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ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
MINISTRY OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 

          ในหลายทศวรรษที่ผานมาประเทศไทยไดใชทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมไปมาก สงผลใหเกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางกวาง ขวาง และยังสงผลกระทบตอคุณภาพและวิถีการดํารงชีวิตของ
ประชาชนเปนวงกวางและ รุนแรงขึ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่
รับผิดชอบบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีการดําเนินงานอยางไมเปน
เอกภาพและขาดการ บูรณาการ ดังนั้น ในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะใน
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จึงไดจัดตั้งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมข้ึนใหม ใหมีอํานาจหนาเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ และ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การจัดการการใชประโยชนอยางย่ังยืน และ
ราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอม จาก
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจึงไดกําหนดนโยบาย
การดําเนินงานไว อยางชัดเจน ที่จะดําเนินการใหทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายของ
ประเทศไดอยูคูกับสังคม ไทยตลอดไป รวมท้ังประชาชนไดมีการดํารงชีวิตอยูอยางมี
ความสุขภายใตคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 
 

สัญลักษณ 

 
รายละเอียดตราสัญลักษณ  

1. รูปทรงของสัญลักษณที่เปนโล หมายถึง การปกปอง การปองกัน ซึ่งในหลาย
ประเทศนิยมใชรูปทรงโล แทนทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม  

2. ตนโพธิ์ และแผนดิน  
     ตนโพธิ์ หมายถึง ตนไม หรือ โพธิ์ทองของชาวไทย ซึ่งเปนส่ิงที่เรายึดมั่น  
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    ใบไม หมายถึง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกื้อกูลมนุษยเพราะมีการสังเคราะหแสง 
(photosynthesis) รวมทั้งเปนปุยที่เปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตในโลกดวย  
     แผนดิน หมายถึง ความเชื่อมตอระหวางตนไมที่ตองพึ่งพาดิน ดินตองไดรับปุยจาก
ตนไม ภาพน้ีเปนตัวแทนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) กรมปาไม 
(ปม.) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และกรมทางดานส่ิงแวดลอมทั้งหมด คือ กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  

3. ชาง 2 เชือก เปน ชางเพศเมีย (แม) และลูกชาง หมายถึง สัตวปา ความ
เขมแข็ง การดํารงพันธุ ความเมตตาของแมที่มีตอลูก ลูกชางเปนชางเผือก หมายถึง ความ
เปนพิเศษ เปนตัวแทน อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตวปา อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองคการ
สวนสัตว (อสส.)  

4. ปลาโลมา หมายถึง มีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (adaptation) วิวัฒนาการ 
(evolution) เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝง และ หาดทราย แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ทช.) และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ในสวนของ
อุทยานแหงชาติทางทะเล สําหรับคล่ืนน้ําจืด แทน กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (ทบ.) และองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  

5. พระอาทิตย หมายถึง ผูกอใหเกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง เปนอํานาจ พลังงาน 
ที่สะอาดและบริสุทธิ์ (Clean Development Mechanism) และส่ิงแวดลอม จึงเปนตัวแทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ทส.)  

6. เพชร หมายถึง ความแข็งแกรง ความมีคา สะอาด บริสุทธิ์ เปนแรชนิดหนึ่งแทน
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  

7. หยดน้ํา หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แทนกรม
ทรัพยากรน้ํา (ทน.) และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.)  

8. ลายไทย หมายถึง ความเปนไทย  
9. มณฑป แสดงถึง ความเปนไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคม สามารถ

ทะลุทะลวงปญหาได  
10. ลูกโลก เปนโลกใบเดียวกันแตมี 2 ดาน ดานตะวันออก (ประเทศไทย) และดาน

ตะวันตก  
     ลูกโลกทั้ง 2 ดาน มีไมค้ํา หมายถึง เรื่องส่ิงแวดลอมเปนเรื่องของทั้งโลก และ
ประเทศไทยค้ําจุนโลกใบนี้ไวทั้งโลก  
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ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

