
                   หน้า 1 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   หน้า 2 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

ขอบเขตเน้ือหา 

สวนที่ 1 ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว        6 
ประวัติความเปนมา          6 
หนาท่ี            6 
วิสัยทัศน           7  
คานิยม            7 
พันธกิจ           7 
ภารกิจหนาท่ี            8 
โครงสราง และ อัตรากําลัง         9 
นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี         10 
หลักธรรมาภิบาล          11 
บทบาทภารกิจของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวตามโครงสรางใหม   11 
สรุปภารกิจตาม พ.ร.บ. ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2558  12 
อํานาจหนาท่ีตามกฎกระทรวง         12 
 
สวนที่ 2 ความรูเก่ียวกับการปฎิบัติงานดานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
นโยบาย พม. ป 60          13 
การดําเนินงานรวมกับสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 13 
การบูรณาการงานภายใตนโยบายกระทรวง พม. และท่ีเกี่ยวของ    14 
การพัฒนาศักยภาพสตรีการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชาย  

และการสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว     15 
ศูนยพัฒนาครอบครัวสรางชุมชนเขมแข็ง       17 
ระเบียบกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว       20 
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว    24 
ขอบังคับของประธานศาลฎีกาวาดวยวิธีการดําเนินคดีคุมครองสวัสดิภาพ พ.ศ. 2554 29 
ระเบียบอธิบดีผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลางวาดวยหลักเกณฑ  

วิธีการและระยะเวลาการดําเนินการแกผูกระทําความรุนแรงในครอบครัว 
แทนการลงโทษและเง่ือนไขการยอมความการถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟอง  34 

พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551        38 
นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2560 – 2564   55 
แผนครอบครัวเขมแข็งโดยชุมชน         57 
สถานการณปจจุบัน ประจําป 2559        68 
 
สวนที่ 3 กฎหมายที่เก่ียวของ 
สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548   78 
แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 93 
 
สวนที่ 4 สิทธิประโยชนและสวัสดิการของขาราชการ 
สวัสดิการและประโยชนเกื้อกูลของขาราชการ       116 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555    116 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553   129 
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523   136 
ประโยชนเกื้อกูล          145 
พระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไขถึงฉบับท่ี 9) 145 



                   หน้า 3 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

 
สวนที่ 5 วินัยและการรักษาวินัยของขาราชการ 
วินัยขาราชการพลเรือน         171 
ขอหามทางวินัย          181 

 
สวนที่ 6 ความรูทั่วไปเก่ียวกับเจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน 
 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับงานธุรการ         189 
งานธุรการ            189 

บทบาทของเจาหนาท่ีธุรการ         189 
แผนการบริหารงานเอกสาร         190 
การจัดทําบัญชีเอกสาร         193 
ระบบการจัดเก็บเอกสาร         194 
วิธีปฏิบัติในการจัดเก็บเอกสาร        195 
การจําแนกประเภทรายงาน         198 

การบริหารงานพัสดุ          202 
  กลยุทธการบริหารงานพัสดุ        203 
 การจัดมาตรฐานพัสดุ         209 
  การจัดหา             215 
  การบริหารพัสดุคงเหลือ         225 
  การจัดการคลังพัสดุ         228 
  การขนสง            239 
  การบํารุงรักษา           247 
  การจําหนายพัสดุออกจากบัญชี       252 
  การบริหารงานพัสดุและการจัดหาของสวนราชการ     255 
การรางหนังสือราชการ          267 
ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ          274 
ระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส       345 
แนวขอสอบระเบียบฯ วาดวยพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส     354 
แนวขอสอบระเบียบฯ วาดวยพัสดุ         364 
แนวขอสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ        371 
แนวขอสอบงานธุรการ          376 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   หน้า 4 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (อังกฤษ: Department of Women’s Affairs 

and Famaliy Deveopment อักษรย่อ:สค.) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานเสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอ
ภาคและความเท่าเทียม ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่าง
จากเพศโดยกําเนิด การป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี 
การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

 
ประวัติความเป็นมา 

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยยุบหน่วยงานที่กระจายอยู่ในหลาย
กระทรวง มาจัดต้ังกระทรวงและหน่วยงานระดับกรมข้ึนใหม่ เพ่ือให้การดําเนินงานของภาครัฐมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนั้น สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)ในสังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นอีกหน่ึงหน่วยงานที่ได้รับการจัดต้ังข้ึนใหม่ 
อาศัยอํานาจตาม 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 มาตรา 17 
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มาตรา 35 (1) 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2545 

ในการจัดต้ังสํานักงานน้ี มีการรวมหน่วยงาน 3 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
 

หน้าท่ี 
เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 



                   หน้า 5 
 

 

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในการแก้ไขและพัฒนาสตรี ครอบครัว ผู้กระทําหรือ
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี ผู้แสดงออกที่
แตกต่างจากเพศโดยกําเนิดและผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 

จัดบริการสวัสดิการสังคม การให้ความช่วยเหลือ คุ้มครอง แก้ไข เยียวยา บําบัด ฟ้ืนฟู 
และพัฒนาศักยภาพของสตรี ผู้กระทําหรือผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว ผู้ที่ถูกศาลส่ัง
คุ้มครองสวัสดิภาพ ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี รวมทั้งผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

