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ประวัตคิวามเปนมาของ สนง. กศน. 
 
       กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เปนกรม
หนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก  “การศึกษาผูใหญ”ซึ่ง
เริ่มตนตั้งแตชวงปลายทศวรรษของป 2473 เปนตนไป  
       เมื่อรัฐบาลไดตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองจัดการศึกษาในรูปแบบอื่นเพื่อ 
ยกระดับอัตราการรูหนังสือ ซึ่งขณะนั้นอัตราการรูหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 
ปข้ึนไป มีเพียง 32 เปอรเซ็นต  
      ในป 2483 รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกองการศึกษาผูใหญข้ึนในสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผูใหญโดยตรง และไดริเริ่มโครงการรณรงคเพื่อ
การรูหนังสือทั่วประเทศพรอมกับประกาศใช กฎหมายบังคับใหประชาชนผูไมรูหนังสือที่
มีอายุระหวาง 20-45 ป เสียคาเลาเรียนเปนรายปจนกวาจะผานการทดสอบวาเปนผูรู
หนังสือแลว โครงการรณรงคฯ ดังกลาวประสบความสําเร็จพอสมควรแตตองหยุดชะงัก
ไปเนื่องจากภาวะสงครามโลก ครั้งที่ 2 
       ในชวงระหวาง 2513-2523 ภารกิจการดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใหญได
ขยายตัวและมีบทบาทหนาที่ เพิ่มมากขึ้น จนไดมีการตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ
จัดการศึกษานอกโรงเรียนสําหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการ ศึกษา
ใหไดรับการศึกษาตลอดชีวิต ปจจุบันมีฐานะเปนสํานักบริหารงานการศึกษานอก
โรงเรียนสังกัดสํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ 
      งานการศึกษานอกโรงเรียนเปนงานที่มีขอบขายกวางขวางครอบคลุมพื้นที่ทั่ว 
ประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสําหรับใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนาตามสภาพ
ความพรอมไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
      สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีข้ึนโดย
ใหบริการทางการศึกษาในหลากหลายรูป แบบ  ไดแก การศึกษาสายสามัญการศึกษา
สายอาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและ
ความเหมาะสมกับสภาพความพรอมของตน เองสาระที่สําคัญของการดําเนินงาน
การศึกษานอกโรงเรียน เพื่อ เผยแพรและเปนขอมูลพื้นฐานแกผูสนใจศึกษา 
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คนควา  เกี่ยวกับงานการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประโยชนกวางขวางอยางตอเนื่อง
ตอไป 
 

วิสัยทัศน  
กศน. เปนกลไกที่มีศักยภาพในการเตรียมคนเพื่อรวมนําประเทศไทยไปสูการ

เปนประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558  
 

พันธกิจ  
1. เสริมสรางใหเกิดความตระหนัก เกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทยใหเกิดกับประชาชน  
2. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อัน

นําไปสูการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียนและการ
เรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน  

3. สรางภาคีเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงการจัด
การศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความตองการดานการศึกษา
และการเขาถึงโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชนระหวางประเทศ
สมาชิกในกลุมประชาคมอาเซียน  

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคม
อาเซียนของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

เปาประสงค  
ประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนมีความพรอมในการ

กาวสูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษา
และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีความรูความสามารถและ
ทักษะในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในสังคมท่ีมีวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมี
สวนรวมในการสรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม 
สามารถอยูรวมกับประเทศอื่นไดอยางมีความสุข  
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ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
แผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียนสามารถจําแนกประเด็นยุทธ

ศาตรไดดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน  
ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรที่ 2.1 เสริมสรางโอกาสในการไดรับการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา  

ยุทธศาสตรที่ 2.2 การเพิ่มคุณภาพการศึกษา  
ยุทธศาสตรที่ 3 การเคล่ือนยายขามพรมแดนและการจัดการศึกษาใหมีความเปนสากล 
สํานักงาน กศน. ไดนําแผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียน แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มติ
คณะรัฐมนตรีดานอาเซียนและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอาเซียนมาเปนกรอบ
การจัดทํายุทธศาสตตของสํานักงาน กศน.  
 
