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ประวัตคิ วามเปนมาของ สนง. กศน.
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2522 เปนกรม
หนึ่งในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรากฐานที่มั่นคงมาจาก “การศึกษาผูใหญ”ซึ่งเริ่มตน
ตั้งแตชวงปลายทศวรรษของป 2473 เปนตนไป
เมื่ อ รั ฐ บาลได ต ระหนั ก ถึ ง ความจํ า เป น ที่ จ ะต อ งจั ด การศึ ก ษาในรู ป แบบอื่ น เพื่ อ
ยกระดับอัตราการรูหนังสือ ซึ่งขณะนั้นอัตราการรูหนังสือของประชากรที่มีอายุตั้งแต 20 ป
ขึ้นไป มีเพียง 32 เปอรเซ็นต
ในป 2483
รัฐบาลจึงไดจัดตั้งกองการศึกษาผูใหญขึ้นในสํานักปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เพื่อรับผิดชอบงานการศึกษาผูใหญโดยตรง และไดริเริ่มโครงการรณรงคเพื่อการ
รูหนังสือทั่วประเทศพรอมกับประกาศใช กฎหมายบังคับใหประชาชนผูไมรูหนังสือที่มีอายุ
ระหวาง 20-45 ป เสียคาเลาเรียนเปนรายปจนกวาจะผานการทดสอบวาเปนผูรูหนังสือแลว
โครงการรณรงคฯ ดังกลาวประสบความสําเร็จพอสมควรแตตองหยุดชะงักไปเนื่องจากภาวะ
สงครามโลก ครั้งที่ 2
ในชวงระหวาง 2513-2523 ภารกิจการดําเนินงานของการจัดการศึกษาผูใหญได
ขยายตัวและมีบทบาทหนาที่ เพิ่มมากขึ้น จนไดมีการตั้งกรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัด
การศึกษานอกโรงเรียนสําหรับประชาชนทั่วไปที่พลาดและขาดโอกาสทางการ ศึกษาให
ไดรับการศึกษาตลอดชีวิต ปจจุบันมีฐานะเปนสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียนสังกัด
สํานักปลัด กระทรวงศึกษาธิการ
งานการศึ ก ษานอกโรงเรี ย นเป น งานที่ มี ข อบข า ยกว า งขวางครอบคลุ ม พื้ น ที่ ทั่ ว
ประเทศ มีกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบสําหรับใหบริการแกประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะ
ประชาชนที่อยูนอกระบบโรงเรียนไดมีโอกาสรับการศึกษาและการพัฒนาตามสภาพความ
พรอมไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมี
จุดมุงหมายในการจัดการศึกษาใหประชาชนมี คุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นโดย
ใหบริการทางการศึกษาในหลากหลายรูป แบบ ไดแก การศึกษาสายสามัญการศึกษาสาย
อาชีพ และการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งสามารถเลือกเรียนไดตามความตองการและความ
เหมาะสมกับสภาพความพรอมของตน เองสาระที่สําคัญของการดําเนินงานการศึกษานอก
โรงเรียน เพื่อ เผยแพรและเปนขอมูลพื้นฐานแกผูสนใจศึกษา คนควา เกี่ยวกับงาน
การศึกษานอกโรงเรียนเพื่อประโยชนกวางขวางอยางตอเนื่องตอไป
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วิสัยทัศน
กศน. เปนกลไกที่มีศักยภาพในการเตรียมคนเพื่อรวมนําประเทศไทยไปสูการเปน
ประชาคมอาเซียนอยางสมบูรณในป พ.ศ. 2558

พันธกิจ
1. เสริมสรางใหเกิดความตระหนัก เกี่ยวกับการเปนประชาคมอาเซียนของประเทศ
ไทยใหเกิดกับประชาชน
2. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อันนําไปสู
การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพในการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเรียนรูอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน
3. สรางภาคีเครือขายทั้งในและระหวางประเทศ โดยเชื่อมโยงการจัดการศึกษา
นอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อรองรับความตองการดานการศึกษาและการเขาถึง
โอกาสการเรียนรู อ ย างตอ เนื่ องตลอดชีวิ ต ของประชาชนระหว างประเทศสมาชิกในกลุม
ประชาคมอาเซียน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การดําเนินงานการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหสามารถรองรับนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อประชาคมอาเซียน
ของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ

เปาประสงค
ประชาชนไทย โดยเฉพาะกลุมเปาหมายนอกระบบโรงเรียนมีความพรอมในการกาว
สูประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 มีความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษ ภาษาและ
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน รวมทั้งมีความรูความสามารถและทักษะใน
การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลาย เพื่อมีสวนรวมในการ
สรางความเขมแข็งของประชาคมอาเซียน ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม สามารถอยูรวมกับ
ประเทศอื่นไดอยางมีความสุข

ยุทธศาสตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
แผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียนสามารถจําแนกประเด็นยุทธศาตร
ไดดังนี้
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ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความตระหนักเกี่ยวกับอาเซียน
