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ประวัตคิวามเปนมาของ สนง. กศน. 
 
       กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เปนกรม
หนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก  “การศึกษาผูใหญ”ซึ่งเริ่มตน
ตั้งแตชวงปลายทศวรรษของป 2473 เปนตนไป  
       เมื่อรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นเพื่อ 
ยกระดับอัตราการรูหนังสือ ซึ่งขณะนั้นอัตราการรูหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 ป
ข้ึนไป มีเพียง 32 เปอรเซ็นต  
      ในป 2483 รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกองการศึกษาผูใหญข้ึนในสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผูใหญโดยตรง และไดริเริ่มโครงการรณรงคเพื่อการ
รูหนังสือทั่วประเทศพรอมกับประกาศใช กฎหมายบังคับใหประชาชนผูไมรูหนังสือที่มีอายุ
ระหวาง 20-45 ป เสียคาเลาเรียนเปนรายปจนกวาจะผานการทดสอบวาเปนผูรูหนังสือแลว 
โครงการรณรงคฯ ดังกลาวประสบความสําเร็จพอสมควรแตตองหยุดชะงักไปเนื่องจากภาวะ
สงครามโลก ครั้งที่ 2 
       ในชวงระหวาง 2513-2523 ภารกิจการดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใหญได
ขยายตัวและมีบทบาทหนาที่ เพิ่มมากขึ้น จนไดมีการตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัด
การศึกษานอกโรงเรียนสําหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการ ศึกษาให
ไดรับการศึกษาตลอดชีวิต ปจจุบันมีฐานะเปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด
สํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
      งานการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่ว 
ประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสําหรับใหบริการแกประชาชนท่ัวไป โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนาตามสภาพความ
พรอมไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึนโดย
ใหบริการทางการศึกษาในหลากหลายรูป แบบ  ไดแก การศึกษาสายสามัญการศึกษาสาย
อาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความ
เหมาะสมกับสภาพความพรอมของตน เองสาระท่ีสําคัญของการดําเนินงานการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อ เผยแพรและเปนขอมูลพื้นฐานแกผูสนใจศึกษา คนควา  เกี่ยวกับงาน
การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประโยชนกวางขวางอยางตอเนื่องตอไป 
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วิสัยทัศน  
กศน. เปนกลไกที่มีศักยภาพในการเตรียมคนเพื่อรวมนําประเทศไทยไปสูการเปน

ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558  
 

พันธกิจ  
1. เสริมสรางใหเกิดความตระหนัก เกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศ

ไทยใหเกิดกับประชาชน  
2. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันนําไปสู

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน  

3. สรางภาคีเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงการจัดการศึกษา
นอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความตองการดานการศึกษาและการเขาถึง
โอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนระหวางประเทศสมาชิกในกลุม
ประชาคมอาเซียน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เปาประสงค  
ประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนมีความพรอมในการกาว

สูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีความรูความสามารถและทักษะใน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีสวนรวมในการ
สรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับ
ประเทศอื่นไดอยางมีความสุข  
 

ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
แผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียนสามารถจําแนกประเด็นยุทธศาตร

ไดดังนี้  
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คานิยมองคการ 
TEAMWINS 
T = Teamwork การทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี มีการ

ประสานงาน ระดมความคิดในการพัฒนางานรวมกัน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มี
ทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนางาน เพื่อไปสูเปาประสงคขององคกร 

E = Equality of Education ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง เปนการ
ใหโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

A = Accountability ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสารธารณะ 
หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจอยางเต็ม
ความสามารถ มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง เพื่อให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมคีวามซือ่สัตย หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติ หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจรติ โปรงใสสามารถตรวจสอบได เพื่อนําพาองคกรใหเปน
ที่นาเชื่อถือ และกาวไปขางหนาอยางภาคภูม ิ

W = Willful มีความมุงมัน่ตั้งใจทํางานอยางเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มศักยภาพ เพื่อมุงสูความสําเร็จขององคกร 