ยุทธศาตรที่ 1  

การเสริมสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับอาเซียน  
มาตรการ/แนวทาง  
1. พัฒนาหลักสูตรและส่ือดานอาเซียนศึกษา  
2. เผยแพรความรูขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน ดวยวิธีการท่ี

หลากหลาย  
3. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีความรูดานอาเซียนศึกษา  

4. จัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา  
5. จัดทําฐานขอมูลอาเซียนที่สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดและสงเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
แผนงาน/โครงการ  
1. แผนพัฒนาหลักสูตร และส่ืออาเซียน ประกอบดวยโครงการตาง ๆ เชน  
* โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมเขา

สูประชาคมอาเซียน  
* โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมประเทศ

อาเซียน  
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แผนปฏิบัติการ กศน. 4 ป พ.ศ. 2555-2558 
ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

พ.ศ.2546 มาตรา 13 ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินตลอด
ระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อคณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาแลว ใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสํานักงบประมาณ รวมกัน
จัดทําแผนการบริหารราชการแผนดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอรัฐสภาและ มาตรา 16  ใหสวนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้นโดยจัดทําเปนแผนสี่ป ซึ่งจะตองสอดคลองกับ
แผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา 13 โดยในแตละปงบประมาณใหสวนราชการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ แลวใหสํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จในแตละ
ภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ.2555-2558 (รัฐบาล นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 6 
กันยายน 2554 และมอบหมายใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐนําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 ไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการส่ีปใหแลว
เสร็จภายใน 60 วัน หลังจากที่แผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2555-2558 
ประกาศใชใน ราชกิจจานุเษกษา ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ ดี พ.ศ.2546 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 
กันยายน 2554 เห็นชอบการกําหนดแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
ใหถือคําของบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 เปนแผนปฏิบัติราชการประจําป 
พ.ศ.2555 และใหนําไปประกอบการจัดทําแผนปฏิบัติราชการสี่ป 
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สํานักงาน กศน. 

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ 
4 ป (พ.ศ.2555-2558) ของสํานักงาน กศน. ดังนี้ 

วิสัยทัศน 
คนไทยไดรบัการศึกษาตลอดชีวติและการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทําที่มี

คุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชพีอยาง
ย่ังยืน 

พันธกิจ 
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1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมี
คุณภาพ 

2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางย่ังยืน 

3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจดัการศึกษา
ตลอดชีวติและการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทํา 

5. พัฒนาบคุลากรและระบบการบรหิารจัดการใหสามารถดําเนินงาน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวติและ
การศึกษาเพื่อการมีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

คานิยมองคการ 
TEAMWINS 
T = Teamwork การทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี มีการ

ประสานงาน ระดมความคิดในการพัฒนางานรวมกัน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มี
ทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนางาน เพื่อไปสูเปาประสงคขององคกร 

E = Equality of Education ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง เปน
การใหโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกัน 

A = Accountability ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสาร
ธารณะ หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ
อยางเต็มความสามารถ มีการตรวจสอบ ทบทวนและปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย 

M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมคีวามซือ่สัตย หมายถึง 
บุคลากรปฏิบัติ หนาที่ดวยความซือ่สัตย สุจริต โปรงใสสามารถตรวจสอบได เพื่อนําพา
องคกรใหเปนที่นาเชื่อถอื และกาวไปขางหนาอยางภาคภูมิ 

W = Willful มีความมุงมัน่ตั้งใจทํางานอยางเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มศักยภาพ เพื่อมุงสูความสําเร็จของ
องคกร 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัด

จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นาย
บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

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

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง

ยุทธการรวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัย
คุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการ

ดําเนินการของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการ
ใด ๆในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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 สรุปพระราชบัญญัตขิอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.
2540” มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตรี 
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผาน
วิธีการใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผน
ที่ ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
หรือวิธีอื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความ
ครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค 
ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระ
ของรัฐและหนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัว
ของบุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือ
ประวัติการทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่
ทําใหรูตัวผูนั้นได  เชน  ลายพิมพนิ้วมือ  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และ
ใหหมายความรวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิติบุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออก
ใหแกผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
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 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงาน
ของรัฐ 
 (4) กฎ  มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะท่ีจัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปน
การท่ัวไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
  
