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ความรูทั่วไปเกีย่วกับกระทรวงสาธารณสุข 
 

ประวัติกระทรวง  
จากประวัติกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไว โดยพระบําราศนราดูร อดีต

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรวบรวมไวในหนังสืออนุสรณสาธารณสุข ครบ 15 ป 
ไดกลาวถึงประวัติงานสาธารณสุขจนถึงกอตั้งเปนกระทรวงสาธารณสุขไวสรุปได ดังนี้ 

25 ธันวาคม 2431 พระพุทธเจาหลวงทรงตั้ง “กรมการพยาบาล” ข้ึน เพื่อให
ควบคุมดูแลกิจการศิริราชพยาบาลสืบแทนคณะกรรมการสรางโรงพยาบาลวัง หนา ซึ่งพน
หนาที่ไปเมื่อการจัดตั้งเสร็จแลว กรมพยาบาลมีหนาที่จัดการศึกษาวิชาแพทย ควบคุม
โรงพยาบาลอื่น ๆ และจัดการปลูกฝเปนทานแกประชาชน สันนิษฐานวา กรมพยาบาลขึ้น
ตรงตอองคสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะพระองคเจาศรีเสาวภางคราชเลขาธิการสวนพระองค 
ทรงเปนอธิบดี 

ครั้นพระองค เจาศรีเสาวภางคส้ินพระชนม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2432 กรมพยาบาล
ก็ยายมาสังกัดในกระทรวงธรรมการ เริ่มมีแพทยประจําเมืองข้ึนในบางแหง มีการนํายาตํารา
หลวงออกจําหนายในราคาถูกและตั้งกองแพทยไปปองกันโรคระบาด 
  พ.ศ. 2448 (ร.ศ. 124) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระปยมหาราช 
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหยุบกรมพยาบาลและตําแหนงอธิบดีกรมพยาบาล อธิบดีกรม
พยาบาลคนสุดทายคือ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา และใหโรงพยาบาลอื่น
ที่สังกัดกรมพยาบาลไปขึ้นอยูในกระทรวงนครบาล ยกเวนโรงศิริราชพยาบาล คงใหเปน
สาขาของโรงเรียนราชแพทยาลัย สวนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุหนองฝ กองแพทย
ปองกันโรคและแพทยประจําเมือง ยังคงสังกัดอยูในกระทรวงธรรมการตามเดิม 

30 มีนาคม 2451 กระทรวงมหาดไทยไดขอโอนกองโอสถศาลารัฐบาล กองทําพันธุ
หนองฝ กองแพทยปองกันโรค และแพทยประจําเมืองมาอยูในบังคับบัญชาของ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งในชั้นแรกใหสังกัดอยูในกรมพลําภังค 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2455 พระยามหาอํามาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ไดเดินทางไป
ประเทศฟลิปปนส และพบเห็นการรักษาพยาบาลปองกันโรค ตลอดจนวิธีปลูกฝ จึงไดถวาย
รายงานขึ้นนํากราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับความเห็นวา
ควรจะรีบจัดวางการปองกันโรคสําคัญ 4 อยาง คือ โรคฝดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และไข 
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วิสัยทัศน ป 58 
ภายในทศวรรษตอไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรง เพิม่ข้ึนเพื่อสรางความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางออมอยางย่ังยืน  
 

พันธกิจ 
1. กําหนดนโยบาย มาตรฐาน กฎหมายและบริหารจัดการบนฐานขอมลูที่มีคุณภาพ

และการจัดการความรู รวมถึงการตดิตามกํากับประเมินผล (Regulator)  
2. จัดระบบบริการตั้งแตระดับปฐมภูมิจนถึงบรกิารศูนยความเปนเลิศที่มีคุณภาพ 

ครอบคลุมและระบบ สงตอที่ไรรอยตอ (Provider)  
 

เปาประสงค 
1. อายุคาดเฉล่ียเมื่อแรกเกิด ไมนอยกวา 80 ป  
2. อายุคาดเฉล่ียของการมีสุขภาพดี ไมนอยกวา 72 ป  

 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานที่เนนหนัก ประกอบดวย  
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาสุขภาพตามกลุมวัย  
ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนาและจัดระบบบริการท่ีมคีุณภาพมาตรฐาน ครอบคลุม 

ประชาชนสามารถ เขาถึงบริการได  
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ  

  

เรื่องนารูเก่ียวกับสุขภาพ 
การเฝาระวังคุณภาพนํ้าบริโภคเบื้องตน(ภายหลังภาวะนํ้าทวม)  