I = Improve Ourselves การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หมายถึง 
บุคลากรแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ พรอมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนางาน
ในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ 

N = Network and Community การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธอันดีตอกันทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร หมายถึง สรางสัมพันธภาพท่ีดีภายในองคกรและสรางความ
เขมแข็งของภาคีเครือขายในการรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนกลไกในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

S = Service Mind การมีจิตใจพรอมใหบริการ หมายถึง บุคลากรใหบริการดวย
ความเต็มใจย้ิมแยมแจมใส มุงใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1. การขยายโอกาสและการพัฒนาคณุภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
2. การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย 
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3. การสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 
  4. การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

ตลอดชีวิต 
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

เปาประสงค 
1. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 
2. ผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและมี

คุณลักษณะที่พึงประสงค 
3. ภาคีเครือขายเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวติอยางกวางขวาง 
4. ชมุชนมีการจัดการความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางสังคมแหงภูมิ

ปญญาและการเรียนรู 
5. แหลงการเรียนรูมีอยูอยางทั่วถึงและไดรับการพัฒนาเพื่อสนองตอบความ

ตองการการเรียนรูของประชาชน  
6. หนวยงานและสถานศึกษานําเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร มาใชในการบริหารองคกร และจัดบริการการเรียนรูแกประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ 

7. หนวยงานและสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่มคีุณภาพ สามารถ
จัดบริการตอบสนองกบัสภาพและความตองการของผูเรียนและผูรับบริการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัด 
เชิงปริมาณ 
1. รอยละของคนไทยกลุมตางๆ ที่ไดรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 
 1.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
  (1) ผูดอยโอกาส 
  (2) ผูพิการหรือทุพพลภาพ 
  (3) ผูสูงอายุ 
  (4) ชนตางวัฒนธรรม 
  (5) ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจใฝเรียนรู 
 1.2 การพัฒนาความสามารถในเชิงการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนญุาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาที่ตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ

คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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 สรุปพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารท่ีอยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
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 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการตดิตอกับหนวยงานของ
รัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน นโยบาย 
หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
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สรุป พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 

 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียน รูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด และ
ระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมที่ ยืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ 
ศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ เรียนรูที่มี
มาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ 
ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
องคกรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความ
รวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 

 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมายวาดวย
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การศึกษาแหงชาติ โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิ
ไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี   

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึด
หลัก ดังตอไปนี้ 

(1) การศึกษานอกระบบ 
(ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง 

ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวน

รวมในการจัดการเรียนรู 
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 

(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและ
สังคม ที่ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม 
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต  ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

(2) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัด

กิจกรรมการศึกษา  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต 

(2) ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไมรวมถึงองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจท่ีจัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมายดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ี

มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังตอไปนี้ 
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(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและสอดคลอง
กับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถตรวจสอบ
ไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน กําหนด
ข้ันตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผูรับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและอุปสรรคน้ัน
โดยเร็ว   
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอ
ประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการท่ีจะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ 
เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ
รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนใน
การปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี 
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ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2548 
 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เร่ิมต้ังแตการ
จัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ

รัฐท้ังในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือใน
ตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล
อื่นท่ีปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีมีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
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หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ี
มีถึงบุคคลภายนอก  
 
หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกเปน
หนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึกขอความ  
 
หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือท่ีใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา หนังสือประทับตราใหใชไดท้ัง
ระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีท่ี
ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

 หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
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ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีกําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ และขาว 
ประกาศ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทาง

ปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  
แถลงการณ คือ บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทาง

ราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 

หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือท่ีทางราชการ

ทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 
คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีสวนราชการออกใหเพ่ือรับรองแก บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน เพ่ือวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยท่ัวไปไมจําเพาะเจาะจง ใช
กระดาษตราครฑุ  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุมและมติ
ของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  

บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาส่ังการ
แกผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาท่ี หรือหนวยงานระดับตํ่ากวาสวนราชการระดับกรม
ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใหใชกระดาษบันทึกขอความ และใหมีหัวขอดังตอไปนี้ 

