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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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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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีดาน
อาเซียนและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอาเซียนมาเปนกรอบการจัดทํายุทธศาสตต
ของสํานักงาน 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 เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน  
* โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมประเทศอาเซียน  
* โครงการจัดทําหลักสูตรอาเซียนศึกษาสําหรับเยาวชนประชาชนวัยแรงงาน และ

ประชาชนนอกระบบโรงเรียน  
* โครงการแลกเปลี่ยนสื่อภาษาอาเซียน  
ฯลฯ  
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2. แผนสรางความตระหนักดานอาเซียน ประกอบดวย โครงการตางๆ เชน  
* โครงการฝกอบรมบุคลากรเพื่อสรางความรูความเขาใจและความตระหนักดาน

อาเซียนศึกษา  
* โครงการความรูดานอาเซียนสูประชาชน (มีการจัด event การอบรมและมหกรรม

อาเซียน เปนตน)  
* โครงการมหกรรมอาเซียน (8 สิงหาคม)  
* โครงการหนึ่งอําเภอ หนึ่งศูนยอาเซียนศึกษา (จัดนิทรรศการกิจกรรมวัฒนธรรม

อาเซียน ใหบริการส่ือ/ ICT บริการสืบคนขอมูลและจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูเกี่ยวกับ
อาเซียน เปนตน)  

* โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุมอาเซียนศึกษาสูตําบล  
* โครงการจัดการศึกษาและกิจกรรมสงเสริมการเขาสูประชาคมอาเซียน  
ฯลฯ  
3. แผนพัฒนาฐานขอมูล เชน  
* โครงการจัดทําฐานขอมูล ASEAN Online  
ฯลฯ  

 
ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ  
ยุทธศาสตรที่ 2.1  

การเสริมสรางโอกาสในการไดรับการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  
มาตรการ/แนวทาง  

1. พัฒนาหลักสูตรสื่อ และการจัดกระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมกับประชาชน
กลุมเปาหมาย  

2. จัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบที่หลากหลายใหครอบคลุมและเขาถึงโอกาสการ
เรียนรูของประชาชนกลุมเปาหมายบนหลักความเสมอภาค/ความเปนธรรม  

3. สงเสริมกิจกรรมการรูหนังสือโดยมีสาระการเรียนรูเกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน  
4. พัฒนาแหลงเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่นใหมีศักยภาพ เพื่อการมีสวนรวม

ในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน  
แผนงาน/โครงการ  
1. แผนพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตสูประชาคมอาเซียนประกอบดวยโครงการตางๆ 

เชน  
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สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สํานักงาน กศน. 
สํานักงาน กศน. ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ 4 

ป (พ.ศ.2555-2558) ของสํานักงาน กศน. ดังนี้ 
วิสัยทัศน 
คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวติและการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทําที่มี

คุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมอีาชพีอยาง
ย่ังยืน 

 
พันธกิจ 
1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ 
2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพือ่การมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ

ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางย่ังยืน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการ

ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา 

4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจดัการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา 

5. พัฒนาบคุลากรและระบบการบรหิารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการ
มีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

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
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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 
3. การสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน 

  4. การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
เปาประสงค 

1. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม 
2. ผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและมี

คณุลักษณะที่พึงประสงค 
3. ภาคีเครือขายเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวติอยางกวางขวาง 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

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

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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 กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนงคราวละสามป กรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกไดในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหม 

คณะกรรมการวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) สอดสองดูแลและใหคําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจาหนาที่ในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(2) ใหคําปรึกษาแกเจาหนาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่บุคคล

ดังกลาวรองขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองกําหนด 
(3) มีหนังสือเรียกใหเจาหนาที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็น

ประกอบการพิจารณาได 
(4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(5) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปน

ครั้งคราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

(6) เรื่องอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

คําส่ังทางปกครอง 
เจาหนาที่ 
เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไมได 
(1) เปนคูกรณีเอง 
(2) เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี 
(3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพี่

นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

(4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของ
คูกรณี 

(5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
(6) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัตคิวามรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539 

