูตรวจ          

ลงลายมอืชื่อหรือลายมือชือ่ยอไวท่ีขอบลาง       

ดานขวามือของหนังสือ



การรับรองสําเนา
        การรบัรองสาํเนาใหใชคาํวา สําเนาถูกตอง โดยให

เจาหนาที่ตั้งแตระดบั ๒ หรือเทียบเทาขึ้นไป ซึ่งเปนเจาของ
เรื่อง   ลงลายมือชื่อรบัรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และ
ตําแหนง  รวมทั้งลงวัน เดือน ป  ที่ขอบลางของหนังสือ  

         
ตวัอยาง                 สําเนาถูกตอง     

                     (ลงชื่อ) ร.ต.อ.
                               (ณเดชน  คูกิมิยะ)       
                                 พงส. (สบ ๒)
                             ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔



ช้ันความเร็ว

ดวนที่สุด    ใหเจาหนาที่ปฏิบัติในทันทีที่

   ไดรับหนังสือ

ดวนมาก    ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว

ดวน             ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ 

              เทาที่จะทําได



หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป ๒๕๕๔

• การสารบรรณตํารวจ

ระเบียบงานสารบรรณตํารวจ

ก. ประมวลระเบียบการตาํรวจเกี่ยวกับคดี

ข.    ประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี 

ค.    หนงัสอืสั่งการของ ผบ.ตร.



หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป ๒๕๕๔

• การสารบรรณตํารวจ

ระเบียบงานสารบรรณตํารวจ

ก. ลักษณะท่ี ๕๔

ข.    ลักษณะท่ี ๕๖

ค.    ลักษณะท่ี ๕๓



• การสารบรรณตํารวจ

การส่ังการกระทําได ๔ วิธี

๑. กระทําดวยหนังสือ

๒. กระทําดวยวาจา

๓. กระทําดวยเครื่องมือสื่อสาร

๔. กระทําดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส



คําข้ึนตนในบันทึกขอความ และการลงความเห็น

เรียน

เรยีน

พ.ต.อ.

          (        )

       ๘ ก.พ.๒๕๕๔

พล.ต.อ.

          (        )

       ๘ ก.พ.๒๕๕๔

เรยีน

พล.ต.ต.

          (        )

       ๘ ก.พ.๒๕๕๔



๑. เรื่องเดมิ หรือตนเรื่อง

๒. ขอเท็จจริง

๓. ขอกฎหมายหรือระเบียบ

๔. ขอพิจารณา

๕. ขอเสนอ

การจัดทําหนังสือเสนอ ตร./นายกรัฐมนตร ี

หรือผูท่ีไดรบัมอบหมาย



การรับรองสําเนาหนังสือ

            สําเนาถูกตอง

ร.ต.ต.

           (พิทักษ ประชา)

รอง สว.ฝอ.๑ บก.......

         ๘ ม.ค.๒๕๕๕

๑. กรณีติดไปหนังสือทําใน

นาม ตร.

  ให สว.ขึ้นไปรับรอง

๒. กรณีติดไปหนังสือทําใน

    นาม ผบช. ลงไป

   ให รอง สว.ขึ้นไป

รับรอง



หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป ๒๕๕๔

• การเสนองาน (เสนอตอตร.)

ฝายสารบรรณ

สํานักงาน

เลขานุการตํารวจ

แหงชาติ

ผูบงัคับบัญชาสั่งการเจาของ

เรือ่ง



• การใชคํายอในสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ

สํานักงานตาํรวจแหงชาติ ตร.



หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป ๒๕๕๔

• การกําหนดเลขประจําหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

สํานักงานตาํรวจแหงชาติ ตช

ตํารวจภูธรภาค ๗ ตช ๐๐๒๒



หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป ๒๕๕๔

• การกําหนดเลขประจําหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

.๑ บก.

.๑๒ กก.

.๑๒๓ งาน

กรณี บช.



• การกําหนดเลขประจําหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ

.๑ กก.

.๑๒ งาน

กรณี บก.ในสังกัด ตร. เชน กง. งป.



ประสบแตความสขุ 

ความสาํเร็จในชีวติการทํางาน

ชีวิตครอบครัว 

ประสงคสิ่งใดใหสมหวังในทุกประการ
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