ช่ือหรือตําแหนงท่ีบันทึกถึง โดยใชคําข้ึนตนตามที่กําหนดไว 
         สาระสําคัญของเรื่อง ใหลงใจความของเรื่องท่ีบันทึก ถามีเอกสารประกอบก็ใหระบุไวดวย 
         ช่ือและตําแหนง ใหลงลายมือช่ือและตําแหนงของผูบันทึก และในกรณีท่ีไมใชกระดาษ
บันทึกขอความ ใหลงวัน เดือน ปท่ีบันทึกไวดวยการบันทึกตอเน่ือง โดยปกติใหผูบันทึกระบุคํา
ข้ึนตน ใจความบันทึก และลงช่ือเชนเดียวกับท่ีไดกลาวไวขางตน และใหลงวัน เดือน ป กํากับใต
ลายมือช่ือผูบันทึก หากไมมีความเห็นใดเพิ่มเติมใหลงช่ือและวัน เดือน ป กํากับเทาน้ัน 
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  ลักษณะสําคัญของการประชาสัมพันธ 
   1. วัตถุประสงค (Objective) 
 การประชาสัมพันธ  มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสรางและดํารงไวซ่ึงความเขาใจอันดี ระหวางสถาบันกับ

มวลชน การสรางความเลื่อมใส ไวเน้ือเชื่อใจใหเกิดขึ้นกับประชาชน หรือผูท่ีบริษัทและองคการ ฯลฯ 

ตองการ 
 ความเขาใจอันดี (Good Understand) เปนสิ่งสําคัญยิ่งในการดําเนินงานของสถาบัน กลาวคือ 

สถาบันจะดําเนินงานใดๆ ใหบรรลุผลสําเร็จได จําเปนตองไดรับความสนับสนุน (Support)  และเปนท่ี
ยอมรับของประชาชนในสังคมหรือลูกคาของตน ดวยเหตุน้ีสถาบันจึงตองติดตอสัมพันธกับกลุมประชาชน 

ในสังคมหรือลูกคาของตนอยูตลอดเวลา ตองคอยชี้แจงใหพวกเขาเกิดความรู  ความเขาใจในนโยบาย 

และการดําเนินกิจการน้ันๆ  และในขณะเดียวกัน   ก็ตองมีการตรวจสอบความคิดเห็นของกลุมบุคคล

เหลาน้ัน วามีความพอใจเกี่ยวกับสถาบันมากนอยเพียงไร ซ่ึงตองใหสอดคลองกับหัวขอเหลาน้ี 
  1.1 องคการหรือสถาบัน (Organization or Institution) 
  1.2 กลุมประชาชน (Public) 
  1.3 ความสัมพันธอันดี (Good Relationship) 
  1.4 ประชามติ (Public Opinion) 
  1.5 แผนการและการกระทําตอเน่ืองกันไป 
   2. วิธีการโนมนาวจิตใจ (Persuasion) 
  ความพยายามเชนน้ี จะตองมีการจูงใจดวยคือ จูงใจใหยอมรับทัศนะทาที และการกระทําของ

องคการหรือหนวยราชการน้ันๆ และตองเปนวิธีการท่ีชอบที่ควร ไมมีลักษณะของการบังคับขูเข็ญ หรือกะ

เกณฑ   ดังน้ัน  นโยบายหรือการกระทําท่ีจะใชการประชาสัมพันธสนับสนุนน้ัน จะตองเปนไปในทาง

สรางสรรคหรือในทางบวกไมใชทางลบ คือทางปฏิเสธหรือในทางแกตัว 
   3.  ภาระหนาท่ีของฝายจัดการ (Management Function) 
 ในปจจุบัน ฝายบริหารขององคการและสถาบันตางๆ ก็ยอมรับผิดชอบท่ีสถาบันมีตอสังคมสวนรวม 

การดําเนินงานของสถาบัน ตองเปนท่ีพอใจของประชาชนท่ีเกี่ยวของ และมีสวนรวมสรางความเจริญแก