ทรงยศ ลังการพินธุ 

  
1.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  การท่ีเจาหนาที่ 

ดําเนินกิจการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐนั้น หาไดเปนไปเพื่อประโยชนอันเปนการ
เฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่
และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิด ความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดใน
การกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น  ทั้งที่
บางกรณีเกิดข้ึนโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยในการปฏิบัติหนาที่ 
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาท่ี
ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบ
โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมท่ีจะมีตอ แตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอน กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางคร้ัง
กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการ
ทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธี การในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับ
ดูแลอีกสวนหนึ่ง อันเปนหลักประกันมิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไมรอบคอบอยูแลว  
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะ
เมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตัว หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวม
มาใชบังคับ  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
รัฐ   

2.สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ 
พ.ศ. 2539 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิด ที่เจาหนาที่ ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่  ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาว  
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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 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
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 (2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 

 การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
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 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
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 (7) มติคณะรัฐมนตรี  หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร
ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 

 ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได 
 ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําส่ังมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ  ประโยชนสาธารณะ  และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน 
 (1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ  ความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ   และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 

  (2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ  หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได  ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี  การปองกัน  การปราบปราม  การทดสอบ  
การตรวจสอบ  หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม 
 (3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด  
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ  รายงานขอเท็จจริง  หรือขอมูลขาวสารท่ีนํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว 
 (4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด 
 (5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกลํ้าสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร 
 (6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย  หรือขอมูลขาวสารท่ีมี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น 
 (7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา 
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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 

 
 



22 
 

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 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
เพ่ือเปนหลักฐานในทางราชการ ซ่ึงรวมถึง ภาพถาย ฟลม แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย  
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แนวขอสอบคอมพิวเตอร 
 
1.เทคโนโลยีสมัยใหม (Modern Technology) หมายถึง 
 (1) เทคโนโลยีทางเทคนิค  (2) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร  
 (3) เทคโนโลยีทางขาวสาร  (4) ขอ 1 และขอ 3 ถูก  
 (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  1 
 เทคโนโลยีสมัยใหม  (Modern Technology)  หมายถึงเทคโนโลยีทางเทคนิค  
(Technical Technology)  และเทคโนโลยีทางการบริหาร  (Administrative Technology)  ซึ่ง
เกิดข้ึนมาจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตองความเปน
มาตรฐาน  ความเปนไปได  ความรวดเร็ว  และความรวมมือในการดําเนินงานตาง ๆ 
 
2.การปฏิวัตทิางเทคโนโลยียึดหลัก  
 (1) ความเปนมาตรฐาน (2) ความรวดเร็ว  
 (3) ความทนัสมัย (4) ขอ 1 และขอ 2 ถูก  
 (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  4  
 
3.เทคโนโลยีการบริหาร คือ  
 (1) การบริหารท่ีตองใชเทคนิคเชิงปริมาณ 
 (2) การบริหารท่ีตองใชพฤติกรรมศาสตรเขาชวย  
 (3) การบริหารท่ีตองใชทฤษฎอีงคการเขาชวย 
 (4) ขอ 1 และขอ 2 ถูก  
 (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  5  
 เทคโนโลยีการบริหารหรือวิทยาการบริหารน้ัน  ถือเปนศาสตรแขนงหนึ่งของการ
บริหารรัฐกิจ  ซึ่งจะนําเทคนิคเชิงปริมาณ  ทฤษฎีองคการ  และความรูทางพฤติกรรมศาสตร
เขามาใชในการตัดสินใจและการบริหารงาน 
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4.คอมพวิเตอร หมายถึง  
 (1) หนวยประมวลผลขอมูล (2) อุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบนั  
 (3) อุปกรณที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (4) ถูกทุกขอ (5) ไมมีขอใดถูก 
 ตอบ  3 
 คอมพิวเตอร  (Computer)  หมายถึง  เครื่องจักรที่ทํางานโดยระบบอิเล็กทรอนิกส
สามารถทํางานและประมวลผลดวยความเร็วสูง  เหมาะสําหรับงานที่สลับซับซอน  หรืองาน
ที่มีปริมาณมากๆ  ใหสําเร็จลุลวงและไดผลลัพธออกมาอยางถูกตองและรวดเร็ว 
 