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้
ไวใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมท้ังความเห็นแยง
และคําส่ังที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรือคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึง
สิทธิหนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุน
กับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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สรุป พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551 

 
 “การศึกษานอกระบบ” หมายความวา กิจกรรมการศึกษาที่มีกลุมเปาหมาย

ผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียน รูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด และ
ระยะเวลาเรียนหรือฝกอบรมท่ียืดหยุนและหลากหลายตามสภาพความตองการและ 
ศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ 
เรียนรูที่มีมาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู 

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว า  กิจกรรมการเรียนรู ในวิถี
ชีวิตประจําวันของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกท่ีจะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
ตามความสนใจ ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละ
บุคคล 

“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และองคกรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสาน
ความรวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
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 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอยางทั่วถึงและมีคุณภาพตามกฎหมาย
วาดวยการศึกษาแหงชาติ โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็
ตามมีสิทธิไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได 
แลวแตกรณี   

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให
ยึดหลัก ดังตอไปนี้ 

(1) การศึกษานอกระบบ 
(ก )  ความเสมอภาคในการเข าถ ึงและได ร ับการศ ึกษาอย าง

กวางขวาง ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน 
(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมี

สวนรวมในการจัดการเรียนรู 
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย 

(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิต
ของผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย 

(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา 

(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรยีน  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้ 

(1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคน
และสังคม ที่ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม ความมั่นคง และคุณภาพชวีิต  ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ 

(2) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัด

กิจกรรมการศึกษา  
 

 การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมาย
ในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกา 
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีอยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “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 การปฏิบัติ

ราชการท่ีมีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูท่ีดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 
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(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนท้ังในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเริ่มดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดข้ันตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีท่ีเกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคน้ันโดยเร็ว   
 

การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
การบริหารราชการเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละข้ันตอน เปาหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวช้ีวัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่สวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีท่ีการปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาท่ีของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
น้ัน หรือเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับ
สถานการณรวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังน้ี
เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการให
เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 
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การจัดการเชิงกลยุทธ 
 
การวางแผนกลยุทธ  (Strategic Planning) 

กลยุทธ  (Strategic)  คือ  แผนงานกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป  ที่จัดทําข้ึนเพื่อให
บรรลุเปาหมายของกิจการในระยะยาว  หรือที่จะพัฒนาไปถึงจุดมุงหมายขององคการได
ครอบครองและมีผลประโยชนจากการใชกลยุทธขององคการท่ีเหมาะสม 

การจัดการหรือการบริหารงานเชิงกลยุทธ  (Strategic Management)  
เปนกระบวนการ(Process) ในการกําหนดวัตถุประสงค(Objective),กลยุทธ  (Strategic),  
ภารกิจ  (Mission)  และจุดมุงหมาย(Purpose)  ข้ันพื้นฐานในระยะยาวของกิจการ  การ
ปรับปรุงวิธีการกระทําและการจัดสรรทรัพยากรท่ีจําเปน  เพื่อใหบรรลุเปาหมายเหลานั้น 

 กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ  (Strategic Management Process)  มี
ข้ันตอนตามลําดับ ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (Environmental Analysis) 
2. การกําหนดทิศทางที่องคการตองการจะไป  (Establishment of an 

Organizational Direction) 
3. การจัดตั้งรูปแบบของกลยุทธ  (Strategic Formulation) 
4. การนํากลยุทธไปใช  (Strategic Implementation) 
5. การควบคุมกลยุทธ  (Strategic Control) 

 
การวิเคราะหสภาพแวดลอม 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม  คือ  การศึกษาและตรวจสอบสภาพแวดลอม
ขององคการ  เพื่อคนหาปจจัยแวดลอมซึ่งมีผลกระทบตอการดําเนินงานขององคการ  
โดยแบงออกเปน  3  ระดับ คือ 