 
1. แนวความคิดและหลักการ 

1.1 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
ความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนา
ประเทศเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสรางคุณภาพแหง ชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนด
แนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทด แทนได ใหเขาสูสภาพ
สมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนดแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความส่ันสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติในอนาคต  
  การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได ของประชาชาติเปนสิ่งที่รัฐจําเปนตองทํา และ
ที่ทํามานับวาไดผลดีเปนที่ชื่นชม นับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504 - 2509) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แตในชวงเวลาที่ผานมา ในระยะแรกประเทศ
ไทยซึ่งก็เปนเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วไป ที่มิไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ที่จะตองมีนโยบาย และแผนงานปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย ซึ่ง
ยังผลใหเกิดการฉกชิงใชทรัพยากรธรรมชาติอันเปนการทําลายดุลยภาพของระบบนิเวศ และ
ทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดจากดรรชนีรายได
ประชาชาติ จึงมิไดสะทอนใหเห็นความสูญเสียและสูญเปลาของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความ เส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอม รายไดของประชากรที่เพิ่มพูนขึ้นแมจะชวยใหประชาชนมี
ของกินและของใชมาก ข้ึน แตก็ทําใหคุณภาพของชีวิตลดนอยถอยลงอันเนื่องมาจากความ
เส่ือมโทรมของสิ่ง แวดลอม และการเสียดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งมีคุณคาที่ประเมินมิไดและ
ยากท่ีจะฟนฟู ใหคืนสูสภาพเดิมได เชน ปาไม ซึ่งนอกจากเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ย่ิงที่มนุษยไดใชเพื่อการดํารงชีพ แลว ปาไมยังเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนรักษาดุลยภาพของ
ธรรมชาติในการควบคุมสภาพดิน ฟาอากาศ ทําใหฝนตกตามฤดูกาล เปนเขตกําบังลมพายุ 
เปนแหลงกักเก็บน้ําและระบายน้ําที่มนุษยไดมีใชตลอดป ชวยปองกันบรรเทาอุทกภัย 
ปองกันการพังทลายของหนาดินจากกระแสน้ําและลมพายุ เปนนิเวศของมวลพันธุพืช และ 
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แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 กําหนดใหมีการ
จัดทํา "แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม" ดังนี้ 

มาตรา 35 ให รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
จัดทําแผนปฏิบัติ การเรียกวา “แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม” เพื่อปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งกําหนดข้ึนตามมาตรา 13 (1) 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ใหสวนราชการที่เกี่ยวของมีหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อปฏิบัติ การใหเปนไปตาม
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม และเพื่อใหการดําเนินการเปนไปโดยบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายที่กําหนด ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* มีหนาที่ใหคําแนะนํา
แกสวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทําแผนงานหรือดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวด ลอมนั้น 

มาตรา 36 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา 35 อาจจัดทําเปนแผนระยะ
ส้ัน ระยะกลาง หรือระยะยาวไดตามความเหมาะสม และควรจะตองประกอบดวยแผนงาน
และแนวทางการดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) การจัดการคุณภาพอากาศ น้ํา และคุณภาพสิ่งแวดลอมในเรื่องอื่นๆ 
(2) การควบคุมมลพิษจากแหลงกําเนิด 
(3) การอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอม ศิลปกรรม 
(4) การประมาณการเงินงบประมาณแผนดินและเงินกองทุนที่จําเปนสําหรับการ

ดําเนินงานตามแผน 
(5) การจัดองคกรและระเบียบการบริหารงานเพื่อเสริมสรางความรวมมือและ

ประสานงาน ระหวางสวนราชการที่เกี่ยวของและระหวางสวนราชการกับเอกชน รวมทั้งการ
กําหนดอัตรากําลังพนักงานเจาหนาที่ที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(6) การตรากฎหมายและออกกฎขอบังคับ ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ คําส่ัง และ
ประกาศที่จําเปนสําหรับการดําเนินงานตามแผน 

(7) การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อประโยชนในการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและการบังคับใชกฎหมายท่ี เกี่ยวของ 

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ในฐานะ
หนวยงานหลักในการจัดทํานโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ 
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แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 
แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีความตอเนื่องจาก