5.ระบบคอมพิวเตอร หมายถึง  
 (1) หนวยประมวลผลขอมูล (2) อุปกรณที่ทันสมัยที่สุดในปจจุบนั  
 (3) อุปกรณที่ทํางานดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
 (4) ถูกทุกขอ (5) ไมมีขอใดถูก 
 ตอบ  1  
 ระบบคอมพิวเตอร  คือ  กลุมของเครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ  ที่รวมตัวกันทําการ
ประมวลผลขอมูล  เพื่อใหไดมาซึ่งขาวสารตามตองการซึ่งสวนประกอบของระบบ
คอมพิวเตอรนี้  ไดแก  เครื่องจักร  (Hardware), คําส่ังงาน  (Software)  และ  บุคลากร 
(Peopleware) 
 
6.ไมโครโพรเซสเซอร (Microprocessor) คือ  
 (1) อุปกรณชิ้นสวนของเครื่องรับโทรทัศน 
 (2) ตนกําเนิดของเครื่องคอมพิวเตอรสวนตัว (Personal Computer) 
 (3) ชิป (Chip) ที่ทําหนาที่เฉพาะอยางในคอมพวิเตอร 
 (4) ขอ 2 และขอ 3 ถูก (5) ขอ 1 และขอ 3 ถูก 
 ตอบ  2 
  ไมโครโปรเซสเซอร  (Microprocessor)  คือ  ชิปวงจรเชื่อมตอหนึ่งตัวที่สามารถทํางาน
ทุกอยางไดครบถวน  โดยมีวงจรเปนแบบ  VLSI  (Very Large Scale Integration)  ที่ถือ
เปนสมองหรือศูนยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร  และยังถือเปนตนกําเนิดของเครื่อง
ไมโครคอมพิวเตอร  (Microcomputer/Desktop Computer/Personal Computer)ยุคปจจุบัน 
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7.เครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่ใชในการจองตัว๋เครื่องบิน เปนการประมวลผลในลักษณะ 
 (1) การกระจายการประมวลผล  (2) การประมวลผลแบบรวมศูนย 

(3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว  (4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก  
(5) ถูกทุกขอ 

 ตอบ  2  
 เครือขายแบบดาว  (Star Network)  เปนเครือขายที่ประกอบดวยเครื่องคอมพิวเตอร
และอุปกรณตอพวงอื่น ๆ  ตอเชื่อมโดยตรงกับเครื่องคอมพิวเตอรหลัก  โดยที่การส่ือสาร
ทั้งหมดที่จะตองผานไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรหลักกอน  ซึ่งการทํางานลักษณะนี้จะเปนการ
ประมวลผลแบบรวมศูนย  (Centralized Process)  กลาวคือ  การสื่อสารจากจุดใด ๆ  ใน
เครือขายจะตองพึ่งพิงคอมพิวเตอรศูนยกลาง  ดังนั้นจึงเหมาะสําหรับการปฏิบัติงานดานการ
ใหบริการตาง ๆ  เชน  การจองตั๋วเครื่องบิน  ระบบการรับฝากเงินของธนาคาร  เปนตน  แต
มีขอเสีย คือ  หากเคร่ืองคอมพิวเตอรศูนยกลางเกิดขัดของก็จะทําใหการส่ือสารของจุดตางๆ  
ในเครือขายขัดของไปดวย 
 
8.เครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่ใชตรวจผลสอบเอน็ทรานสเปนการประมวลผลในลักษณะ 
 (1) การกระจายการประมวลผล  (2) การประมวลผลแบบรวมศูนย 
 (3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว  (4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก  
 (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  1 
 ระบบเครือขายทองถิ่น  (Local Area Network)  เปนระบบเครือขายการส่ือสารที่ใชกัน
อยูในบริเวณอาคารเดียวกันหรืออาคารท่ีอยูใกลกัน  โดยการกระจายการประมวลผล  
(Distributed Processing)  ไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอรอื่น ๆ  ในเครือขายทําใหเกิดความ
รวดเร็วในการสื่อสาร  แตการเขาถึงฐานขอมูลจะทําไดเพียงเพื่อตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูลเทานั้นไมสามารถที่จะแกไขขอมูลได    
 
