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ประวัตคิวามเปนมา กรมปาไม 
 

ปจจุบันกรมปาไมมีหนาที่อารักขาคุมครองและจัดการทรัพยากร ปาไมอันมีอาณา
บริเวณกวางขวางถึง 77 ลานไร หากคิดเปนตัวเงินก็จะมีมูลคา ถึง 11.6 ลานลานบาท (ไรละ 
150,000 บาท) ทั้งนี้ยังมิไดคํานึงถึงประโยชนทางออมที่ปาไมชวยอนุรักษดินและน้ําและ 
ปองกันการผันแปรของลมฟาอากาศไปในทางที่เลวรายจึงนับวาเปนกรมที่มีความสําคัญย่ิง
กรมหนึ่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนกรมที่เกาแกซึ่งมีอายุ
ครบ 115 ป ในวัน ที่ 18 กันยายน 2554 ที่ผานมา ในระยะเริ่มแรกเมื่อพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว ได ทรงสถาปนากรมปาไมข้ึนเมื่อวันที่ 18 กันยายน ร.ศ.115 (พ.ศ.
2439) โดยใหอยูในสังกัดกระทรวงมหาดไทยนั้น รัฐบาลได อาศัยยืมตัวเจาหนาที่ปาไม
อังกฤษจากรัฐบาลอินเดีย มาชวยบริหารราชการปาไมในฐานะเจากรมระหวางป พ.ศ.2439 
ถึง พ.ศ.2466 รวม 3 คน คือ Mr. H. Slade, Mr. Tottenham และ Mr. W.F. Lloyd ตอมา ใน
ป พ.ศ.2466 เมื่อ Mr.W .F. Lloyd ไดกราบถวายบังคมลาออกจาก ราชการแลว รัฐบาลได
พิจารณาเห็นวา พระยาดรุพันธพิทักษ (นายสนิท พุกกะมาน) ซึ่งจบการศึกษาวิชาการ ปาไม
จาก Royal Engineering College เมือง Cooper's Hill ประเทศอังกฤษ และ ไดกลับมารับ
ราชการกรมปาไม เมื่อป พ. ศ.2446 เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ จึงไดมีพระบรมราช
โองการโปรดเกลาฯ ให ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมปาไม เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2467 โดยไมจาง
ชาวตางประเทศเปนเจากรมนับตั้งแต บัดนั้นเปนตนมา เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ 
ในสมัยตาง ๆ กรมปาไมไดยายสังกัดถึง 5 ครั้ง กอนที่จะมาเปนสวนราชการอยูในกระทรวง 
เกษตร กลาวคือ เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2464 ไดมีประบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
โอนกรมปาไมจากกระทรวงมหาดไทยไปขึ้นกระทรวง    เกษตราธิการ กรมปาไมไดสังกัดอยู
กระทรวงเกษตรา ธิการประมาณ 13 ป จึงไดโอนกลับไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยอีกครั้ง
หนึ่ง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2475 และชั่วระยะเวลาเพียง 1 ป ก็ได โอนสังกัดไปข้ึนอยู
กับกระทรวงเศรษฐการเมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคมพ.ศ.2476 และตอมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 
พ.ศ.2477 ได ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมปาไมข้ึนอยู ในสังกัดทบวงเกษตราธิการ
ของกระทรวงเศรษฐการ เมื่อไดมีการยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ข้ึนเปนกระทรวงเกษตราธิ
การเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2478 กรมปาไมจึงไดมา สังกัดอยูใน กระทรวงเกษตราธิการ
และตอมา เมื่อ พ.ศ.2495 รัฐบาลไดประกาศใชพระ ราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
และบัญญัติใหมีกระทรวง เกษตรขึ้นแทนกระทรวงเกษตราธิการ สําหรับกรมปาไมก็ ยังคง
สังกัดอยูในกระทรวงเกษตรตอไปตามเดิม จนกระท่ังป พ.ศ. 2545 รัฐบาลมีการปรับปรุง  
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วันสําคัญทางปาไม 
วันอนุรักษทรัพยากรปาไมของชาติ  วันที่ 14 มกราคม ของทกุป 
วันตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 24 มิถนุายน ของทุกป 
วันคลายวนัสถาปนากรมปาไม    วันที่ 18 กันยายน ของทุกป 
วันรักตนไมประจําปของชาติ    วันที่ 21 ตุลาคม ของทกุป 
 

นโยบายปาไมแหงชาติ 
เพื่อใหการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไม สามารถกระทํา โดยตอเนื่องในระยะ

ยาวและประสานสอดคลองกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกําหนด 
นโยบายการ ปาไมแหงชาติไวใหเปนการแนนอน เพื่อใหสวนราชการและภาคเอกชนที่
เกี่ยวของไดมีความ เขาใจรวมกันและถือเปนแนวทางปฏิบัติ อัน จะทําใหการพัฒนา ปาไม
เปนไปอยางราบรื่นและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว ดัง นี้ 

1. ใหมีการกําหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรปาไม ในระยะยาว
อันจะทําใหประเทศไดรับประโยชนอยางคุมคาทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ 
ส่ิงแวดลอมมากที่สุดโดยเนนใหมีการประสานกันระหวางทรัพยากรปา ไมและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น 

2. สงเสริมบทบาท และหนาที่ของสวนราชการตางๆ และภาคเอกชนใหมี สวน
รับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรปาไมรวมกัน 

3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ปาไมของชาติใหสอดคลองกับปริมาณคุณภาพและ
สภาพทรัพยากรปาไมและส่ิงแวดลอมที่เปล่ียนไป 

4. กําหนดใหมีพื้นที่ปาไมทั่วประเทศอยางนอยใน อัตรารอยละ 40 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อประโยชน 2 ประการ ดังนี้ 

4.1 ปาเพื่อการอนุรักษ กําหนดไวเพื่ออนุรักษส่ิงแวดลอม ดิน น้ํา พันธุพืช พันธุสัตว
ที่หายากและปองกันภัยธรรมชาติอันเกิดจากน้ําทวมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง เพื่อ
ประโยชนในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตรารอยละ 25 ของพื้นที่
ประเทศ 

4.2 ปาเพื่อเศรษฐกิจ กําหนดไวเพื่อการผลิตไมและ ของปาเพื่อประโยชนในทาง
เศรษฐกิจในอัตรารอยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ 

5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ปาไมไปสูเปาหมายที่กําหนดไว และจะจัดการ
พัฒนาใหอํานวยประโยชนทั้งในทางตรงและทางออมโดยสม่ําเสมอตลอดไป 



6 
 

วิสัยทัศน กรมปาไม 
“ บริหารจัดการทรัพยากรปาไมใหสมประโยชนอยางย่ังยืน โดยการมีสวนรวม” 
 

พันธกิจ 
1. ปองกันรักษาปา 
2. จัดการที่ดินปาไม 
3. ฟนฟูทรัพยากรปาไม 
4. สงเสริมการปลูกปาในเชิงเศรษฐกิจ 
5. สงเสริมการมีสวนรวมจัดการทรัพยากรปาไมในทุกรูปแบบปาชุมชน ปาในเมือง 

วนเกษตรและอื่นๆ 
6. พัฒนาการอนุญาตและบริการ 
7. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใชประโยชนทรัพยากรปา

ไม รวมถึงการกําหนดมาตรฐานและการรับรอง 
 
อํานาจหนาที่ของกรมปาไม 
 1. ปองกันรักษาปาควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธในการปองกันการบุกรุกทําลายปา
และการกระทําผิดในพื้นที่ปาไม ตามระเบียบกฎหมายปาไม 
 2. วางแผนและประสานงานเกี่ยวกับการปลูกปาเพื่อการฟนฟูสภาพปา และระบบ
นิเวศ 
 3. สงเสริมชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการปลูกปา  การจัดการปาชุมชน และการ
ปลูกสรางสวนปาเชิงเศรษฐกิจ 
 4. อนุรักษ คุมครอง ดูแลรักษา และจัดการใหมีการใชประโยชนที่ดินปาไมและการ
อนุญาตท่ีเกี่ยวกับการใชประโยชนจากไม  อุตสาหกรรม ที่ดินปาไมและผลิตผลปาไม 
 5. ศึกษา คนควา วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับปาไม ผลิตผลปาไมและผลิตภัณฑไม 

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 
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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 
ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 
 
ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 
             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดท่ีประกอบดวยพนัธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว
ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คอื 
 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 
             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้าํฝนมาก แบง
ออกเปน : 
               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 
             ปาดงดิบชื้นในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาค
ตะวันออกของ ประเทศ อาจพบในภาคอื่นบาง แตมักมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอย
ของสังคมปาชนิดนี้ ปาดงดิบชื้นข้ึนอยูในที่ราบรือบนภูเขาทีร่ะดับความสูงไมเกิน 600 เมตร
จากระดับน้าํทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวดัประจวบครีีขันธลงไปจนถึงชาย
เขตแดน สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัด
ชลบุรี (อุทิศ, 2541) 
                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 
             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชยัจาก
จังหวัด ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรไีปจนถึง
จังหวัดเชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิว
เขาบรรทัด ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขา
เพชรบูรณจนถึงจังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของ
จังหวัดหนองคายเลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกบัประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับ
ความสูงจากน้ําทะเลปานกลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อทุิศ, 2541) 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 2484 
 