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
กลาวคือ ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บนแนวทางของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการใชองคความรูทั้งทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรม ในการสรางภูมิคุมกันแกฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนการ
สมประโยชน (Win-Win) ตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวตองพิจารณาบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรอบดานโดยเฉพาะบริบทของการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณตางๆทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ที่สงผลใหการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ที่เกี่ยวของทวีความสําคัญย่ิงข้ึนนอกจากนี้ 
ยังตองพิจารณาถึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการขาดสมดุลในการพัฒนา และความเสื่อมโทรม
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ผานมา ซึ่งสงผลใหตองเรงบูรณาการการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อใหผสมผสานกับการพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ ที่จะ
นําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางแทจริง รวมถึงใหความสําคัญตอบทบาทที่
เขมแข็งข้ึนของภาคประชาชน สิทธิชุมชนและสงเสริมการกระจายอํานาจและหนาที่
รับผิดชอบ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 
ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จะมีความสอดคลอง
และตอยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ 
- ๒๕๕๙) ซึ่งมุงเนนการสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมี
คุณภาพ การสรางความเปนธรรมในสังคม และการสรางภูมิคุมกันตอความเส่ียงในมิติตางๆ 
อยางย่ังยืน 

ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงไดมีการ
พิจารณายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ให
ความสําคัญกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(Creative and Green Economy) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
1. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2534     ข. พ.ศ.2535 
 ค. พ.ศ.2539     ง. พ.ศ.2543 
 
2. พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. พนกําหนดสามสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. พนกําหนดหกสิบวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3.  ดุลยภาพของธรรมชาติ หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 

ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. สมดุลส่ิงแวดลอม 
 
4. ขอใดมีความหมายถึง “มลพิษ” 
 ก. ของเสีย     ข. วัตถุอันตราย 
 ค. กากตะกอน    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดเปน “วัตถุอันตราย”  
 ก. วัตถุระเบิดได     ข. วัตถุไวไฟ  

ค. วัตถุออกซิไดซ     ง. ถูกทุกขอ 
 
6. ขอใด เปนเขตอนุรักษ  
 ก. เขตอุทยานแหงชาติ   ข. เขตรักษาพันธุสัตวปา 
 ค. เขตสงวนเพื่อการทองเที่ยว  ง. ถูกทุกขอ 
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7. เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดคือใคร 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. ประธานสุขาภิบาล 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. หัวหนาผูบริหารทองถิ่น 
 
8. ผูรักษาการใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
9. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยาง
รายแรงตอชีวิต ผูใดมีอํานาจหนาที่ส่ังการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมท้ัง
บุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว เพื่อระงับหรือบรรเทา
ผลรายดังกลาว 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

10. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีใครเปนประธานกรรมการ 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

11. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือใคร 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏบัิติดานงานธุรการ   
 

 งานธุรการ 

  งานธุรการจะเปนงานที่เกี่ยวของกับทางดานเอกสาร เชน การรับ – สงเอกสาร การ
จัดระบบงาน เอกสาร การเก็บขอมูลที่สําคัญขององคกร งานพิมพตางๆ และหนังสือโตตอบ
ทางราชการ เปนตน รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร ทุกหนวยงานจะมี
งานธุรการเพื่อทําหนาที่ดําเนินงานดานเอกสารภายในหนวยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการ
ประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในองคกรและภายนอกองคกรก็ได ดังนั้น จะเห็นได
วาองคกรสวนใหญใหความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเปนหัวใจหลักของการ
ประสานงานตางๆ การเก็บขอมูลเอกสารที่สําคัญๆ ของสวนงานภายในองคกรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมท้ังการควบคุม
ตรวจสอบ อํานวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของทุกฝาย
ดําเนินไปสูเปาหมายที่วางไวไดดีที่สุด 
 

 ขอบขายของงานธุรการ 
1. รับ-สงหนังสือ  2. รางหนังสือ   3. พิมพหนังสือ 
4. ผลิตสําเนาเอกสาร  5. จัดเก็บเอกสาร/แฟมเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 
7. ตรวจทานหนังสือ  8. การทําลายหนังสือ  9. ดูแลสํานักงาน 
10. อื่นๆ เชน การเงิน บัญช ีงบประมาณ พัสดุ 
 

 ความสาํคัญของงานธุรการ 
 1.  เปนดานหนาของหนวยงาน 
 2. เปนหนวยสนับสนุน 
 3. เปนหนวยบริการ 
 