9.เครื่องไมโครคอมพวิเตอรที่ใชพิมพรายงานตาง ๆ เปนการประมวลผลในลักษณะ 
 (1) การกระจายการประมวลผล  (2) การประมวลผลแบบรวมศูนย 
 (3) การประมวลผลแบบทํางานเดี่ยว  (4) ขอ 1 และ ขอ 2 ถูก  
 (5) ถูกทุกขอ 
 ตอบ  3  
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 

30.ในการประเมินความคุมคานั้น  ใหคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. ประเภทและสภาพของแตละภารกิจ ข. ความเปนไปไดของภารกิจ 
 ค. ประโยชนที่รัฐและประชาชนจะพึงได ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ในการประเมินความคุมคา ใหคํานึงถึงประเภทและสภาพของแตละภารกจิความ
เปนไปไดของภารกิจหรือโครงการที่ดําเนินการ ประโยชนทีร่ัฐและประชาชนจะพึงไดและ
รายจายที่ตองเสียไปกอนและหลังจากที่สวนราชการดําเนินการดวย 

ความคุมคา ใหหมายความถึงประโยชนหรือผลเสียทางสังคม และประโยชนหรือ
ผลเสียอื่น ซึ่งไมอาจคํานวณเปนตัวเงินไดดวย 
 
31. เหตุผลในการใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ังการ
อนุญาต การอนุมตัิ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใหแกผู
ดํารงตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง ดวยสาเหตุใด 
 ก. เพื่อประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ 
 ข. เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
 ค. เพื่อลดขั้นตอนในการปฎิบัตริาชการ 
 ง. ถูกท้ังขอ ข. และ ขอ ค. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ข. และ ขอ ค. 

 สวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต 
การอนุมัต ิการปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอื่นใดของผูดํารงตําแหนงใหแกผูดํารง
ตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว
และลดขั้นตอนการปฏิบตัิราชการ ทัง้นี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกลาวตองมุงผล
ใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
 
32. การท่ีสวนราชการจดัใหมีการทบทวนภารกจิของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรทีจ่ะดําเนินการตอไปหรือไม ใหคํานึงถึงส่ิงใด 
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 ก. แผนการบริหารราชการแผนดิน  ข. นโยบายของคณะรัฐมนตร ี
 ค. ความคุมคาของภารกิจ   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ  

 สวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือ
สมควรทีจ่ะไดดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบาย
ของคณะรัฐ มนตรี กําลังเงินประมาณของประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณ
อื่นประกอบกัน 

 
33. ระยะเวลาการทบทวนภารกิจนัน้ใหเปนไปตามที่หนวยงานใดเปนผูกําหนด 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ร. 

 ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ง. สํานักงบประมาณแผนดิน 

ตอบ ข. ก.พ.ร. 
กําหนดเวลาในการจัดใหมีการทบทวนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่ ก.พ.ร. กําหนด 

 
34. สวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชน จะตองตอบคําถาม
หรือแจงการดําเนินการใหทราบภายในระยะเวลาใด 
 ก. ภายในสามวัน    ข. ภายในเจ็ดวัน 
 ค. ภายในสิบหาวัน    ง. ภายในสามสิบวัน 
 ตอบ ค. ภายในสิบหาวัน 

 เมื่อสวนราชการใดไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนหรือจากสวน
ราชการดวยกันเกี่ยวกับงานที่อยูในอํานาจหนาที่ของสวนราชการนั้น ใหเปนหนาที่ของสวน
ราชการนั้นที่จะตองตอบคําถามหรอืแจงการดําเนินการใหทราบภายในสิบหาวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว  
 
35. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติใหถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตกรณีใด 

ก. เพื่อประโยชนในการรักษาความมัน่คงของประเทศ  
ข. ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
ค. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน  
ง. ถูกทุกขอ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่
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