1. สภาพแวดลอมทั่วไป  (General Environment)  คือ ระดับของ
สภาพแวดลอมภายนอกองคการท่ีมีสวนประกอบการนําไปใชตอองคการอยางกวาง ๆ  
และในระยะยาว  ไดแก 

1) เศรษฐกิจ  (Economic)  เชน  ภาพรวมทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
2) สังคม  (Social)  เชน  วัฒนธรรมทางสังคม ฯลฯ 
3) การเมือง  (Political)  เชน  เสถียรภาพของรัฐบาล  ฯลฯ 
4) เทคโนโลยี  (Technology) 
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 แนวความคิดที่เก่ียวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก 
1. แนวคิดหลักเหตุผล เชน การขยายโอกาสทางการศึกษา 
2. แนวคิดในแงประวัติศาสตร 
3. แนวคิดในแงระบบราชการ 
4. แนวคิดในเชิงประชาธิปไตย 
5. แนวคิดในเรื่องคุณธรรม 
6. แนวคิดในเรื่องประสิทธิภาพ 

 กระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย 
  1. การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) การวางแผนกําลังคนจัด
วาเปนงานขั้นตนที่สุดในการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบไปดวยการจัดหาและเตรียม
หาคน และการใชคนใหเหมาะสมกับงาน 
  2. การสรรหา (Recruitment) การสรรหาบุคคลเขาทํางานจะมีจุดเริ่มตน
ตั้งแตการจัดแสวงหาคนตามคุณลักษณะของตําแหนงที่ตองการใหเขาทํางาน โดยวิธีการ
ประกาศรับสมัคร ชักจูง สืบเสาะคนที่มีคุณสมบัติครบถวนใหมาสมัครมากที่สุดเทาที่จะ
ทําได 
  3. การคัดเลือก (Selection) เปนกระบวนการบริหารงานบุคคลที่ตอเนื่อง
จากการสรรหาโดยทั่วไปการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน นิยมใชวิธีการสอบแบบตางๆ 
เพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมท่ีสุดเขามาดํารงตําแหนงที่ตองการ 
  4. การบรรจุแตงตั้ง (Placement or Appointment) การบรรจุแตงตั้งเปน
ข้ันตอนที่จะตองการดําเนินการหลังจากที่ไดมีการสรรหาและคัดเลือกคนดีไวแลวใหเขา
มาปฏิบัติหนาที่ 
  5. การจําแนกตําแหนง (Position Classification) การจําแนกตําแหนงและ
การกําหนดคาตอบแทน เปนส่ิงที่ตองกระทําใหประสานสอดคลองกัน เชน การจัด
แบงกลุมงานตามหนาที่และความรับผิดชอบ 
  6. คาตอบแทน (Compensation) คาตอบแทนในการปฏิบัติงาน 
หมายความรวมถึง คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน และผลประโยชนเกื้อกูลตางๆ ในรูป
สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ซึ่งการคิดคาตอบแทนในอดีตภาครัฐจะใหคาตอบแทน
โดยอิงหลักเกณฑของคุณวุฒิหรือวุฒิการศึกษา แตในอนาคตการใหเงินเดือนจะวัดท่ี
ความสามารถ 
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  7. การพัฒนาบุคคล (Personnel Development) การพัฒนาบุคคลเปนการ
พัฒนาดานความรู ความสามารถ ความชํานาญ ความประพฤติ ซึ่งวิธีการสําคัญคือ การ
ฝกอบรม (Training) กลาวคือ เมื่อผูเขาปฏิบัติงานใหมไดทํางานไประยะหนึ่งแลว จะมี
การจัดฝกอบรมเพื่อใหมีความสามารถเหมาะสมในที่ทํางาน (On The Job Training) 
เพื่อที่จะนําไปใชประโยชนในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อเล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง 
(Promotion) เพื่อโยกยาย (Transfer) เพื่อการหมุนเวียน (Rotation) ตอไปตามความ
เหมาะสม 
  8. วินัยในการปฏิบัติงาน (Discipline) องคการท่ีตองดูแลคนทํางานให
ปฏิบัติตามวินัย จึงควรคํานึงถึงมาตรฐานที่ควรจะเปนมาตรการที่เหมาะสมในการ
ประเมินพฤติกรรมและการลงโทษอยางมีข้ันตอนสําหรับผูละเมิดวินัย 
  9. การจูงใจในการปฏิบัติงาน (Motivation) การจูงใจเปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหบุคคลในองคการแสดงพฤติกรรม ในสวนของความสามารถอยางเต็มที่ หรือทํางาน
ดวยจิตใจและตอบสนองวัตถุประสงคขององคการ เชน การใหรางวัล 
  10. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Evaluation) การประเมินผลเปน
กระบวนการตัดสินใจวาส่ิงใดมีคุณคาและประโยชนมากนอยเพียงใด เมื่อเทียบกับเกณฑ
ที่กําหนดเพื่อวัตถุประสงคตางๆ 
  11. การพนจากงาน  (Reterement) 
 กลาวโดยสรุป กระบวนการบริหารงานบุคคล (PPM) ประกอบดวย 
  1. Recruitment 
  2. Selection 
  3. Position 
  4. Motivation 
  5. Development 
 การรวมกลุมของพนักงานของรัฐในรูปแบบของสหภาพ (Union) หรือองคกร
ของพนักงาน สําหรับในประเทศไทยไมอนุญาตใหจัดตั้งสหภาพในองคกรของรัฐ แตก็มี
รูปแบบอื่น เชน ในมหาวิทยาลัยจะมีสภาอาจารย แตถาเปนองคกรเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจจะเรียกวา สภาผูใชแรงงาน หรือสมาคมพนักงานในภาครัฐ สําหรับในภาครัฐ
ก็มี แตมีขอกําหนดวาไมใหพนักงานหยุดงานหรือประทวง สําหรับประเทศสหรัฐอเมริกา 
หนวยงานที่รัฐไมใหหยุดงาน คือ 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    

ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่
มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไร
กอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 
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20.ในสาระสําคัญของการจัดทําแผนบริหารราชการแผนดินนั้น ตองมีเนื้อหาสาระสําคัญ
เกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ข. การติดตามประเมินผล 
 ค. ประมาณรายไดและรายจาย   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
21.เมื่อมีการประกาศใชแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหหนวยงานใดรวมกัน
พิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติรวมกัน 
 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 ค. สํานักงบประมาณแผนดิน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 

เมื่อมีการประกาศใชบังคับแผนการบริหารราชการแผนดินแลว ใหสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกันพิจารณาจัดทําแผน
นิติบัญญัติ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายที่จะตองจัดใหมีข้ึนใหมหรือกฎหมายท่ี
ตองมีการแกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกใหสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน สวน
ราชการผูรบัผิดชอบ และระยะเวลาที่ตองดําเนินการ 
 
22. เมื่อส้ินปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฎิบัติ
ราชการนําเสนอตอผูใด 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ก.พ.ร.     ง. ก.พ. 
 ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 

ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป โดยให
ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมท้ังประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอื่นที่จะตองใช 
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ 
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แนวขอสอบ งานสารบรรณ 
 
7.ขอใดมิใชความหมายของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 
 ข. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นท่ีมิใชสวนราชการ 
 ค. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อใชเปนหลักฐานในราชการ 
 ง. หนังสือท่ีมีข้ึนเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
 ตอบ ง. หนังสือที่มีข้ึนเพื่อใชในการติดตอบุคคลภายนอก 
  หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
  1. หนังสือท่ีมีไปมาระหวางสวนราชการ 

 2. หนังสือท่ีสวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ  หรือท่ีมี
ไปถึงบุคคลภายนอก 

  3. หนังสือท่ีหนวยงานอื่นใดซ่ึงมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึง
สวนราชการ  

 4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับ 
(ขอ 9 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ เปน
หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซ่ึงมิใชสวนราชการ 
หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก (ขอ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
9. "หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
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12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครุฑ 
  หนังสือภายในใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใชกระดาษบันทึก 
  หนังสือส่ังการ ใชกระดาษตราครุฑ 
 

13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ  ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 ตอบ ค. 3 ชนิด, คําสั่ง ระเบียบและขอบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

(ขอ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ัง 
การประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย ใหใช
กระดาษตราครุฑ (ขอ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
15.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือ 
เปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  (ขอ 17 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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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 
 

 