ยุทธศาสตรที่ 2 ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร คือ
ยุทธศาสตรที่ 2.1 เสริมสรางโอกาสในการไดรับการศึกษาในระดับประถมและ
มัธยมศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 2.2 การเพิ่มคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 3 การเคลื่อนยายขามพรมแดนและการจัดการศึกษาใหมีความเปนสากล
สํานักงาน กศน. ไดนําแผนปฏิบัติการ 5 ป ดานการศึกษาของอาเซียน แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี มติคณะรัฐมนตรีดาน
อาเซียนและนโยบายตางๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับอาเซียนมาเปนกรอบการจัดทํายุทธศาสตต
ของสํานักงาน กศน.
ยุทธศาตรที่ 1
การเสริมสรางความตระหนักและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับอาเซียน
มาตรการ/แนวทาง
1. พัฒนาหลักสูตรและสื่อดานอาเซียนศึกษา
2. เผยแพรความรูขอมูลขาวสาร และเจตคติที่ดีเกี่ยวกับอาเซียน ดวยวิธีการที่
หลากหลาย
3. พัฒนาบุคลากรผูปฏิบัติงานทุกระดับใหมีความรูดานอาเซียนศึกษา
4. จัดการเรียนการสอนเรื่องอาเซียนศึกษา
5.
จัดทําฐานขอมูลอาเซียนที่สามารถนํามาใชประโยชนในการจัดและสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนงาน/โครงการ
1. แผนพัฒนาหลักสูตร และสื่ออาเซียน ประกอบดวยโครงการตาง ๆ เชน
* โครงการผลิตและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
* โครงการสงเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของกลุมประเทศอาเซียน
สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) สํานักงาน กศน.
สํานักงาน กศน. ไดกําหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานในแผนปฏิบัติการ 4
ป (พ.ศ.2555-2558) ของสํานักงาน กศน. ดังนี้
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วิสัยทัศน
คนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวติ และการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทําที่มี
คุณภาพอยางทั่วถึง และเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิดสังคมฐานความรู และการมีอาชีพอยาง
ยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดและสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหมีคุณภาพ
2. จัดและสงเสริมการศึกษาอาชีพเพือ่ การมีงานทําเพื่อพัฒนาสมรรถนะของ
ประชาชนและชุมชนใหสามารถสรางสรรคและแขงขันดานอาชีพไดอยางยั่งยืน
3. สงเสริมการมีสว นรวมของภาคีเครือขายทั้งในและตางประเทศในการ
ดําเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และการศึกษาเพื่อการมีงานทํา
4. พัฒนาและสงเสริมการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใชใหเกิดประสิทธิภาพตอการจัดการศึกษาตลอด
ชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทํา
5. พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการใหสามารถดําเนินงานการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาเพื่อการ
มีงานทําของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ
คานิยมองคการ
TEAMWINS
T = Teamwork การทํางานเปนทีม หมายถึง บุคลากรมีความสามัคคี มีการ
ประสานงาน ระดมความคิดในการพัฒนางานรวมกัน มีเอกภาพในการบริหารจัดการ มี
ทีมงานที่สามารถนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชพัฒนางาน เพื่อไปสูเปาประสงคขององคกร
E = Equality of Education ความเสมอภาคทางการศึกษา หมายถึง เปนการ
ใหโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตใหกับประชาชนอยางเทาเทียมกัน
A = Accountability ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงานและตอสารธารณะ
หมายถึง บุคลากรมีความรับผิดชอบตองานในหนาที่ ปฏิบัติงานดวยความตั้งใจอยางเต็ม
ความสามารถ มี ก ารตรวจสอบ ทบทวนและปรั บ ปรุ ง การทํ า งานอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
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M = Moral and Integrity การมีศีลธรรมและมีความซือ่ สัตย หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติ หนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใสสามารถตรวจสอบได เพื่อนําพาองคกรใหเปน
ที่นาเชื่อถือ และกาวไปขางหนาอยางภาคภูมิ
W = Willful มีความมุงมัน่ ตั้งใจทํางานอยางเต็มศักยภาพ หมายถึง บุคลากร
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ เต็มเวลา และเต็มศักยภาพ เพื่อมุงสูความสําเร็จขององคกร
I = Improve Ourselves การพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ หมายถึง
บุคลากรแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยูเสมอ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางาน
ในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพ
N = Network and Community การเปนเครือขายที่มีปฏิสัมพันธอันดีตอกันทั้ง
ภายในและภายนอกองคกร หมายถึ ง สร างสัมพั นธภาพที่ดี ภายในองคกรและสร างความ
เขมแข็งของภาคีเครือขายในการรวมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให
เปนกลไกในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
S = Service Mind การมีจิตใจพรอมใหบริการ หมายถึง บุคลากรใหบริการดวย
ความเต็มใจยิ้มแยมแจมใส มุงใหผูรับบริการเกิดความพึงพอใจ
ประเด็นยุทธศาสตร
1. การขยายโอกาสและการพัฒนาคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
2. การสงเสริมการมีสวนรวมของภาคีเครือขาย
3. การสงเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชน
4. การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เปาประสงค
1. คนไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม
2. ผูเรียนและผูรับบริการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพไดมาตรฐานและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค
3. ภาคีเครือขายเขามารวมดําเนินการจัดการศึกษาตลอดชีวติ อยางกวางขวาง

สรุปสาระสําคัญ

9

พระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบัตริ าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
" พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
" พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
(4)
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย
(5)
การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ
ร ว มกั บ ทหารในการป อ งกั น และรั ก ษาความมั่ น คงของราชอาณาจั ก รจากภั ย คุ ก คามทั้ ง
ภายนอกและภายในประเทศ
(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา

" ความหมาย
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ
ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครอง
“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
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ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ
(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายที่มีก ารจัด องคก รและวิ ธี พิ จารณาสําหรับ การวินิจ ฉั ยชี้ ขาดสิท ธิ และหน าที่ ต าม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม
“คูกรณี” หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําสั่งทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่ อ งจากสิ ท ธิ ข องผู นั้ น จะถู ก กระทบกระเทื อ น
ให น ายกรั ฐ มนตรี รั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
“คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เลขาธิ ก ารคณะกรรมการข า ราชการพลเรื อ นเลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก าและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัตคิ วามรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ พ.ศ. 2539
ทรงยศ ลังการพินธุ

1.เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การที่เจาหนาที่
ดํ า เนิ น กิ จ การต า ง ๆ ของหน ว ยงานของรั ฐ นั้ น หาได เ ป น ไปเพื่ อ ประโยชน อั น เป น การ
เฉพาะตัวไมการปลอยใหความรับผิดทาง ละเมิดของเจาหนาที่ ในกรณีที่ปฏิบัติงานในหนาที่
และเกิดความเสียหายแกเอกชนเปนไปตามหลัก กฎหมายเอกชนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยจึงเปนการไมเหมาะสมกอใหเกิด ความเขาใจผิดวา เจาหนาที่จะตองรับผิดใน
การกระทําตาง ๆ เปนการเฉพาะตัวเสมอไป เมื่อการที่ทําไปทําใหหนวยงานของรัฐตองรับ
ผิดตอบุคคลภายนอกเพียงใดก็จะมี การฟองไลเบี้ยเอาจากเจาหนาที่เต็มจํานวนนั้น ทั้งที่
บางกรณีเกิดขึ้นโดยความไมตั้งใจหรือความผิดพลาดเพียงเล็ก นอยในการปฏิบัติหนาที่
นอกจากนั้น ยังมีการนําหลักเรื่องลูกหนี้รวมในระบบกฎหมายแพงมาใชบังคับ ใหเจาหนาที่
ตองรวมรับผิดในการกระทําของเจาหนาที่ผูอื่นดวย ซึ่งระบบนั้นมุงหมายแตจะไดเงินครบ
โดยไมคํานึงถึงความเปนธรรมที่จะมีตอ แตละคน กรณีเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรม
แกเจาหนาที่และยังเปนการบั่นทอน กําลังขวัญในการทํางานของเจาหนาที่ดวย จนบางครั้ง
กลายเปนปญหาในการบริหารเพราะเจาหนาที่ไมกลาตัดสินใจดําเนิน งานเทาที่ควร เพราะ
เกรงความรับผิดชอบที่จะเกิดแกตน อนึ่ง การใหคุณใหโทษแกเจาหนาที่เพื่อควบคุมการ
ทํางานของเจาหนาที่ยังมีวิธี การในการบริหารงานบุคคลและการดําเนินการทางวินัยกํากับ
ดูแลอี กส วนหนึ่ง อันเป นหลักประกัน มิใหเจาหนาที่ทําการใด ๆ โดยไม ร อบคอบอยูแลว
ดังนั้น จึงสมควรกําหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะ
เมื่ อ เป น การจงใจกระทํ า เพื่ อ การเฉพาะตั ว หรื อ จงใจให เ กิ ด ความเสี ย หายหรื อ ประมาท
เลินเลออยางรายแรงเทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวม
มาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
รัฐ
2.สาระสําคัญของพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่
พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ เปนพระราชบัญญัติที่
กําหนดใหหนวยงานของรัฐ ตองรับผิดตอผูเสียหายในผลแหงละเมิด ที่เจาหนาที่ ของตนได
กระทําในการปฏิบัติหนาที่ ซึ่งผูเสียหายสามารถฟองหนวยงานของรัฐซึ่งเจาหนาที่ดังกลาว
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สังกัดอยูไดโดยตรง ไมสามารถฟองเจาหนาที่ได (มาตรา 5 วรรคหนึ่ง) ถาการละเมิดเกิด
จากเจ า หน า ที่ ซึ่ ง ไม ไ ด สั ง กั ด หน ว ยงานของรั ฐ แห ง ใด ผู เ สี ย หายสามารถฟ อ ง
กระทรวงการคลังใหเปนหนวยงานของรัฐที่ตองรับผิดได (มาตรา 5 วรรคสอง)
ถ า การกระทํ า ละเมิ ด ของเจ า หน า ที่ มิ ใ ช ก ารกระทํ า ในการปฏิ บั ติ ห น า ที่
เจาหนาที่ตองรับผิดในการนั้นเปนการเฉพาะตัว ผูเสียหายตองฟองเจาหนาที่คนนั้นโดยตรง
(มาตรา 6)
ในกรณีที่หนวยงานของรัฐตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหายเพื่อ
การละเมิดของเจาหนาที่ ใหหนวยงานของรัฐมีสิทธิเรียกใหเจาหนาที่ผูทําละเมิดชดใชคา
สินไหมทดแทนดังกลาวแกหนวยงานของรัฐได ถาเจาหนาที่ไดกระทําการนั้นไปดวยความจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง (มาตรา 8 วรรคแรก) สิทธิเรียกใหชดใชคาสินไหม
ทดแทนจะมีมากนอยเพียงใดใหคํานึงถึงระดับความ รายแรงแหงการกระทําและความเปน
ธรรมในแตละกรณีเปนเกณฑ (มาตรา 8 วรรคสอง) ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความ
บกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิด
ดังกลาวออกดวย (มาตรา 8 วรรคสาม) ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลายคนนั้น
เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของไมตองรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทนความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวนของตนเทานั้น (มาตรา 8
วรรคทาย)
ถา หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย สิทธิ
ที่จะเรียกใหอีกฝายหนึ่งชดใชคาสินไหมทดแทนแกตนใหมีกําหนดอายุความ หนึ่งปนับแต
วันที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ไดใชคาสินไหมทดแทนนั้น แกผูเสียหาย (มาตรา 9)
ใน กรณีที่เจาหนาที่เปนผูกระทําละเมิดตอหนวยงานของรัฐไมวาจะเปนหนวย
งานของรัฐที่ผูนั้นอยูในสังกัดหรือไม ถาเปนการกระทําในการปฏิบัติหนาที่ การเรียกรองคา
สินไหมทดแทนจากเจาหนาที่นั้นจะเรียกรองไดเฉพาะกรณีที่ เจาหนาที่ผูนั้นกระทําโดยจงใจ
หรื อ ประมาทเลิ น เล อ อย า งร า ยแรงเท า นั้ น สิ ท ธิ เ รี ย กให ช ดใช ค า สิ น ไหมทดแทนจะมี ไ ด
เพียงใดใหคํานึงถึงระดับความราย แรงแหงการกระทําและความเปนธรรมในแตละกรณีเปน
เกณฑ ถาการละเมิดเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐหรือระบบการ
ดําเนินงานสวนรวม ใหหักสวนแหงความรับผิดดังกลาวออกดวย ในกรณีที่การละเมิดเกิด
จากเจาหนาที่หลายคนนั้น เจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของไมตองรวมกันชดใชคาสินไหมทดแทน
ความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเจาหนาที่แตละคนตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทนเฉพาะสวน
ของตนเทานั้น(มาตรา 10 วรรคแรก ประกอบ มาตรา 8) แตถามิใชการกระทําในการปฏิบัติ
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 สรุปพระราชบัญญัตขิ อมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540”
มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี
“ขอมูลขาวสาร” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหรูเรื่องราวขอเท็จจริง ขอมูล
หรือสิ่งใดๆ ไมวาการสื่อความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหสิ่งที่บันทึกไวปรากฏได
“ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ สวนราชการสังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพิพากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หนวยงานอิสระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ
“ขอมูลขาวสารสวนบุคคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการ
ทํางาน บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได เชน ลายพิมพนิ้วมือ แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ
“คนตางดาว” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู
ในประเทศไทย และนิติบุคคลดังตอไปนี้
(1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ
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(2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
(3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว
(4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว
$ การเปดเผยขอมูลขาวสาร
หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา
(1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน
(2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน
(3) สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของ
รัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย
หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีขึ้นโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอ
เอกชนที่เกี่ยวของ
(5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําสั่งที่เกี่ยวของในการพิจารณาวินิจฉัยดังกลาว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ
(4) คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพที่ไดมีการอางอิง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับ
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ
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(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสาร
ที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย
(8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
$ ขอมูลขาวสารที่ไมตองเปดเผย
ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยจะ
เปดเผยมิได
ขอมูลขาวสารของราชการที่มีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐ
หรือเจาหนาที่ของรัฐอาจมีคําสั่งมิใหเปดเผยก็ได โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย
ของหนวยงานของรัฐ ประโยชนสาธารณะ และประโยชนของเอกชนที่เกี่ยวของประกอบกัน
(1) การเปดเผยจะกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ ความ สัมพันธ
ระหวางประเทศ และความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
(2) การเปดเผยจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไมอาจสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคได ไมวาจะเกี่ยวกับการฟองคดี การปองกัน การปราบปราม การทดสอบ
การตรวจสอบ หรือการรูแหลงที่มาของขอมูลขาวสารหรือไมก็ตาม
(3) ความเห็นหรือคําแนะนําภายในหนวยงานของรัฐในการดําเนินการเรื่องหนึ่งเรื่องใด
แตทั้งนี้ไมรวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูลขาวสารที่นํามาใชใน
การทําความเห็นหรือคําแนะนําภายในดังกลาว
(4) การเปดเผยจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคล
ใด
(5) รายงานการแพทยหรือขอมูลขาวสารสวนบุคคลซึ่งการเปดเผยจะเปนการรุกล้ําสิทธิ
สวนบุคคลโดยไมสมควร
(6) ขอมูลขาวสารของราชการที่มีกฎหมายคุมครองมิใหเปดเผย หรือขอมูลขาวสารที่มี
ผูใหมาโดยไมประสงคใหทางราชการนําไปเปดเผยตอผูอื่น
(7) กรณีอื่นตามที่กําหนดใหพระราชกฤษฎีกา
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สรุป พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. 2551
“การศึ ก ษานอกระบบ” หมายความว า กิ จ กรรมการศึ ก ษาที่ มี ก ลุ ม เป า หมาย
ผูรับบริการและวัตถุประสงคของการเรียน รูที่ชัดเจน มีรูปแบบ หลักสูตร วิธีการจัด และ
ระยะเวลาเรี ย นหรื อ ฝ ก อบรมที่ ยื ด หยุ น และหลากหลายตามสภาพความต อ งการและ
ศักยภาพในการเรียนรูของกลุมเปาหมายนั้นและมีวิธีการวัดผลและประเมินผลการ เรียนรูที่มี
มาตรฐานเพื่อรับคุณวุฒิทางการศึกษา หรือเพื่อจัดระดับผลการเรียนรู
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา กิจกรรมการเรียนรูในวิถีชีวิตประจําวัน
ของบุคคลซึ่งบุคคลสามารถเลือกที่จะเรียนรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ตามความสนใจ
ความตองการ โอกาส ความพรอม และศักยภาพในการเรียนรูของแตละบุคคล
“สถานศึกษา” หมายความวา สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยในสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
“ภาคีเครือขาย” หมายความวา บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค กรชุมชน องคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และ
องคกรอื่น รวมทั้งสถานศึกษาอื่นที่มิไดสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยที่มีสวนรวมหรือมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนและประสานความ
รวมมือการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
" เพื่อประโยชนในการสงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ใหบุคคลไดรับการศึกษา
นอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อย า งทั่ ว ถึ ง และมี คุ ณ ภาพตามกฎหมายว า ด ว ย