 บทบาทของเจาหนาที่ธุรการ 
 1. ตองรูระเบียบที่เกี่ยวของ 
 2. ตองมมีนษุยสัมพันธ 
 3. ตองมีน้ําใจ เอื้ออาทร 
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 4. ตองมคีวามรอบคอบ 
 5. ตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
  งานเอกสารน้ันเปนงานเกี่ยวของกับความทรงจําของมนุษย และอาจถือไดวา เอกสาร
ทําหนาที่แทนสมองของมนุษย ทั้งนี้ก็เพราะวาเอกสารตาง ๆ นั้นถูกบันทึกไวดวยขอมูลอัน
เปนประโยชนตอการตัดสินใจของผูบริหารท้ังในดานวางแผนและควบคุมงาน 
  บันทึกหรือเอกสาร (Records) หมายถึง กระดาษที่ใชในธุรกิจ หนังสือ แบบฟอรม 
แผนที่ และวัตถุอื่นๆ ที่บรรจุขอความซึ่งแสดงถึงโครงสรางองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติและ
การดําเนินงานของธุรกิจหรือสวนราชการ 
   การจัดเก็บเอกสาร (Filing) หมายถึง ระบบการจําแนก การจัดลําดับ และการเก็บ
หนังสือโตตอบ บัตร กระดาษและวัตถุอื่น ๆ อยางมีระเบียบเพื่อใหคนหามาใชไดทันทวงทีที่
ตองการ 
  สวนการบริหารงานเอกสาร (Records – Management) นั้น หมายถึง การควบคุม
บังคับบัญชา การผลิตเอกสารการปองกันรักษา การจัดเก็บ และการทําลายเอกสาร หรืออาจ
อธิบายวาการบริหารงานเอกสารนี้ หมายถึง กิจกรรมที่กําหนดข้ึนเพื่อควบคุมวงจรชีวิตของ
เอกสารตั้งแตการผลิตข้ึนมาไปจนถึงการทําลาย 
 

 วงจรของเอกสาร (The Records Cycle) 
  บันทึกหรือเอกสารตาง ๆ มีวงจรชีวิตอยู 5 ข้ันตอน คือ 
    1. ผลิต (Creation) 
    2. ใช (Utilization) 
    3. เก็บ (Storage) 
    4. นํากลับมาใชอีกหรือสืบคน (Retrieval) 
    5. ทําลาย (Disposition) 
 

 แผนการบริหารงานเอกสาร 
   แผนการบริหารงานเอกสารนั้น ควรประกอบดวย 

1. การกําหนดนโยบายหรือจุดมุงหมาย และจัดใหมีหนวยควบคุมกลาง 
2. จัดทําคูมือและฝกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร 
3. กําหนดวิธีการจัดหา การใช และการบํารุงรักษาอุปกรณในการจัดเก็บเอกสาร 
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สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแกไขเพิม่เติม 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 หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปน

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. การเตือนเร่ืองท่ีคาง 
6. เร่ืองซ่ึงหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  

 

หนังสือส่ังการ 
หนังสือส่ังการ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบน้ี เวนแตจะมีกฎหมายกําหนดแบบ

ไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาท่ีไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย

หรือไมก็ได เพ่ือถือเปนหลักปฏิบติังานเปนการประจํา 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 ใหทราบชัดเจนโดยท่ัวกนั ใชกระดาษตราครุฑ  
 

การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ 
การเก็บรักษา 
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเม่ือปฏิบัติเสร็จแลวและการ

เก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ 
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบ

ของเจาของเร่ืองโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามข้ันตอนของการปฏิบัติงาน 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบรอยแลว และไมมี

อะไรที่จะตองปฏิบัติตอไปอีก ใหเจาหนาท่ีของเจาของเร่ืองปฏิบัติดังน้ี 
1. จัดทําบัญชีหนังสือสงเก็บ อยางนอยใหมีตนฉบับและสําเนาคูฉบับสําหรับ

เจาของเรื่องและหนวยเก็บ เก็บไวอยางละฉบับ  
2. สงหนังสือและเร่ืองปฏิบัติท้ังปวงที่เกี่ยวของกับหนังสือน้ัน พรอมท้ังบัญชี