สังคมดวย เหตุน้ีฝายบริหาร (Executive) จึงถือวา การประชาสัมพันธเปนสวนหน่ึง ของงานใน

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของตน ซ่ึงตองมีแผนงาน (Planning) และทําเปนระยะเวลาตอเน่ืองกันไป 

ในขั้นตอไปควรศึกษาถึงคําอื่นๆ ท่ีมีความหมายในเครือเดียวกันวาแตกตางกันอยางไร 
 หัวหนาองคกรคือ ประธานฝายประชาสัมพันธขององคกรน้ันๆ โดยตําแหนง 
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 การดําเนินงานประชาสัมพันธ 
  1. การบอกกลาวประชาชน การท่ีหนวยงานตองการใหประชาชนสนใจ ก็จําเปนตองมีการ

บอกกลาว    ประชาชนทุกขั้นตอนเปนลําดับไป ซ่ึงจะทําใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาขึ้นได 
  2. การเอาใจใสกับประชาชน คือการรับความคิดเห็นของประชาชนมาพิจารณาปรับปรุง

แผนงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับความคิดเห็น อันเปนสิ่งแสดงออกซ่ึงความตองการของประชาชน

ดวย 
  3. การติดตอไปมาท้ังสองฝาย คือการสื่อสารแบบ Two – Way Communication ฉะน้ัน 

การประชา-สัมพันธจึงตองเปนสื่อกลางของการติดตอสัมพันธจากสถาบันไปสูประชาชนวิถีทางหน่ึง 
  4. การยึดหลักความจริง การสรางความเชื่อถือของงานประชาสัมพันธน้ัน จะตองเปดเผย

ขอเท็จจริงท้ังหมด 100% โดยไมบอกปด โดยใหเหตุผลวา “เปนเรื่องลับเฉพาะ” 
  5. การวางแผนงานและการกระทําท่ีตอเน่ือง การท่ีจะใหงานประชาสัมพันธบรรลุเปาหมาย

ตองอาศัยเวลาโดยดําเนินงานเปนขั้นๆ ไปใหตอเน่ืองกัน 
  6. การคํานึงถึงประโยชนท้ังสองฝาย งานประชาสัมพันธ จะตองดําเนินไปโดยตะหนักถึง

ผลประโยชนท้ังของสถาบันและของประชาชนที่เก่ียวของเปนหลัก 
 

 ความมุงหมายของงานประชาสัมพันธ มี 2 ประการ ดังน้ี 
  1. เพื่อสรางความนิยม (Goodwill) หรือ การประชาสัมพันธเชิงรุก 
   โดยการแสดงออกใหประชาชนเห็นการดําเนินกิจการของสถาบันการเผยแพรใหรูชี้แจงให
เขาใจ โดยการรูจักใชสื่อตางๆ ท่ีเหมาะสมในการชี้แจง เพ่ือสรางความเขาใจอันดีระหวางประชาชนกับ

สถาบัน 
  2. เพื่อปองกันช่ือเสียง (Reputation) หรือ การประชาสัมพันธเชิงรับ 
   สถาบันจะตองพิจารณาหาขอบกพรองของตนเอง แลวหาทางปรับปรุงแกไขอันท่ีจะ
กอใหเกิดความเขาใจผิดแกประชาชน ซ่ึงตรงกับท่ี Sam Black กลาวไววา “การประชาสัมพันธ คือ การ
กระทําเพ่ือคนหา และทําลายเสียซ่ึงท่ีมาของความเขาใจผิด” 
การเขียนขาวประชาสัมพันธ 
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 การเขียนขาวประชาสัมพันธ 
 มวลชนยอมมีการติดตอสื่อสารตลอดชีวิต จุดมุงหมายของการสื่อสารจึงหมายถึง การสื่อ

ความหมาย หรือการสงสาร ใหผูอื่นเขาใจในความหมายของสารน้ัน ๆ ไดอยางถูกตองหรืออาจกลาวไดวา 

เปนกระบวนการถายทอดความคิด ความรูสึก ไปยังผูรับสารน่ันเอง ภาษาเขียนจึงเปนสิ่งจําเปน ท่ีมนุษย