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การศึกษาแหงชาติ โดยใหบุคคลซึ่งไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปแลวหรือไมก็ตามมีสิทธิ
ไดรับการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัยได แลวแตกรณี
" การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึด
หลัก ดังตอไปนี้
(1) การศึกษานอกระบบ
(ก) ความเสมอภาคในการเขา ถึง และไดรับ การศึก ษาอยา งกวา งขวาง
ทั่วถึง เปนธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภ าคีเ ครือ ขายมีสว น
รวมในการจัดการเรียนรู
(2) การศึกษาตามอัธยาศัย
(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของ
ผูเรียนทุกกลุมเปาหมาย
(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูให มีค วามหลากหลายทั้ง ส วนที่เปน ภูมิ
ปญญาทองถิ่นและสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
" การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้
(1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและ
สังคม ที่ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม
ความมั่นคง และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
(2) ภาคี เ ครื อ ขา ยเกิ ด แรงจู ง ใจและมี ค วามพร อ มในการมี ส ว นร ว มเพื่ อ จั ด
กิจกรรมการศึกษา
" การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายใน
เรื่อง ดังตอไปนี้
(1) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอ
การเรียนรูตลอดชีวิต
(2) ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
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ขั้นตอนการวางแผน (Planning Processes)
กลาวโดยสรุป ขั้นตอนทั้งหลายในการวางแผนอาจจําแนกยอยๆ ได 3
กระบวนการ ไดแก
1. ขั้นเตรียมการ เปนการกําหนดเคาโครงกลยุทธของแผน ซึ่งมีกิจกรรม
สําคัญๆ ไดแก
1) การกําหนดวัตถุประสงคของแผน
2) การกําหนดแนวทางของแผน
2. ศึกษาวิเคราะหสถานการณ
เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหความถูกตองของงานในขั้นเตรียมการ ซึ่งขอมูลในการวางแผนอาจจําแนกไดเปน 2
กลุม คือ
1) ความเปนจริง (Fact) เกี่ยวกับขอมูลที่ตองใชในการวางแผน
2) ความโนมเอียง (Trend) เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของขอมูลที่ตองใช
ในการวางแผนในอนาคต
3. ลงมือวางแผน หลังจากกําหนดความถูกตองของแผนไดแลวจึงลงมือ
เขียนแผนใหถูกตองตามรูปแบบที่ควรจะเปนของแผนงาน โดยตองกําหนดรายละเอียดให
ชัดเจนวาจะทําที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เปนตน
นอกจากนี้กระบวนการหรือขั้นตอนของการวางแผนนั้น ยังสามารถแบงได
เปน 2 ระยะ คือ
1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Process)
2) การวางแผนดําเนินการ (Operational Planning Process)
อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะขั้นตอนการวางแผนอยาง
ละเอียดตางๆ กันไป ซึ่งจะยกตัวอยางดังตอไปนี้
1. กระบวนการวางแผนตามทัศนะของ ศ. Le Breton มี 14 ขั้นตอน คือ
1. พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีการวางแผน วามีความจําเปนมาก
นอยขนาดไหนที่จะตองมีการกําหนดแผนเพื่อนํามาปฏิบัติ
โดยปกติตองมั่นใจวาการวางแผนจะตองเปนเรื่องสําคัญ และไมมีวิธีอื่นใด
จะชวยแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพไดมากกวาการวางแผน จึงจะมีการวางแผน ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนตองเสียคาใชจาย กําลังงาน ตองใชเวลามาก และมีขั้นตอนที่ยุงยากหลาย
ขั้นตอน
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2. กําหนดวัตถุประสงคของแผน คือ การกําหนดวาเราจะแกปญหานั้นให
บรรลุจุดมุงหมายไดอยางไร โดยจะกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักๆ สําคัญๆ ของแผนเทานั้น
3. กําหนดเคาโครงของแผนอยางกวางๆ เปนการกําหนดกรอบ ขอบเขต
ทิศทางและแนวทางของแผน ไดแก การกําหนดปจจัยหลักๆ ของแผน เชน กําลังคน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณที่สําคัญๆ ระยะเวลาโดยประมาณ เปนตน
ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton นั้น ในขั้นตอนที่ 1 –
3 ถือไดวาเปนขั้นตอนการวางกลยุทธของแผน ซึ่งเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการวางกลยุทธ
ของแผนก็คือ การกําหนดกรอบเคาโครงของแผนนั่นเอง
4. เสนอเคาโครงของแผนเพื่ออนุมัติ เปนการขออนุมัติหลักการของแผน
เปนการเขียนแผนอยางเปนรูปเปนราง (เขียนแผนครั้งที่ 1) แตมีขอมูลเปนเบื้องตนเทานั้น
แผนจึงยังไมสมบูรณ
5. เตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการวางแผน โดยมีการแบงงานและ
มอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งขึ้นอยูกับความจําเปนวาแผนใหญขนาดไหน จะตองใช
ผูชํานาญการทางใด มากนอยเพียงใด
ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton เมื่อแผนไดรับอนุมัติ
หลักการในขั้นที่ 4 แลว สิ่งที่จะตองทําในขั้นที่ 5 นี้ก็คือ หาผูรวมงานนั่นเอง
6. กําหนดเคาโครงและรูปรางของแผนโดยละเอียด เปนการนําเคาโครง
ที่ขออนุมัติหลักการแลวมากําหนดรายละเอียด โดยพยายามแบงงานในแผนออกเปนกลุมๆ
หรือเปนสวนๆ
ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton จะตองกําหนดเคาโครง
ของแผนถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเปนการกําหนดเคาโครงของแผนอยางกวางๆ (ขั้นตอนที่ 3)
และครั้งที่ 2 เปนการกําหนดเคาโครงของแผนโดยละเอียด (ขั้นตอนที 6)
7. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน เพื่อขอ
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ซึ่งอาจเปนการขอขอมูล บุคลากร หรืออื่นๆ
8. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อกําหนด
แผนใหชัดเจนตอไป ซึ่งขอมูลที่เก็บจะมาจาก 2 แหลง คือ
- ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source)
- ขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Source)
9. ประเมินขอมูล โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของขอมูล พิจารณา
ความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได พรอมทั้งประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมูของขอมูล
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แนวขอสอบ พระราชบัญญัติ สงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551
1. พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฉบับที่ใชในปจจุบันเปน
ฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ. 2546
ข. พ.ศ. 2549
ค. พ.ศ. 2550
ง. พ.ศ. 2551
ตอบ ง. พ.ศ. 2551
2.พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหไวเมื่อใด
ก. 11 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ข. 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
ค. 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2549
ง. 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
ตอบ ง. 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
3. พรบ.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีผลบังคับใชเมือ่ ใด
ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
4. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบใหยึดหลักตามขอใด
ก.ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง
ข.การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
ค. การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
ง. การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
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ตอบ ก.ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบใหยึดหลัก ดังตอไปนี้
(ก) ความเสมอภาคในการเขาถึงและไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง ทั่วถึง เปน
ธรรม และมีคุณภาพเหมาะสมกับสภาพชีวิตของประชาชน
(ข) การกระจายอํานาจแกสถานศึกษาและการใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการ
จัดการเรียนรู
5. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึดหลักขอใด
ก. การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
ข. การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
ค. การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูท่เี ปนคุณประโยชนตอผูเรียน
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัยใหยึดหลัก
(ก) การเขาถึงแหลงการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและวิถีชีวิตของผูเรียนทุก
กลุมเปาหมาย
(ข) การพัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลายทั้งสวนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น
และสวนที่นําเทคโนโลยีมาใชเพื่อการศึกษา
(ค) การจัดกรอบหรือแนวทางการเรียนรูที่เปนคุณประโยชนตอผูเรียน
6.การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่องใด
ก.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
ข. ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ค. ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ง. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียน
ตอบ ก.ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
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การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(1) ประชาชนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังคนและสังคม ที่
ใชความรูและภูมิปญญาเปนฐานในการพัฒนา ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม ความ