1. ขอใดกลาวถึงประเภทของไมหวงหามไดถูกตอง 
 ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
 ข. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามจํากัด 
 ค. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามจํากัด และไมหวงหามพเิศษ 
 ง. ไมหวงหามธรรมดา ไมหวงหามหามตัด ไมหวงหามพิเศษ 

ตอบ ก. ไมหวงหามธรรมดา และไมหวงหามพิเศษ 
ไมหวงหามมีสองประเภท คือ 
ประเภท ก. ไมหวงหามธรรมดา ไดแกไมซึ่งการทําไมจะตองไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่หรือไดรับ สัมปทานตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ประเภท ข. ไมหวงหามพิเศษ ไดแกไมหายากหรือไมที่ควรสงวนซึ่งไมอนุญาตใหทํา

ไม เวนแตรัฐมนตรีจะไดอนุญาตในกรณีพิเศษ  
 
2. ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใด ใหจัดเปนไมใด 
 ก. ไมหวงหามประเภท ก.   ข. ไมหวงหามประเภท ข. 
 ค. ไมหวงหามประเภท ค.   ง. ไมหวงหามประเภท ง. 

ตอบ ก. ไมหวงหามประเภท ก. 
ไมสักและไมยางท่ัวไปในราชอาณาจักรไมวาจะข้ึนอยูที่ใดเปนไมหวงหามประเภท ก.  

 
3.หากผูรับสัมปทานประสงคจะนําเคร่ืองมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ
เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวากี่วัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน      ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่ผูรับอนุญาตจะนําเครื่องมือ เครื่องใช สัตวพาหนะ ยานพาหนะ หรือ

เครื่องจักรกลใด ๆ ที่ตนมิไดเปนเจาของเขาไปในเขตปาที่ไดรับอนุญาตหรือในเขตสัมปทาน 
ผูรับอนุญาตหรือผูรับสัมปทานดังกลาวตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
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4. ผูรับอนุญาตทําไมตองเสียคาภาคหลวงอยางไร 
 ก. ตนหรือทอนละหาสิบสตางค  ข.ตนหรือทอนละหนึ่งบาท 
 ค. ตนหรือทอนละหนึ่งบาทหาสิบสตางค ง. ตนหรือทอนละสองบาท 

ตอบ ง. ตนหรือทอนละสองบาท 
ตองชําระคาภาคหลวงลวงหนา ตนหรือทอนละสองบาท เมื่อรับใบอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ เวนแตในทองท่ีใดท่ีคณะกรมการจังหวัดไดประกาศโดยรับอนุมัติจาก
รัฐมนตรี ใหงดเวนไมตองเรียกเก็บเงินคาภาคหลวงลวงหนาหรือใหลดอัตราคาภาคหลวง 
ลวงหนาลงจากอัตราที่กําหนดนี้ ก็ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรมการจังหวัดนั้น ๆ 
 
5. การทําไมใดไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 
 ก. การทําไมฟน    ข. การทําไมเผาถาน 
 ค. ถกูท้ัง ขอ ก.และขอ ข.   ง.  ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ขอ ก.และขอ ข. 
การทําไมฟน หรือทําไมเผาถาน ไมตองเสียคาภาคหลวงลวงหนา 

 
6. การชําระคาภาคหลวงตองชําระใหเสร็จส้ินภายในกําหนดเวลาใด นับแตวันที่พนักงาน
เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ค. สามสิบวัน 
ตองชําระคาภาคหลวงใหเสร็จส้ินภายในกําหนดสามสิบวัน นับแตวันที่พนักงาน

เจาหนาที่ไดแจงจํานวนคาภาคหลวงใหทราบ 
 
7. ผูใดนําไมสักท่ีเคยอยูในสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคยอยูในสภาพเปนเครื่องใช และพน
จากสภาพเปนสิ่งปลูกสรางหรือเคร่ืองใชมาแลวเกินกวากี่ป เคล่ือนยายออกนอกเขตจังหวัด 
ซึ่งเปนที่ตั้งส่ิงปลูกสรางหรือเปนที่ประกอบเครื่องใชนั้น ตองไดรับอนุญาตจากพนักงาน
เจาหนาที่ แตไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ก. หน่ึงป      ข. สองป  
 ค. สามป     ง. หาป 