หนังสือสงเก็บไปใหหนวยเก็บท่ีสวนราชการน้ัน ๆ กําหนด 
เม่ือไดรับเร่ืองจากเจาของเรื่องแลว ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือปฏิบัติดังน้ี 

1. ประทับตรากําหนดเก็บหนังสือ ไวท่ีมุมลางดานขวาของกระดาษแผนแรกของ
หนังสือฉบับน้ัน และลงลายมือช่ือยอกํากับตรา 

- หนังสือท่ีตองเก็บไวตลอดไป ใหประทับตราคําวา หามทําลายดวยหมึกสีแดง 
- หนังสือท่ีเก็บโดยมีกําหนดเวลา ใหประทับตราคําวา เก็บถึงพ.ศ. .... ดวย

หมึกสีนํ้าเงิน และลงเลขของปพุทธศักราชท่ีใหเก็บถึง 
2.ลงทะเบียนหนังสือเก็บไวเปนหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังน้ี 

- ลําดับท่ี ใหลงเลขลําดับเร่ืองของหนังสือท่ีเก็บ 
- วันเก็บ ใหลงวัน เดือน ปท่ีนําหนังสือน้ันเขาทะเบียนเก็บ 
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การรางหนังสือราชการ 
 
ความสําคัญและประโยชนของการเขียนหนังสือ 

1. เปนเครื่องมือในการสื่อสาร ระหวางผูสง และผูรับหนังสือ 
2. สามารถสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น และเขาใจตรงกัน 
3. ประหยัดเวลา ในการตีความ ไมตองสอบถามหรือเขียนใหมนํากลับมาอานทบทวน 

ทําความเขาใจไดหลายคร้ังเทาที่ตองการ 
4. สามารถเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบได 
5. หรือใชเปนตัวอยางสําหรับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ 
6. เปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

 
ความหมายของหนังสือ หนังสือราชการ และหนังสือโตตอบ 

“หนังสือ” หมายความวา เอกสารตางๆ ที่ทางราชการจัดทําข้ึน รวมทั้งเอกสารท่ี
บุคคลภายนอกสงมายังหนวยงาน และเจาหนาที่รับไวถือวาเปนหนังสือราชการดวย 

“หนังสือราชการ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานทางราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงสวนราชการอื่นใด ที่ไมใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่สวนราชการอื่นใด ที่ไมใชสวนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานทางราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
6. ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 
“หนังสือโตตอบ” หมายความวา หนังสือที่สวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคล 

ภายนอก มีถึงกัน หรือมีการโตตอบไปมาระหวางกัน 
ความสําคัญของงานสารบรรณ “งานสารบรรณ” หมายความวา เปนงานที่

เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การสงการเก็บรักษา การยืม 
จนถึงการทําลาย 
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“แตในทางปฏิบัติแลว” จะเริ่มตั้งแต การคิด อาน ราง เขียน แตง พิมพ จดจํา ทํา
สําเนา สง รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ยอเรื่อง เสนอ ส่ังการ ตอบ ทํารหัส เก็บ 
คนหา ติดตาม จนถึงการทําลายดวย 
 
ความหมายของคําวา “สวนราชการ” 

สวนราชการหมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของ
รัฐทั้งในการบริหารสวนกลาง และสวนภูมิภาค รวมถึงคณะกรรมการดวย 
 
ช้ันความเร็ว และช้ันความลับ “ช้ันความเร็ว” มี 3 ช้ัน 

ดวนที่สุด ใหเจาหนาที่ปฏิบัติทันทีที่ไดรับหนังสือ 
ดวนมาก ใหเจาหนาที่ปฏิบัติโดยเร็ว 
ดวน ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ 

 
“ช้ันความลับ” มี 3 ช้ัน 

ลับที่สุด ลับมาก ลับ 
  

ความหมายของการจัดทําสําเนา 
สําเนา คือเอกสารท่ีจัดทําข้ึนเหมือนตนฉบับ ไมวาจะทําจากตนฉบับ หรือถายจาก

สําเนาอีกชั้นหนึ่ง หรือพิมพจากเคร่ืองคอมพิวเตอรเหมือนตนฉบับก็ได แตจะตองประทับตรา
วา “สําเนาคูฉบับ” หรือ “สําเนา” 
 