มั่นคง และคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนาประเทศ
(2) ภาคีเครือขายเกิดแรงจูงใจและมีความพรอมในการมีสวนรวมเพื่อจัดกิจกรรม
การศึกษา
7. การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่องใด
ก.ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
ข. ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ค. ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
การสงเสริมและสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย ใหดําเนินการเพื่อเปาหมายในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(1) ผูเรียนไดรับความรูและทักษะพื้นฐานในการแสวงหาความรูที่จะเอื้อตอการเรียนรู
ตลอดชีวิต
(2) ผูเรียนไดเรียนรูสาระที่สอดคลองกับความสนใจและความจําเปนในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
(3) ผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนและเทียบโอนผลการเรียนกับ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ
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แนวขอสอบ งานสารบรรณ
32.ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงมือผูรับภายในเวลาที่กําหนดใหระบุคําใดลงไป แลวลง
วัน/เดือน/ปและกําหนดเวลากํากับ
ก. ดวนภายใน
ข. ดวนวันที่
ค. ดวนกําหนด
ง. ดวนถึง
ตอบ ก. ดวนภายใน
ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลว
ลงวันเดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับกับใหเจาหนาที่สงถึงผูรับซึ่งระบุ
บนหนาซองภายในเวลาที่กําหนด (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
33.สําเนาหนังสือที่มีคํารับรองวาสําเนาถูกตอง ตองใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับใดซึ่งเปนเจาของเรื่อง
ลงลายมือชื่อรับรอง
ก. ระดับ 2
ข. ระดับ 3
ค. ระดับ 4
ง. ระดับ 5
ตอบ ก. ระดับ 2
สํ า เนาหนั ง สื อ ให มี คํ า รั บ รองว า สํ า เนาถู ก ต อ ง โดยให เ จ า หน า ที่ ตั้ ง แต ร ะดั บ 2 หรื อ
เทียบเทาขึ้นไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และตําแหนงที่
ชอบลางของหนังสือ
34.ขอใดกลาวไมถูกตอง
ก. หนังสือเวียนใหเพิ่มรหัสพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง
ข. หนังสือตางประเทศใหใชกระดาษตราครุฑ
ค. หนังสืออื่นๆ ที่มิใชภาษาอังกฤษใหใชกระดาษบันทึก
ง. สรรพนามที่ใชในหนังสือใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและ
ผูรับหนังสือ
ตอบ ค. หนังสืออื่นๆ ที่มิใชภาษาอังกฤษใหใชกระดาษบันทึก
หนังสือเวียน คือ หนังสือที่มีถึงผูรับเปนจํานวนมาก มีใจความอยางเดียวกัน ใหเพิ่มรหัส
ตัวพยัญชนะ ว หนาเลขทะเบียนหนังสือสง
สรรพนามที่ใชในหนังสือ ใหใชตามฐานะแหงความสัมพันธระหวางเจาของหนังสือและผูรับ
หนังสือตามภายผนวก 2
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หนังสือภาษาตางประเทศ ใหใชกระดาษตราครุฑ
(ขอ 32-34 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
35.ขอใดมิใชการเก็บรักษาหนังสือ
ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ
ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว
ค. การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ
ง. การเก็บเพื่อใชในการแกไข
ตอบ ง. การเก็บเพื่อใชในการแกไข
การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว และ
การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ (ขอ 52 ระเบียบฯ งานสารบรรณ)
36.ในการเก็บหนังสือระหวางปฏิบัตินั้น ใหกําหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด
ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน
ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก
ง. ความเหมาะสมตามหนวยงาน
ตอบ ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน
การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (ขอ 53 ระเบียบ
ฯ งานสารบรรณ)
37.อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไมนอยกวากี่ป
ก. 5 ป
ข. 7 ป
ค. 10 ป
ง. 20 ป
ตอบ ค. 10 ป
อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป (ขอ 57 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ)
38.หนังสือเก็บรักษาเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายใด
ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแหงชาติ
ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง
ง. ระเบียบฯ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ
ตอบ ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ
หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษา
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