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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  



หน้า 5 
 

 

กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ธุรการ........

     •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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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภมูิภาคในการบริหารจัดการแบบูรณา

การในพ้ืนที ่
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 
3. เสริมสรา้งความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้เข็มแข็งมีเอกภาพ 
4. พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง 
5. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

สากล 
 
อํานาจหน้าท่ี 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 
กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนเพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใน
หน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งาน
ควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการ
มวลชน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังทุกระดับ 
5. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารรักษาดินแดน  
6. ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบลและ

หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
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 ความรู้เก่ียวกับการอํานวยความเปน็ธรรมให้แก่ประชาชน การ
รักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความม่ันคงภายในและการจัด

ระเบียบสังคม 
 
การอาสารักษาดินแดน 

บทบาทภารกิจของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) ในอดีต 
กองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 

กําหนดไว้มาโดยตลอด นับแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2497 โดยมีกําลังสําคัญ คือ  
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หรือสมาชิก อส. ในทุกจังหวัด/อําเภอ/ก่ิงอําเภอ ทั่วประเทศ สมาชิก 
อส. เป็นกําลังพลก่ึงทหารของฝ่ายปกครอง รับสมัครจากราษฎรที่อาสาเข้ามา มีการควบคุมบังคับบัญชา 
และรักษาระเบียบวินัยเช่นเดียวกับทหาร ตํารวจ มีการฝึกฝนและอบรมเป็นอย่างดี ซึ่งในระยะแรกของ
การจัดตั้ง กองอาสารักษาดินแดน การปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก อส.ส่วนใหญ่ เป็นไปในลักษณะ
สนับสนุนและ ช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยและการหาข่าว ตามที่
กําหนดในกฎหมายเป็นสําคัญ ต่อมาสถานการณ์การก่อการของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย 
(พคท.) ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทางราชการจึงได้ใช้กําลังของสมาชิก อส. เข้าร่วมปราบปราม ซึ่ง
สมาชิก อส. ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญ เสียสละ จนมีผลงานและวีรกรรมเป็นที่ยอมรับและมี
ส่วนทําให้สถานการณ์ดังกล่าวสงบจน ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม สมาชิก อส. ก็ได้พลีชีพกับความสําเร็จ
ดงักล่าวเป็นจํานวนมาก  
 

บทบาทภารกิจของสมาชิก อส. ในปัจจุบัน 
หลังจากสถานการณ์การต่อสู้กับคอมมิวนิสต์ได้คลี่คลายจนสามารถยุติการสู้รบลง ได้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง กองอาสารักษาดินแดนจึงปรับเปล่ียนบทบาทภารกิจ
ของสมาชิก อส. ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกองอาสารักษา
ดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่งกําหนดไว้ 6 ประการ คือ บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของ
ข้าศึก, ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ, รักษา
สถานที่สําคัญและ การคมนาคม, ป้องกันการจารกรรม สดับตรับฟังและรายงานข่าว, ทําความช่วยเหลือ
ให้ความสะดวกแก่ ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการและตัดทอนกําลังข้าศึก, เป็นกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่  
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ส่วนที่ 3 
“การปกครองท้องท่ี” 

 
 
 
 สรุปสาระสําคัญ  พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2547  

     และแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายเกี่ยวกับเทศบาล 
 
 สรุปสาระสําคัญ กฎหมายเกี่ยวกับสภาตําบลและองค์การบริหาร 
                          ส่วนตําบล 
 
สรุปสาระสําคัญ  กฎหมายและระเบยีบ ข้อบังคับที่เกีย่วขอ้งกับกํานัน  
                         ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 9 
 

 

กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ธุรการ........

 สรุป พ.ร.บ. เทศบาล 2496 ถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 
 
การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่อมีการจัดต้ังเทศบาลข้ึน จะต้องมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ภายใน45 วันนับแต่วันจัดต้ังเทศบาล ในระหว่างที่ยังไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ “ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล”ทําหน้าท่ี“ปลัดเทศบาล” ทําหน้าที่เท่าที่จําเป็นเป็นการช่ัวคราว  
 เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถ่ินอันเป็นที่ต้ังศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรต้ังแต่ 10,000 คน
ข้ึนไป 
 เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถ่ินที่มีราษฎรต้ังแต่ 50,000 บาท 
 องค์การเทศบาล จะประกอบด้วย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 
สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน ซ่ึงประกอบด้วย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 4 ปี และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาอออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดต่อกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ให้ลาออก 
 7. ราษฎรท่ีมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลจํานวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงให้
ลาออก 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่ธุรการ........