“สําเนา” กระทําได 2 แบบ คือ 

“สําเนา” เปนสําเนาที่สวนราชการจัดทําข้ึน อาจทําข้ึนดวย การถาย คัด อัดสําเนา 
หรือดวยวิธีอื่นๆแตสําเนานี้ จะตองมีผูรับรองสําเนา คําวา “สําเนาถูกตอง” โดยใหเจาหนาท่ี
ตั้งแตระดับ 2 ข้ึนไปหรือเทียบเทา ลงลายมือชื่อรับรองตัวบรรจง ตําแหนง วัน เดือน ป ที่
รับรอง โดยปกติใหมีคําวา สําเนาไวที่กึ่งกลางหนาเหนือบรรทัดแรกของสําเนาหนังสือดวย 

“สําเนาคูฉบับ” คือสําเนาที่จัดทําพรอมกับตนฉบับ และเหมือนตนฉบับ มีผูลง
ลายมือชื่อหรือลายมือชื่อยอไวและใหผูราง/พิมพ/ตรวจ ลงลายมือยอไวขางทายขอบลาง
ดานขวา ของหนังสือ 
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ชนิดของหนังสือราชการ มี 6 ชนิด 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ เชน คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ เชน ประกาศ แถลงการณ ขาว 
6. หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 
ความแตกตางของหนังสือภายใน ภายนอก บันทึก 

หนังสือภายนอก หนังสือภายใน บันทึก 
1. ติดตอระหวางกระทรวง หรือบุคคลภายนอก 
2. ผูลงนามเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
3. ใชรูปแบบหนังสือภายนอก “กระดาษครุฑ” มีเรื่อง เรียน อางถึง ส่ิงที่สงมาดวย 
4. เปนพิธีการเต็มรูปแบบ ออกเลขที่ทุกครั้ง 
5. ตองพิมพใหเรียบรอย 
6. มีสําเนาคูฉบับ และสําเนาครบถวน 

  
ความหมายของหนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ 
  
ความหมายของหนังสือบันทึก 

หนังสือบันทึก คือ หนังสือที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือบังคับ
บัญชาสั่งการผูใตบังคับบัญชาหรือขอความท่ีเจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ํากวากรม
ติดตอกันในการปฏิบัติราชการ (จะจัดอยูในหนังสือราชการชนิดท่ี 6) จะใชกระดาษบันทึก
ขอความ หรือไมก็ได 
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แนวขอสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ 
 
1.หนังสือราชการ เปนเอกสารของทางราชการที่ใชติดตอกนัระหวางหนวยงานใด 
 ก. ระหวางหนวยราชการเดียวกัน 
 ข. ระหวางตางหนวยราชการ 
 ค. หนวยงานราชการกบัหนวยงานภายนอก 
 ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

หนังสือราชการ เปนเอกสารของทางราชการที่ใชติดตอกันระหวางหนวยราชการ
เดียวกัน  ตางหนวยราชการ  หรือกับหนวยงานภายนอก โดยมีเปาหมายที่แตกตางกันไป  
เชน เปนคําขอ คําชี้แจง รายงาน คําเสนอ คําส่ัง ฯลฯ แลวแตกรณี 
 
2.ข้ันตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือข้ันตอนใด 
 ก. ข้ันศึกษาขอมูล 
 ข. ข้ันรวบรวมความคิด 
 ค. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 ง. ข้ันลงมือเขียน 
ตอบ ก. ขั้นศึกษาขอมูล 
 ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ  ประกอบดวย 
 1. ข้ันศึกษาขอมูล 
 2. ข้ันรวบรวมความคิด 
 3. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 4. ข้ันลงมือเขียน 
 5. ข้ันตรวจสอบและปรบัปรุง 
 
3.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด 
 ก. หลักความถูกตอง    ข. หลักความชัดเจน 
 ค. หลักความเปนระเบียบสวยงาม  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักความถูกตอง  ความชัดเจนและความเปน
ระเบียบสวยงาม 
 
