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 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ โครงสร้าง อํานาจหนา้ที่ และภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 
 ประวัติกรมการปกครอง 
 
          กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการ
ปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่
ซ้ําซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวง
เดียว  กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็น 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิม แต่ให้มีหน้าที่
ต่างกัน คือ 
     กรมมหาดไทยกลางเป็นพนักงานทําการทุกอย่าง ซึ่งมิให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้าย       กับแผนก
อัยการรวมทั้งการเก่ียวข้องกับชาวต่างประเทศ(แต่ภายหลังโอนการที่เก่ียวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่
ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่สําหรับการปกครองในส่วน
ภูมิภาคได้ กําหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า "เทศาภิบาล"ขึ้นมาใช้  และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและอําเภอโดยมี
สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ และมีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและ
หมู่บ้านกรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังจึงเป็นต้นกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลําดับ ดังนี้  
    •พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองและกรมฝ่ายเหนือ  
     •พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองท้องที่และกรมการเมือง  
    •พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีส่วนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองท้องที่และแผนก
การเมือง  
     •พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง  
     •พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน  
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     •พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และกรมราชทัณฑ์  
    
          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วในปี พ.ศ. 2476 กรมพลําภังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดไทยต่อมาในปี พ.ศ. 2505 จึง
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "กรมการปกครอง"จนถึงปัจจุบัน  

ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2559-2562 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่เพ่ือความมั่นคงผาสุกของ

ประชาชน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. อํานวยการ บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบถ่วงดุลในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 

2. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป และ
ทะเบียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มี
คุณภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลระห่างประเทศ 

4. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ การบริการ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภบิาล 
6. ปกป้อง ดูแลสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของนายอําเภอในการสนับสนุนและการตรวจสอบ กํากับ ดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
ระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ังไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซ่ึงมีการกําหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลีบ 
ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือ ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมือง
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
       “ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
 (1) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

      สําหรับส่วนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วน
ราชการท่ีข้ึนตรงต่อ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับราชการส่วนภูมิภาค 
  (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
      (4) ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
       “ การปรับชั้นความลับ” หมายความว่า การลด หรือ เพ่ิมชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ลับ และให้หมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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 ทุก 5 ปี เป็นอย่างน้อย ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
และพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ีให้เหมาะสม 

 ให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่รักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน และอาจ
มอบหมายหน้าท่ีดังกล่าวได้ตามความจําเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ใน
กรณีที่สามารถมอบอํานาจได้ตาม กม. 

 บุคคลท่ีจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบัญในชั้นความลับใด จะต้องเป็นบุคคลท่ีผู้บังคับ บัญชา
มอบหมายความไว้วางใจ และให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 
 องค์การรักษาความปลอดภัย 

 องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบน้ี ได้แก่  
 (1) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพล
เรือน 
 (2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายทหาร 
 ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ  

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

 ลับท่ีสุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  
 
 ผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภท 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ปกครอง........

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร 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. หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

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

.......  เจ้าหน้าที่ปกครอง........

5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีทําข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็น
หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ 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  
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ปกครอง........

10.การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย
เพ่ือส่ิงใด 
 ก. เพ่ือให้เกดิความผาสุก    

ข. ความเป็นอยู่ดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  

ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องถือเอาผู้ใดเป็นศูนย์กลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกทั้งสองข้อ    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องดําเนินการอย่างไรก่อน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แก้ไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน

ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ปกครอง........

แนวข้อสอบ ระเบยีบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2548 

 
17.หนังสือประชาสัมพันธ์ มีก่ีชนิดอะไรบ้าง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ์   
 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 ระเบียบ
ฯ งานสารบรรณ) 

 
18.บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัตินั้นเรียกว่าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
 ก. ประกาศ     ข. แถลงการณ์ 
 ค. ข่าว      ง. ประชาสัมพันธ์ 
 ตอบ ก. ประกาศ 

ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ (ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
19.ในการประกาศนั้น ถ้ากฎหมายกําหนดให้เป็นการแจ้งความให้เปลี่ยนคําว่า "ประกาศ" เป็นคําใด 
 ก. คําสั่ง     ข. แจ้งความ 
 ค. ประกาศแจ้งความ    ง. แถลงการณ์ 
 ตอบ ข. แจ้งความ 

ในกรณีที่กฎหมายกําหนดให้ทําเป็นแจ้งความ ให้เปลี่ยนคําว่า ประกาศ เป็น แจ้งความ 
(ข้อ 20 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
20.บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเข้าใจในกิจการของทางราชการหรือเหตุการณ์หรือ
กรณีใดๆ  ให้ทราบโดยทั่วกัน หมายถึงหนังสือประชาสัมพันธ์ชนิดใด 
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**** 