10 
 

แนวขอสอบ พระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 
 
3.  ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม  อาจไดรับอนุญาตใหทําการ
บํารุงปาหรือปลูกสรางสวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต หากอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากผูใด 
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
ตอบ ค. คณะรัฐมนตรี 
ในกรณีปาสงวนแหงชาติแหงใดมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรม ใหอธิบดีโดยอนุมัติ

รัฐมนตรีมีอํานาจอนุญาตเปนหนังสือใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด ทําการบํารุงปาหรือปลูกสราง
สวนปาหรือไมยืนตนในเขตปาเส่ือมโทรมไดภายใน ระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
หนังสืออนุญาต แตในกรณีที่จะอนุญาตใหเกิน 2,000 ไร ตองไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 

 
4. เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ
ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง ใหพนักงาน
เจาหนาที่มอีํานาจส่ังเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตได มีกําหนดไมเกินกี่
วันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 

ค. สามสิบวัน      ง. หกสิบวัน 
ตอบ ง. หกสิบวัน 
เมื่อปรากฏวาผูรับใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต คนงานผูรับจาง หรือผูแทนของผูรับ

ใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตกระทําผิดตอพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวง หรือเงื่อนไข
ในใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันอาจเปนการเสียหายอยาง
รายแรง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาต
ได มีกําหนดไมเกินหกสิบวันนับแตวันที่ออกคําส่ัง 
 
5. คําส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตผูใดมีอํานาจส่ังเพิกถอนคําส่ังหรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาที่ส่ังพักใชใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร  
 ก. อธิบดี     ข. รัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงเกษตร 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัต ิสวนปา  
 
3. เครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อตี ตอก หรือประทับที่ไม หมายความถึงขอใด 
 ก. ตีตรา     ข. ประทับตรา 
 ค. ตรา      ง. ตีตอก 

ตอบ ค. ตรา 
 “ตรา” หมายความรวมถึงเครื่องหมายหรือวัตถุใดๆ ที่ประดิษฐข้ึนเพื่อตี ตอก หรือ

ประทับที่ไม 
 
4. “นายทะเบียน” ในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ตอบ ก. อธิบดีกรมปาไม 

 
 “นายทะเบียน” หมายความวา อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ
จังหวัดอื่น 
 
5. “นายทะเบียน” ในเขตตางจังหวัด หมายความถึงผูใด 

ก. อธิบดีกรมปาไม    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ   
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
ตอบ ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 “นายทะเบียน” หมายความวา  อธิบดีหรือ ผูซึ่ งอธิบดีมอบหมายสําหรับ 

กรุงเทพมหานคร และผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสําหรับ
จังหวัดอื่น 
 
6. นายทะเบียนจะตองพิจารณาและแจงการส่ังรับหรือไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผู
ย่ืนคําขอทราบภายในระยะเวลาใดนับแตวันไดรับคําขอ 
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ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 
ตอบ ข. สิบหาวัน 
ใหนายทะเบียนพิจารณาและแจงการส่ังรับหรือไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ให

ผูย่ืนคําขอทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ หรือไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 
 
7. การส่ังรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบยีนที่ดินเปนสวนปาใหเปนไป
ตามระเบียบที่ผูใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ข. กระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมปาไม 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. อธิบดีกรมปาไม 
การสั่งรับข้ึนทะเบียนและการออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ดินเปนสวนปาให

เปนไปตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
 

8. ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิ
อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่ทราบคําส่ัง 
 ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
 ค. สามสิบวัน     ง. ส่ีสิบหาวัน 

ตอบ ค. สามสิบวัน 
ในกรณีที่นายทะเบียนมีคําส่ังไมรับข้ึนทะเบียนที่ดินเปนสวนปา ใหผูย่ืนคําขอมีสิทธิ

อุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังดังกลาว คําวินิจฉัยของรัฐมนตรี
ใหเปนที่สุด  
 
9.  ในกรณีที่ผูทําสวนปาตาย ผูรับโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดินจะตองแจงการ
ขอรับโอนทะเบียนสวนปาตอนายทะเบียน ภายในระยะเวลากี่วัน 

ก. สามสิบวัน     ข. หกสิบวัน 
ค. หนึ่งรอยย่ีสิบวัน    ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
ตอบ ง. หนึ่งรอยแปดสิบวัน 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ 
พ.ศ. 2547 

โดยที่เปนการสมควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกระบวนการจางงานภาครัฐในสวนของ
ลูกจางของสวนราชการใหมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความเหมาะสมในการใชกําลังคน
ภาครัฐและใหการปฏิบัติราชการมีความคลองตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย
สอดคลองตามแนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม  คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรใหมี
การจางพนักงานราชการสําหรับการปฏิบัติงานของสวนราชการ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (8) แหงพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีจงึวาง
ระเบียบไวดังตอไปนี ้