จะตองใชเปนสื่อถายทอดความรู 
 ลักษณะพิเศษของขาวประชาสัมพันธ มี 2 ประการ คือ 
 1.เปนขาวท่ีเกิดขึ้นโดยไมไดคาดการณไวกอน   (Spontanneous News Publicity)   เชน ขาว

อุบัติเหตุ ภูเขาไฟระเบิด นํ้าทวม เปนตน 
 2.เปนขาวท่ีไดเตรียมการดําเนินงานไวลวงหนา (Planned News Publicity) มักจะถูกนํามาเขียน
ขาวเพ่ืองานประชาสัมพันธบอยมาก เชน ขาวการเปดสํานักงาน ขาวการจัดงานพิเศษตางๆ เปนตน 
 การเขียนเพื่องานประชาสัมพันธ จึงเปนการเขียนเพื่อจูงใจ ความสั้น – ยาวของเน้ือหา ขึ้นอยูกับ

ลักษณะ จุดมุงหมายและโอกาส แตมีขอควรตระหนัก ดังน้ี คือ 
   1. มีท่ีมาอยางถูกตอง 
   2. ปราศจากอคติ 
   3. มีคําแนะนําท่ีเปนประโยชน 
   4. มีเหตุผล 
   5. ใชคําตรงไปตรงมา 
   6. มีขอเสนอแนะท่ีดี 
   7. ไมสรุปวาถูกหรือผิด แตเปนการเสนอเพื่อพิจารณาเทาน้ัน 
 เน้ือท่ีของขาวประชาสัมพันธน้ันมีจํากัดประมาณหน่ึงถึงสองคอลัมนเทาน้ัน เน้ือหาของขาวจึง

ประกอบไปดวยความนํา (Lead) ซ่ึงจะตองกลาวถึงสวนสําคัญท่ีสุดหรือเปนจุดเดนท่ีสุดของเรื่อง 
 ดังน้ัน การเขียนขาวประชาสัมพันธจึงควรยึดหลักของการเขียนขาวหนังสือพิมพไวเปนสําคัญ 
 

 เอกสารประชาสัมพันธ 
 เอกสาร เปนสื่อท่ีสําคัญมากท่ีสุดประการหน่ึงของการดําเนินงานประชาสัมพันธ ซ่ึงบางครั้งอาจจะ

ถือวาเปน “เอกสารขององคการ” หรือ “หัวใจสําคัญของสถาบัน” จึงเปนการนํามาเปนเครื่องมือ ในงาน
ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางภาพพจนจินตภาพท่ีดีงามกับหนวยงานของตนใหดีท่ีสุด 
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แนวขอสอบ  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง ในฉบับนี้คือผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
               นายกรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม 
         พระราชบัญญัตนิี้ (พรบ.วิธปีฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 
7.ผูใดมิใชคณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง 
 ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง”
ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตร ีเลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผูทรงคณุวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกนิเกาคน เปน
กรรมการ  (พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 7) 

 
8.คณะกรรมการวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครอง มวีาระอยูในตาํแหนงคราวละก่ีป 
 ก. คราวละสองป    ข. คราวละสามป 
 ค. คราวละสีป่     ง. คราวละหาป 
 ตอบ ข. คราวละสามป 

ใหกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการซึ่ง
พนจากตําแหนงอาจไดรบัแตงตั้งอีกได  (พรบ.วธิีปฏิบัติฯ มาตรา 8) 
 
9.หนวยงานใดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชมุ 
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 ก. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ข. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทําหนาที่เปนสํานักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษา
หาขอมูลและกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 10) 
 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ
ฯ มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือ
เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพยีงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับ 
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 

12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 

13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร คณะหน่ึงประกอบดวยใครบาง 
 ก. บุคคลไมนอยกวาหน่ึงคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไมนอยกวาสองคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไมนอยกวาสามคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไมนอยกวาส่ีคน เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
14.ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการที่ส่ังใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตองระวางโทษอยางไร 
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 ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