60.ซองขนาด DL มีขนาดเท่าใด 
 ก. 229 mm x 324 mm   ข. 162 mm x 229 mm 
 ค. 114 mm x 162 mm   ง. 110 mm x 220 mm 
 ตอบ ง. 110 mm x 220 mm 
  ขนาด DL หมายความว่า ขนาด 110 mm x 220 mm 
  (ข้อ 74 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
61. กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดใด 
 ก. ขนาด 210 mm x 297 mm   ข. ขนาด 148 mm x 210 mm 
 ค. ขนาด 110 mm x 220 mm   ง. ขนาด 52 mm x 74 mm 
 ตอบ ก. ขนาด 210 mm x 297 mm 

กระดาษตราครุฑ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 ด้วยหมึกสีดํา  หรือทําเป็นครุฑดุน ที่
ก่ึงกลางด้านบนของกระดาษ (ข้อ 75 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

62.กระดาษบันทึกข้อความให้ใช้กระดาษขนาดใด 
 ก. A4      ข. A5 
 ค. A8      ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 

กระดาษบันทึกข้อความ ให้ใช้กระดาษขนาดเอ 4 หรือขนาดเอ 5 พิมพ์ครุฑ ด้วยหมึกสี
ดําที่มุมบนด้านซ้าย (ข้อ 76 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
63.ซองหนังสือขนาดใดใช้บรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ 
 ก. C4      ข. C5 
 ค. C6      ง. DL 
 ตอบ ก. C4 

ซองหนังสือขนาดซี 4 ใช้สําหรรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑ โดยไม่ต้องพับ มีชนิด
ธรรมดาและขยายข้าง (ข้อ 77 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
64.ซองหนังสือที่ใช้บรรจุหนังสือ กระดาษตราครุฑพับ 2 
 ก. C4      ข. C5 
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45. Status Bar หมายความถึงข้อใด 
 ก. แถบสถานะ     ข. แถบคําส่ัง 
 ค. แถบเครื่องมือ    ง. แถบเมนู 
 ตอบ ก. แถบสถานะ 
 
46.คาํส่ัง RANGE ใน EXCEL หมายความถึงข้อใด 
 ก. การกําหนดช่วงของข้อมูล   ข. ความกว้างของข้อมูล 
 ค. ระหวา่งห่างของตัวอักษร    

ง. ความกว้างของตัวอักษรที่ปรากฏในแต่ละเซลล์ 
ตอบ ก. การกําหนดช่วงของข้อมูล 

 
47. เครื่องหมาย # ที่ปรากฏในตาราง EXCEL หมายความถึงข้อใด 
 ก. ตัวหนังสือมีความยาวมากกว่าความกว้างของเซลล์ 
 ข.  มีข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนจากการคํานวณ 
 ค. ความกว้างของเซลล์ไม่พอท่ีจะแสดงผล 
 ง. สูตรหรือฟังก์ชั่นที่ใช้ไม่ถูกต้อง 
 ตอบ ค. ความกว้างของเซลล์ไม่พอท่ีจะแสดงผล 
 
48. TAN( ) เป็นฟังก์ชั่นใน EXCEL ใช้ในการหาคา่ตามข้อใด 
 ก. หาค่าวัน เวลา     ข. คํานวณด้านคณิตศาสตร์ 
 ค. จัดการตัวหนังสือ    ง. คํานวณด้านฐานข้อมูล 
 ตอบ ข. คํานวณด้านคณิตศาสตร ์
 
49. เครื่องมอื          ใน EXCEL เรียกว่าอะไร 
 ก. Mouse Pointer    ข. Dot Pointer 
 ค. Cell Pointer    ง. Pointer 
 ตอบ  ก. Mouse Pointer 
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19.ในกรณีทีผู้่มีสิทธิเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ  
สามารถอุทธรณ์ขอความเป็นธรรมได้กบัผู้ใด 
 ก. อธิบดีกรมบัญชีกลาง   ข. กวพ.อ. 
 ค. คณะกรรมการร่างการประกวดราคา ง. TOR 
 ตอบ ข. กวพ.อ. 
 ในกรณีผู้มีสิทธิเสนอราคาท่ีเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาของ
หัวหน้าหน่วยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ  หรือเห็นว่ามีเหตุอ่ืนใดอันควรร้องเรียนเพื่อความเป็นธรรมให้
อุทธรณ์หรือร้องเรียนต่อ กวพ.อ. (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) 
 
20.จากข้อข้างต้น ต้องกระทําภายในกี่วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา 
 ก. ภายใน 3 วัน    ข. ภายใน 5 วัน 
 ค. ภายใน 7 วัน    ง. ภายใน 9 วัน 
 ตอบ ก. ภายใน 3 วัน 