ขอ 1  ระเบยีบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547” 

ขอ 2  ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป 
ขอ 3  ในระเบียบนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ี

เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายวาดวยการปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม เวนแตราชการสวนทองถิ่น  

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ
หัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐที่
มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ 

“พนักงานราชการ” หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับการจางตามสัญญาจาง
โดยไดรับคาตอบแทนจากงบประมาณของสวนราชการ เพื่อเปนพนักงานของรัฐในการ
ปฏิบัติงานใหกับสวนราชการนั้น 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาจางพนักงานราชการตามระเบียบนี ้
ขอ 4 บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ คําส่ัง หรือมติ

คณะรัฐมนตรีที่กําหนดใหขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือละ
เวนการปฏิบัติหรือเปนขอหามในเรื่องใด  ใหถือวาพนักงานราชการมีหนาที่ตองปฏิบัติหรือ  
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
7.พนักงานราชการมีกี่ประเภท 
 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 
 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 
 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ขอ 6) 
 
8.พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปน
พิเศษหมายถึงผูใด 
 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 
 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเชี่ยวชาญ 
 ตอบ ค. พนักงานราชการพิเศษ 

พนักงานราชการพิเศษ ไดแก พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใช
ความรูหรือความเชี่ยวชาญสูงมากเปนพิเศษเพือ่ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเปน
เฉพาะเรื่องของสวนราชการ หรือมีความจําเปนตองใชบุคคลในลักษณะดังกลาว (ระเบยีบฯ 
ขอ 6 (2)) 
 
9.ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการจะจําแนกเปนกลุมงานโดยพิจารณาจากสิ่งใด 
 ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน  ข. ลักษณะงานและคุณภาพของงาน 
 ค. ประเภทและผลผลิตของงาน  ง. ประเภทและคุณภาพของงาน 
 ตอบ ก. ลักษณะงานและผลผลิตของงาน 

ในการกําหนดตําแหนงของพนักงานราชการ ใหกําหนดตําแหนงโดยจําแนกเปนกลุม
งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน (ระเบยีบฯ ขอ 7) 

(1) กลุมงานบริการ 
(2) กลุมงานเทคนิค 
(3) กลุมงานบริหารท่ัวไป 
(4) กลุมงานวิชาชพีเฉพาะ 



15 
 

(5) กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(6) กลุมงานเชี่ยวชาญพเิศษ   

 
10.ตําแหนงของพนักงานราชการมกีี่กลุม 
 ก. 4 กลุม     ข. 5 กลุม 
 ค. 6 กลุม     ง. 7 กลุม   
 ตอบ ค. 6 กลุม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 
11.ขอใดไมใชกลุมงานของพนักงานราชการ 
 ก. กลุมงานบริการ    ข. กลุมงานเทคนิค 
 ค. กลุมงานบริหาร    ง. กลุมงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
 ตอบ ค. กลุมงานบริหาร 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

การกําหนดใหพนักงานราชการประเภทใดมีตําแหนงในกลุมงานใด และการกําหนด
ลักษณะงานและคุณสมบตัิเฉพาะของกลุมงาน ใหเปนไปตามประกาศของคณะกรรมการ  
(ระเบียบฯ ขอ 7) 
 