การเฝาระวังคุณภาพน้ําบริโภคภายหลังภาวะน้ําทวม เปนการติดตามดูการ
แพรกระจายของเชื้อโรคที่มีผลกระทบตอสุขภาพ สามารถทําไดโดยการตรวจสอบทาง
กายภาพ ซึ่งสามารถดูดวยสายตา โดยสังเกตลักษณะความขุน สี ตะกอนและสิ่งแปลกปลอม
ตางๆ 
         สําหรับการตรวจสอบเพื่อเฝาระวังเบื้องตนทางภาคสนามสามารถใชชุดทดสอบอยาง 
งาย (Test Kit) ไดแก การตรวจหาเชื้อโรคในน้ําด่ืมดวยชุดทดสอบโคลิฟอรมแบคทีเรียในน้ํา
บริโภค (อ.11) 
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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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ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ใหใช
บังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้น
ความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐท่ี
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนา
สวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 

 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
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 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาท่ีรักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน

ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 
 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผูบังคับ 

บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
 

 องคการรักษาความปลอดภัย 
 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  

 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ  

(1) ลับที่สุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 

 ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม 
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แนวขอสอบระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
1.ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการเปนฉบับพุทธศักราชใด 
 ก. พุทธศักราช 2544    ข. พุทธศักราช 2545 
 ค. พุทธศักราช 2546    ง. พุทธศักราช 2547 
 
2.ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการมีผลบังคับใชหลังจากประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนเวลากี่วัน 
 ก. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 วัน 
 ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 15 วัน 
 ค. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน 
 ง. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน 
 
3.ผูใดรักษาการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ก. รองนายกรัฐมนตร ี   ข. นายกรัฐมนตร ี
 ค. ผูวาราชการกรุงเทพ   ง. ประธานสภาตําบล 
 
4.ในการกําหนดชั้นความลับนั้น ใหคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การปฏิบตัิหนาที่ของหนวยงานของรัฐ 
 ข. ประโยชนแหงรัฐ 
 ค. ความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐ 
 ง. การปฏิบตัิหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกนั 
 
5."ประโยชนแหงรัฐ" หมายความรวมถึงการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับส่ิงใด 
 ก. ประโยชนสาธารณะ 
 ข. ประโยชนของเอกชน 
 ค. ประโยชนของรัฐบาล 
 ง. ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน 
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6.ขอใดไมใชเรื่องของประโยชนแหงรัฐ 
 ก. การเมืองระหวางประเทศ 
 ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 ค. การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 
7.หัวหนาหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนอะไร 
 ก. นิติบุคคล     ข. นิติรัฐ 
 ค. หนวยงานอิสระ    ง. รัฐวิสาหกิจ 
 
8.หัวหนาหนวยงานของรัฐ สําหรับราชการสวนภูมิภาคคอืผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. รองนายกรัฐมนตร ี
 
9.จากขอขางตน สําหรับสวนราชการอื่นนั้นมีผูใดไมใชหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกเมืองพัทยา 
 
10.หัวหนาหนวยงานของรฐั สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผูใด 
 ก. ผูบริหารกิจการของรฐัวิสาหกิจ  ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกเมืองพัทยา 
 
11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงขอใด 
 ก. การลดชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ข. การเพิ่มชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ง. ถูกทุกขอ 
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12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการนั้น
ตองมีการกระทําทุกๆ  กีป่เปนอยางนอย 
 ก. ทุกๆ 1 ป     ข. ทุกๆ 2 ป 
 ค. ทุกๆ 3 ป     ง. ทุกๆ 5 ป 
 
13.จากขอขางตน  ผูใดจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความลับของทางราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี     

ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  
 ง. กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
 
14.ผูรักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตนและอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม
ความจําเปนคือผูใด 
 ก. หัวหนารัฐ     ข. หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 
15.หากมีความจําเปนตองเปดเผยความลับแกผูใดตองกระทําโดยระมัดระวัง ทั้งนีต้อง
คํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การรักษาความลับและความปลอดภัย 
 ข. การรักษาความลับและความมั่นคงของชาต ิ
 ค. การรักษาความลับ และประสิทธภิาพในการดําเนินการ 
 ง. การรักษาความลับและความสงบสุขของประเทศ 
 
16. หากคณะกรรมการคณะใดมีฝายเลขานุการท่ีมิไดเปนเจาหนาที่ของรัฐใหผูใดทําหนาที่
เปนหนวยงานของรัฐ 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ค. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ง. ผูวาราชการจังหวัด 
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17.องคการรักษาความปลอดภัยฝายพลเรือนคือหนวยงานใด 
 ก. CIA       
 ข. หนวยรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ค. สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบญัชาการทหารสูงสุด  
 
18.ประเภทของชั้นความลับแบงเปนกี่ชั้น 
 ก. 2 ชั้น, ลับที่สุด , ลับ     

ข. 3 ชั้น, ลับที่สุด , ลับมาก ,ลับ 
 ค. 3 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับ  
 ง. 4 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับเฉพาะ , ลับ 
 