  
วิสัยทัศน์  

 สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค 
 
ค่านิยม 

มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นํา ทํางานเป็นทีม 
 
พันธกิจ 

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระห่างเพศ 
2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลใน

ครอบครัว 
3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการคา้ประเวณ ี
4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่ สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคล

ในครอบครัว 
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5. ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ และจัดสวัสดิการสังคม 
6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว 

 

ภารกิจหน้าท่ี  
แบ่งส่วนราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความม่ันคงของมนุษย์ พ.ศ. 2559 กําหนดให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจ
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพสตรีการส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ การ
ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด และบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว การตรวจสอบ 
การชดเชยและเยียวยาเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และการคุ้มครองและ
พัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี โดยให้มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1.เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
ครอบครัวผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 

2.ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน และองค์กรระหว่าง
ประเทศ ในการดําเนินการตามนโยบาย พันธกรณี อนุสัญญา และความตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับสตรีครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดย
กําเนิด 

3.เสริมสร้างมาตรการ กลไกในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ระหว่างเพศ การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด การ
ป้องกันการค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี การคุ้มครองสวัสดิภาพ
บุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว 

4.ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดต้ัง การดําเนินงาน การรับรอง และการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งขององค์กรภาคเอกชนด้านสตรีและครอบครัว รวมทั้งองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

5.บริหารจัดการและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านสตรี ครอบครัว ผู้ประสบ 
ปัญหาจากการค้าประเวณี และผู้แสดงออกท่ีแตกต่างจากเพศโดยกําเนิด 
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กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การ
จัดทําการรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของ

รัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากทางราชการให้
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคล
อ่ืนที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 
 ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
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.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

6. หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีทําข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 
 หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่
มีถึงบุคคลภายนอก  
 
 หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็น
หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 
 หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่าง
ส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่อง
สําคัญ ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
6. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป็นคําส่ัง ให้ใช้หนังสือ

ประทับตรา 
 
หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ  

 
 หนังสือสั่งการ 
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.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน........ 

หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายกําหนดแบบไว้
โดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ได้แก่ คําสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 

คําสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้
กระดาษตราครุฑ  

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้ เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ  
 
 หนังสือประชาสัมพันธ์ 

หนังสือประชาสัมพันธ์ ให้ใช้ตามแบบที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี เว้นแต่จะมีกฎหมาย
กําหนดแบบไว้โดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข้าใจในกิจการของทาง
ราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑ  
 
หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทางราชการทํา
ข้ึนนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหนังสือที่หน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด 
คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือท่ีส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคลหรือ
หน่วยงาน เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยท่ัวไปไม่จําเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมและมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน  
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11.ข้อใดไม่ควรใช้หนังสือประทับตรา 
 ก. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรบัทราบที่ไม่เกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
 ง. หนังสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราให้ใชไ้ด้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหวา่งส่วน
ราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ ได้แก่ 
  1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  2. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องทราบ 
  4. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
           5. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป็นคําส่ัง ให้ใช้
หนังสือประทับตรา 
  6. การตอบรบัทราบท่ีไม่เก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
 (ข้อ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
12.ข้อใดไม่ได้ใช้กระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนังสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใช้กระดาษตราครุฑ 
  หนังสือภายในใช้กระดาษบันทึก 
  หนังสือประทับตราใช้กระดาษบันทึก 
  หนังสือส่ังการ ใช้กระดาษตราครุฑ 
 
13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนดิ มีอะไรบ้าง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ข้อบังคับ 
 ค. 3 ชนิด, คาํส่ัง ระเบียบและข้อบังคับ ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
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 ตอบ ค. 3 ชนดิ, คําสั่ง ระเบียบและข้อบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ได้แก่ คําส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ 

(ข้อ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

14.บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ังการ
ประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําสั่ง 

คําส่ัง คือ บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย ให้ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
15.บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจได้วางไว้โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรอืไม่ก็ได้  เพ่ือถือเป็น
หลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา เรยีกวา่ 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้  เพ่ือถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจํา ใช้กระดาษตราครุฑ  (ข้อ 17 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
 
16.บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าท่ีให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายท่ีบัญญัติให้กระทําได้ 
เรียกว่า  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ข้อบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ข้อบังคับ 

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอํานาจหน้าที่กําหนดให้ใช้โดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย
ที่บัญญัติให้กระทําได้ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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17.หนังสือประชาสัมพันธ ์มีกี่ชนิดอะไรบ้าง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ ์   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ และข่าว  
 ง. 4 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ์ แถลงการณ์ และข่าว 
 ตอบ ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 

หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว (ข้อ 19 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 

 
18.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่า
หนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ์ 
 ค. ข่าว      ง. ประชาสัมพันธ์ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทาง
ปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
19.ในการประกาศน้ัน ถ้ากฎหมายกําหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปล่ียนคําวา่ "ประกาศ" เป็นคําใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจ้งความ 
 ค. ประกาศแจ้งความ    ง. แถลงการณ์ 
 ตอบ ข. แจ้งความ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปล่ียนคําว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ 
(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
20.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ  ให้ทราบโดยท่ัวกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจ้งความ 
 ค. ประกาศแจ้งความ    ง. แถลงการณ์ 
 ตอบ ง. แถลงการณ์ 
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