13.กรอบอตัรากําลังพนักงานราชการมีระยะเวลากี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สวนราชการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเปนระยะเวลาสี่ป โดยให
สอดคลองกบัเปาหมายการปฏิบัติราชการของสวนราชการและแผนงบประมาณเชิงกล 
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แผนพัฒนา (Development Plan) 
  ไมมีความหมายที่แนนอน แตสวนใหญแผนพัฒนาจะเนนหนักทางดาน
เศรษฐกิจ ดังนั้นอาจใหความหมาย เชน Lewis กลาววา เปนเอกสารที่กําหนดถึงมาตรฐาน
หลัก... เพื่อยกผลผลิตของชาติใหสูงข้ึน (A document which set out the chief measure 
that the government intend to take in order to raise national output per person) 
  องคประกอบของแผนพัฒนา 
  โดยปกติแลวแผนพัฒนาสวนใหญจะครอบคลุมวิธีตางๆ ดังนี้ 
  1. มีการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยางย่ิงตองระบุถึงตัวเลขรายได
ประชาชาติ กําลังการผลิตของประเทศ การคาระหวางประเทศ และแนวโนมอุตสาหกรรม
หลัก 
  2. การสํารวจสภาวะสังคม เชน การเปล่ียนแปลงของประชากร การศึกษา 
สาธารณสุข ที่อยูอาศัย การใหหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เปนตน 
  3. การประเมินผล หรือการสรุปผลความกาวหนาที่ไดรับจากแผนฉบับกอนๆ 
  4. การกําหนด/ระบุวัตถุประสงคโดยทั่วไปของนโยบายทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
  5. การคาดคะเน/ประมาณการ อัตราเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม ในระยะเวลา
ตางๆ ของแผน 
  6. มีการเสนอแนะ หามาตรการท่ีจะทําใหเปาหมายในขอ 5. บรรลุผล 
โดยเฉพาะอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เชน การกําหนดมาตรการกระตุนการลงทุน
และการออม การเพิ่มผลิตภาพ (Productive) ของประเทศ เปนตน 
  7. มีการกําหนดโครงการตางๆ เกี่ยวกับการใชจายเงินของรัฐบาล การเรงรัด
ใหมีการนําแผนไปปฏิบัติโดยใหมีแผนรองรับและแผนหลัก เปนตน 
  การวางแผน (Planning) 
  การวางแผน (Planning) เปนกิจกรรมอยางหนึ่งซึ่งผลที่ไดจากการวางแผนก็
คือ “แผน” นั่นเอง 
  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายไวอยางนาสนใจหลายคน เชน 
  เยาวหราล เนหรู กลาววา การวางแผน หมายถึง การใชสติปญญาเพื่อนําเอา
ความเปนจริง (Facts) และสถานการณ (Situations) ที่เปนอยูขณะนั้นมาประสานเขาดวยกัน 
เพื่อใหไดมาซึ่งหนทาง (A Way) ในการแกปญหา 
  



17 
 

แหลงที่มาของการวางแผน 
           พื้นฐานหรือแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการวางแผนนั้นจะมาจาก 4 แหลงดวยกัน คือ 
  1. ปญหา 
  2. ความตองการ 
  3. ความกาวหนาทางวิชาการ 
  4. ความจําเปน 
  อยางไรก็ตาม การวางแผนอาจกลาวไดงายๆ วา เปนการวางแผนเพื่อแกไข
ปญหา ซึ่งปญหาของแผนจําแนกได 3 ประเภท คือ 
  1. ปญหาแกไข (Solved Problem) คือ ปญหาซึ่งปรากฏผลเสียหายใหเห็น
อยูแลวจึงตองรีบวางแผนหาแนวทางขจัดปดเปา เพื่อใหมีผลเสียหายนอยที่สุด ปญหาชนิดนี้
มักทําใหเกิดแผนเรงดวนซึ่งนับเปนแผนในเชิงรับ 
   ขอสังเกต  ปญหาแกไขเปนปญหาที่สามารถมองเห็นอาการไดงาย ดังนั้น
จึงนาจะแกไขไดงายที่สุด 
  2. ปญหาปองกัน (Preventive Problem) คือ ปญหาซึ่งยังไมเกิดผลเสียหาย
ข้ึนในขณะวางแผน แตเปนที่ตระหนักไดชัดเจนวาหากไมรีบวางแผนแกไขแลวจะปรากฏผล
เสียหายในอนาคตได ลักษณะแผนเชนนี้จึงเปนแผนในเชิงรุก 
  3. ปญหาพัฒนา (Development Problem) เปนปญหาซึ่งนักวางแผนตองใช
ความสามารถมากเปนพิเศษจึงจะตระหนักได ปญหาชนิดนี้อาจไมแสดงความเสียหายใหเห็น
ทั้งในปจจุบันหรืออนาคต แตเปนการวางแผนเพื่อปรับปรุง แกไขส่ิงแวดลอมของสังคมใหมี
คุณภาพดีข้ึนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แผนชนิดนี้นับเปนแผนเชิงรุกเชนกัน 
   ขอสังเกต ปญหาพัฒนานับเปนปญหาที่ตองใชทักษะในการมองการณ
ไกลเปนพิเศษ ทั้งนี้เพราะปญหาชนิดนี้อาจจะไมแสดงความเสียหายใหเห็นทั้งในปจจุบันและ
อนาคตนั่นเอง 
 