จากข้อข้างต้น  ต้องพิจารณาภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 
10(5)) 
 
21.จากข้อข้างต้น กวพ.อ. ต้องพิจารณาให้เสร็จส้ินภายในกี่วัน 
 ก. ภายใน 15 วัน    ข. ภายใน 30 วัน 
 ค. ภายใน 45 วัน    ง. ภายใน 60 วัน 
 ตอบ ข. ภายใน 30 วัน 

จากข้อข้างต้น กวพ.อ. พิจารณาอุทธรณ์หรือคําร้องเรียนให้เสร็จภายในสามสบิวัน  โดยใน
ระหว่างนี้ให้กวพ.อ.แจ้งหน่วยงานเพ่ือระงับการดําเนินการข้ันตอนต่อไป  (ระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ
ด้วยวธิีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ 10(5)) 
 
22.ผู้มีหน้าทีดู่แลการเสนอราคาทุกข้ันตอนที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ด้วยความเรยีบร้อย สุจรติและเป็น
ธรรมคือผู้ใด 
 ก. คณะกรรมการการประกวดราคา  ข. กวพ.อ. 
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แนวข้อสอบ หลักการเขียนหนังสือราชการ 
 
1.หนังสือราชการ เป็นเอกสารของทางราชการทีใ่ชติ้ดต่อกันระหว่างหน่วยงานใด 
 ก. ระหว่างหน่วยราชการเดียวกัน 
 ข. ระหว่างต่างหน่วยราชการ 
 ค. หน่วยงานราชการกับหน่วยงานภายนอก 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

หนังสือราชการ เป็นเอกสารของทางราชการทีใ่ชติ้ดต่อกันระหว่างหน่วยราชการเดียวกนั  
ต่างหน่วยราชการ  หรือกบัหน่วยงานภายนอก โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไป  เช่น เป็นคําขอ 
คําชี้แจง รายงาน คําเสนอ คําส่ัง ฯลฯ แล้วแต่กรณี 
 
2.ข้ันตอนแรกของการเขียนหนังสือราชการคือข้ันตอนใด 
 ก. ข้ันศึกษาข้อมูล 
 ข. ข้ันรวบรวมความคิด 
 ค. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 ง. ข้ันลงมือเขียน 
ตอบ ก. ขั้นศึกษาข้อมูล 
 ขั้นตอนการเขียนหนังสือราชการ  ประกอบด้วย 
 1. ข้ันศึกษาข้อมูล 
 2. ข้ันรวบรวมความคิด 
 3. ข้ันรวบรวมประเด็นและจัดลําดับเนื้อหา 
 4. ข้ันลงมือเขียน 
 5. ข้ันตรวจสอบและปรับปรุง 
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3.การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักการใด 
 ก. หลักความถูกต้อง    ข. หลักความชัดเจน 
 ค. หลักความเป็นระเบียบสวยงาม  ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การเขียนหนังสือราชการ ควรยึดหลักความถูกต้อง  ความชัดเจนและความเป็นระเบียบ
สวยงาม 
 
4.การเขียนให้ถูกต้องเกี่ยวกับส่วนประกอบเป็นการเขียนหนังสือราชการ  ที่ยึดหลักความถูกต้อง
ตามรูปแบบใด 
 ก. ถูกรูปแบบ     ข. ถูกชื่อเรื่อง 
 ค. ถูกเนื้อหา     ง. ถูกภาษาราชการ 
ตอบ ก. ถูกรูปแบบ 

การเขียนหนังสือราชการให้ถูกรูปแบบ หมายถึง การเขียนให้ถูกต้องเกี่ยวกับ
ส่วนประกอบ หรือโครงสร้างตามรูปแบบของหนังสือราชการ ซ่ึงจะมีรูปแบบและข้อกําหนดเฉพาะ
ของแต่ละประเภท  รวมแล้วมี 6 ประเภทด้วยกัน คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน  หนังสือ
ประทับตรา  หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ์  และหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําข้ึนหรือรรับไว้เป็น
หลักฐานในราชการ 
 
5.ความชัดเจนของหนังสือราชการนั้นต้องยึดหลักความชัดเจนอย่างไร 
 ก. เนื้อหาชัดเจน 
 ข. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน 
 ค. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน 
 ง. เนื้อหาชัดเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน, เรื่องชัดเจน 
ตอบ ค. เนื้อหาชดัเจน, จุดประสงค์ชัดเจน, ข้อมูลชัดเจน 
 ความชัดเจนในการทําหนังสือ มี 3 ประการคือ  
 1. จุดประสงค์ชัดเจน 
 2. เนื้อหาชัดเจน 
 3. ข้อมูลชัดเจน 
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