4.การเขียนใหถูกตองเกี่ยวกับสวนประกอบเปนการเขียนหนังสือราชการ  ที่ยึดหลักความ
ถูกตองตามรูปแบบใด 
 ก. ถูกรูปแบบ     ข. ถูกชื่อเรือ่ง 
 ค. ถูกเนื้อหา     ง. ถูกภาษาราชการ 
ตอบ ก. ถูกรูปแบบ 

การเขียนหนังสือราชการใหถูกรูปแบบ หมายถึง การเขียนใหถูกตองเก่ียวกับ
สวนประกอบ หรือโครงสรางตามรูปแบบของหนังสือราชการ ซึ่งจะมีรูปแบบและขอกําหนด
เฉพาะของแตละประเภท  รวมแลวมี 6 ประเภทดวยกัน คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน  
หนังสือประทับตรา  หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ  และหนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรื
อรรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
5.ความชัดเจนของหนังสือราชการนัน้ตองยึดหลักความชัดเจนอยางไร 
 ก. เนื้อหาชัดเจน 
 ข. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน 
 ค. เนื้อหาชดัเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน 
 ง. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน, เรื่องชดัเจน 
ตอบ ค. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงคชัดเจน, ขอมูลชัดเจน 
 ความชัดเจนในการทําหนังสือ มี 3 ประการคอื  
 1. จุดประสงคชัดเจน 
 2. เนื้อหาชัดเจน 
 3. ขอมูลชัดเจน 
 
6.สําหรับหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก โดยมีขอความอยางเดียวกัน ซึ่งเรียกวา 
"หนังสือเวียน" ใหเพิ่มรหัสตัวอักษร คือตัวใด 
 ก. ว      ข. หว 
 ค. ทว      ง. วฉ 
ตอบ ก. ว 
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สําหรับหนังสือที่มีถึงผูรับจํานวนมาก โดยมีขอความอยางเดียวกัน  ซึ่งเรียกวา 
"หนังสือเวียน" ใหเพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ "ว" หนาเลขทะเบียนหนังสือ  ซึ่งกําหนดเปนเลขที่
หนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแตเลข 1  เรียงเปนลําดับไปจนสิ้นปปฎิทิน  หรือใชเลขที่ของ
หนังสือทั่วไปตามแบบหนังสือภายนอกอยางหนึ่งอยางใดก็ได 
 
7.ขอใดเปนชนิดของหนังสือราชการ 
 ก. หนังสือภายนอก    ข. หนังสือประทับตรา 
 ค. หนังสือประชาสัมพันธ   ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ชนิดของหนังสือราชการ  มี 6 ชนดิ คือ 1) หนงัสือภายนอก 2) หนังสือภายใน 3) 
หนังสือประทับตรา 4) หนังสือส่ังการ 5) หนังสือประชาสัมพันธ และ 6) หนังสือที่เจาหนาที่
ทําข้ึนหรือรรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 
8.หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพธิี โดยใชกระดาษตราครฑุ เปนหนังสือติดตอระหวาสวน
ราชการ หรอืสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใด ซึ่งมิใชสวนราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
เรียกวาหนังสือชนิดใด 
 ก. หนังสือภายนอก    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือประทับตรา    ง. หนังสือส่ังการ 
ตอบ ก. หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธ ีโดยใชกระดาษตราครฑุ 
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมถีึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมใิช  สวน
ราชการหรือที่มีถึงบุคคลภายนอก 
 

9.ขอใดมิใชหนังสือส่ังการ 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
ตอบ ค. กฎ 
 หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบยีบ และขอบังคับ 
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

8. พนักงานราชการท่ีปฏิบตัิงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมาก 
เปนพิเศษหมายถึงผูใด 

 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่
ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพื่อปฏิบตัิงานในเรื่องที่มี
ความสําคัญและจําเปนเฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคล
ในลักษณะดังกลาว (ระเบียบฯ ขอ 6 (2)) 

 
9. ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนก
เปนกลุมงานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบียบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 
(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10. ตําแหนงของพนักงานราชการมีกี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
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11. ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

12. ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภท 
ของใคร 

 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะกรรมการ  (ระเบียบฯ ขอ 7) 

 
13. กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการมรีะยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณ
เชิงกลยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่
คณะกรรมการกําหนด (ระเบียบฯ ขอ 9) 

 
14. ในการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 



24 
 

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 
 

 