19.ขอมูลขาวสารลับที่หากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกดิความเสียหายแก
ประเทศแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด เรียกวา 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
 
20. ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกดิความเสียหายแก
ประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง  เปนชั้นความลับของขอมูลขาวสารในชั้นใด 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
 
21.ขอมูลขาวสารลับ ซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะกอใหเกดิความเสียหาย
แหงรัฐ  เปนชั้นความลับของขอมูลขาวสารในชั้นใด 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม 
และ มีคุณภาพชีวติที่ดี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34) 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
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50.โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญนัน้มีกี่สถานไดแกอะไรบาง 
 ก. 3 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนและไลออก 
 ข. 4 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และไลออก 
 ค. 4 สถาน, ภาคทัณฑ ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน และปลดออก 
 ง. 5 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ตัดเงินเดือน และไลออก 
 ตอบ ง. 5 สถาน, ภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดอืน ตัดเงินเดือน และไล
ออก 

โทษทางวินัยมี 5 สถาน ดังตอไปนี ้
(1) ภาคทัณฑ 
(2) ตัดเงินเดือน 
(3) ลดเงินเดือน 
(4) ปลดออก 
(5) ไลออก 
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 88) 

 
51.สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทาํผิด
วินัยรวมกันใหผูใดแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตร ี
 ค. หัวหนาสวนราชการ   ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. ปลัดกระทรวง 

สําหรับขาราชการพลเรือนสามัญตางกรมในกระทรวงเดียวกันถูกกลาวหาวากระทํา 
ผิดวินัยรวมกัน ใหปลัดกระทรวงเปนผูส่ังแตงตัง้คณะกรรมการสอบสวน เวนแตเปนกรณีที่
ปลัดกระทรวงถูกกลาวหารวมดวย ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูส่ังแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบสวน (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 94) 
 
52.โทษทางวินัยของขาราชการพลเรือนสามัญ กระทําผิดวินัยไมรายแรงหรือขอใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 



18 
 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง ใหผูบังคับบัญชา ซึ่งมี
อํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ส่ังลงโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนตามควรแก
กรณี ใหเหมาะสมกับความผิด  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 96) 

 
53.ในการกระทําผิดวินยัอยางรายแรงของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น จะมีโทษทางวินัย
สถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ไลออก 
 ตอบ ง. ไลออก 

ภายใตบังคับวรรคสอง ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดกระทําผิดวินัยอยางรายแรง ให
ลงโทษปลดออกหรือไลออกตามความรายแรง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 97) 

 
54.จากขอขางตน ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แต
หามมิใหลดโทษลงต่ํากวาสถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน    ง. ปลดออก 
 ตอบ ง. ปลดออก 

กรณี ถามีเหตุอันควรลดหยอนจะนํามา ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได แตหามมิ
ใหลดโทษลงต่ํากวาปลดออก (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 97) 

 
55.ในการพิจารณาวินิจฉัยรองทุกข  ผูใดมีอํานาจในการรับเรื่องรองทุกข ยกคํารองทกุข 
แกไขหรือยกเลิกคําส่ัง 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ค. 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตร ี
 ตอบ ข. ก.พ.ค. 

การรองทุกขและการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให
เปนไป ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 
123) 
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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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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

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

9."หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนังสือท่ีใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 
 

10.ผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตราในหนังสือประทับตราคือใคร 
 ก. หัวหนาหนวย    ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง 
 ค. เจาหนาท่ีภายในหนวยงาน   ง. หัวหนาฝาย 
 

11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทับตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร ข. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องท่ีคาง    ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 

12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 

13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คาํส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ  ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 

14.บรรดาขอความท่ีผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ังการ
ประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
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 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 
15.บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  เพ่ือถือเปน
หลักปฏิบัติงานเปนการประจํา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 

16.บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาท่ีใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 

17.หนังสือประชาสัมพันธ มีกี่ชนิดอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ และขาว  
 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ แถลงการณ และขาว 
 

18.บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงใหทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติน้ันเรียกวา
หนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ 
 ค. ขาว      ง. ประชาสัมพันธ 
 

19.ในการประกาศนั้น ถากฎหมายกําหนดใหเปนการแจงความใหเปลี่ยนคําวา "ประกาศ" เปนคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 

20.บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ
หรือกรณีใดๆ  ใหทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
 
21.บรรดาขอความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบน้ันเปนหนังสือประชาสัมพันธชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ประกาศแจงความ    ง. แถลงการณ 
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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 
 

 