สิ่งที่ตองเขาใจสําหรับการวางแผน 10 ประการ 
  Cleland และ King กลาววา การวางแผนเปนกระบวนการที่ซับซอน ดังนั้น
กอนอื่นควรรูธรรมชาติทั่วๆ ไปของการวางแผนเสียกอน ซึ่งทั้ง 2 ทานสรุปเปนหลักสําคัญ 
10 ประการ ดังนี้ 
  1. กระบวนการวางแผน (Planning Process) ควรเปนงานของ
ผูชํานาญการ (Professional Planner) โดยเฉพาะ ทั้งนี้ยกเวนเฉพาะกรณีที่เปนการวางแผน
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องคการ (Organization Planning) เทานั้น ที่ควรเปนงานของนักวางแผนองคการ - ผูเขียน
โดยตรง 
  2. งานวางแผนควรเปนหนาที่ของผูที่จะตองนําแผนไปดําเนินงาน
มากกวาคนอ่ืนๆ 
  3. ขั้นตอนการวางกลยุทธของแผน (Strategic Planning) ควรเปนงาน
ระดับกลุม (Group Activity) เพราะตองใชผูเชี่ยวชาญหลายดาน หรือตองใชความรวมมือกัน
ของหนวยยอยๆ ขององคการหลายหนวย (Sub Unit of Organization) 
  4. องคการเพื่อการวางแผน (Planning Organization) ตองมีโครงสราง
เหมาะสมกับแผนงานที่จะวาง กลาวคือ ตองเหมาะสมทั้งบรรยากาศ (Climate) และกลไก 
(Mechanism) และตองเปดโอกาสใหสมาชิกไดมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตขององคการ
อยางเต็มที่ดวย 
  5. การวางแผนกลยุทธมิใชเพียงแตเปนการคาดคะเนแนวโนมเทานั้น 
แตตองรวมถึงการคัดเลือกภารกิจ (Selection of Missions) คัดเลือกวัตถุประสงค 
(Objectives) และการคัดเลือกแนวทางกลยุทธ (Strategic Alternatives) ดวย 
  6. ตองจูงใจ (Motivate) ใหผูจัดการวางแผน (Manager) เห็นความสําคัญ
ของการกําหนดกลยุทธในการวางแผนใหได โดยอาจใชกลไกของระบบอยางเปนทางการ 
(Formalized System) และกลไกตามหลักการขององคการ (Organizational Approach) 
เพื่อใหเปนสวนชวยใหการวางแผนประสบผลสําเร็จไดดีย่ิงข้ึน 
  7. ความถูกตองของกระบวนการวางแผน ตองตั้งอยูบนความถูกตอง
เพียงพอ (Relevant) ของฐานขอมูล (Data Base) ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งเปน
ตัวกําหนดผลในการคาดคะเนสิ่งแวดลอมและการประเมินทางเลือกกลยุทธได 
  8. การประเมินแนวโนมสิ่งแวดลอมในอนาคต (Future Environment 
Trends) สภาพการแขงขัน (Competitive Threats) และความเขมแข็งในองคการ (Internal 
Organizational Strengths) วามีความเขมแข็งหรือออนแอเพียงใด นับวามีความสําคัญตอ
การกําหนดกลยุทธของแผนมาก 
  9. การไดความคิดใหมๆ อยางหลากหลายในองคการจะชวยในการพัฒนา
ผลิตผล (Products) และเปาหมายการใหบริการไดดีย่ิงข้ึน 
  10. ความรับผิดชอบของผูบริหารระดับสูงสุด (Chief Executive) ในการ
พัฒนาองคการ คือ การพัฒนาวัฒนธรรมกลยุทธ (Strategic Culture) ในองคการ การ  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อ
มุงใหเกิดภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพัฒนา
ประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอ
ภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคิดท่ีมีความตอเนื่องจาก
แนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมท้ัง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ 
และขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและ
บริหารประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคณุภาพ 
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให
ความสําคัญกับ 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมอืระหวาง
ประเทศในภูมิภาคตางๆ 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
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สรุปสาระสําคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
2. การประเมินสถานการณ ความเสี่ยงและการสรางภูมิคุมกันของประเทศ 
2.1 สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยยัง

ตองเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบท้ัง
ที่เปนโอกาสและความเสีย่งตอการพฒันาประเทศ ดังนี้ 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว 

         2) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกจิโลกแบบหลายศูนยกลาง รวมทั้งภูมภิาค
เอเชียทวีความสําคัญเพิม่ข้ึน การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวง
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 ไดแก การรวมกลุมในภมูิภาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของ
อาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซยีนในป 2558 

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง 
4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมัน่คงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหา

สําคัญ 
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงข้ึน 
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก 

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ 
2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ

จากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตมปีญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก 

3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการ
สรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชญิการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธภิาพ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ  
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรบัการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  

เศรษฐกิจไทยยังคงพึ่งพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวน
ทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ใหจัด
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

 
(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการนั้น ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
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 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 
   
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 
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แนวขอสอบ  วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

2. การระบุปญหาของนโยบายตองระบุปญหาให  2  ลักษณะ  คืออะไร 
(1)  สาเหตุของปญหาและผลของปญหา (2)  สาเหตุของปญหาและอาการของปญหา 
(3)  สภาพของปญหาและอาการของปญหา (4) อาการของปญหาและผลของปญหา 
(5) สาเหตุของปญหาและสภาพของปญหา 
ตอบ  2    การระบุประเด็นของปญหาไดชัดเจน  จะตองกําหนดใน  2  ลักษณะ  คือ   
  1.  สาเหตุของปญหา    2.  อาการของปญหา 
 

3. การกลาววาปญหาของนโยบายมีความเปนอัตนัยสูง  หมายความวาอยางไร 
(1) การรับรูปญหาไดไมเทาเทียมกันในหมูประชาชน 
(2) ไมมีวิธีการแกไขปญหาวิธีใดที่จะใชไดในทุกกรณีปญหา 
(3) ปญหาของนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 
(4) ปญหาของนโยบายจะเปลี่ยนแปลงไปตามบุคคลผูกําหนดนโยบาย 
(5) ปญหาของนโยบายไดมีตัวตนเปนเพียงนามธรรมเทานั้น 
ตอบ  1   ความเปนอัตนัยสูงของปญหา  หมายความวา ในปญหาหนึ่งๆ นั้นตางมี

ความหมายในตัวเอง  ข้ึนอยูกับผูรับรูวาจะสามารถรับรูหรือตระหนักไดถึง
ความหมายของปญหาดังกลาวนี้หรือไม   ซึ่งเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดการรับรู
ปญหาไดไมเทาเทียมกันในหมูประชาชน 

 
4. ขอใดไมใชลักษณะแนวคิดในการวิเคราะห 

(1)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง (2)  ตองใชหลายวิธี   
(3)  ตองใชหลักเหตุผล  
(4)  เปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรประยุกต  
(5)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง 
ตอบ  4 แนวคิดการวิเคราะหนโยบายมีลักษณะดังนี้   
  1.เปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรประยุกต       
  2. ใชวิธีการหลายวิธี  
  3. เปนการใชเหตุผล  
  4.  มุงผลิตและแปรสภาพขาวสาร   
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  5.ขาวสารที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชประโยชนในทางการเมือง 
 

5. ในชวงการกอตัวของนโยบายควรนําเทคนิคอะไรมาวิเคราะหนโยบาย 
(1)  การวิจัยประเมินผล (2)  การวิเคราะหขอมูลสถิติและเนื้อหา 
(3)  การวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชน (4)   เทคนิคการงบประมาณแบบฐานศูนย 
ตอบ  2 ในชวงการกอตัวของนโยบาย (Policy  Formation)  เปนชวงที่จะตองมีการ

พิจารณาถึงปญหาหรือความตองการของประชาชน  ดังนั้นการวิเคราะห
นโยบายในชวงนี้จึงควรนําเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสถิติและเนื้อหามาใช 
ทั้งนี้เพื่อจะไดนําผลจากการวิเคราะหนั้นมากําหนดเปนแนวทางของนโยบาย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความเปนจริงตอไป 

 
6. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยอะไรที่ไมสามารถจะควบคุมได 

(1)  วัตถุประสงคของนโยบาย (2)  การทํางานเปนทีม   
(3)   งบประมาณ (4)  ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคล 
(5)  โครงสรางขององคกร 
ตอบ  4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะมีปจจัยมากมาย  ทั้งปจจัยภายใน

และปจจัยภายนอกที่นโยบายไมสามารถควบคุมได ซึ่งปจจัยเหลานี้จะ
กระทบกระเทือนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติได เชน  สภาวะทางธรรมชาติ  
ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  

7. Walter  Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการตระเตรียมวิธีการ
ดําเนินการกับอะไร 
 (1)  การวิเคราะหนโยบาย (2)  เลือกแนวทางดําเนินการ 
 (3)  ดําเนินการใหสําเร็จ (4)  ประเมินผลแนวทางการดําเนินการ
 (5)  คัดเลือกนโยบาย 
ตอบ  3 Walter Williams  กลาววา  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (Implementation)  มี

ความหมาย  2 ประการ  คือ  1. การจัดหาหรือการตระเตรียมวิธีการท้ังหมด
ทั้งปวงที่จะทําใหการดําเนินการสําเร็จลุลวงใหพรักพรอม    2.การดําเนินการ
ใหสําเร็จลุลวง 
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