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ความรูท ั่วไปเกีย่ วกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดกอตั้งขึ้นเมื่อ ป พ.ศ. 2500 เดิมเรียกวา
"อนามัยจังหวัดรอยเอ็ด" ตั้ง อยูทางทิศเหนือ ของศาลากลาง จังหวัดรอยเอ็ด หรือบริเวณ
สวนสมเด็จพระศรีนครินทรในปจจุบัน ลักษณะเปนอาคารไมยกพื้นมีหลายหนวยงานตั้งอยู
บนอาคารเดียวกัน เชน สถานีตํารวจ มีเจาหนาที่ประจําอยู 5 -6 คน ตอมามีการขยายออก
ไปสูอําเภอตาง ๆ จึงไดยายมากอตั้ง ณ สถานที่ปจจุบัน ที่เลขที่ 52ถนนเทวาภิบาล อําเภอ
เมืองรอยเอ็ด มีพื้นที่ประมาณ 5ไร 2 งาน มีนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเปนผูบังคับบัญชา
วิสัยทัศน
“ รอยเอ็ดเปนผูนําดานสุขภาพดี ดวยวิถีแหงความพอเพียง ในป 2559 ”
พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนา บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่ได
คุณภาพมาตรฐาน
3. เสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. วิจัย พัฒนาและการจัดการความรูดานสุขภาพ
5. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร
1.พัฒนา บริหารจัดการนโยบายและยุทธศาสตรดานสุขภาพ
2. เสริมสรางระบบบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล และจัดระบบบริการสุขภาพที่
ไดคุณภาพมาตรฐาน
3. เสริมสรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการพัฒนาระบบสุขภาพ
4. วิจัย พัฒนาและการจัดการความรูดานสุขภาพ
5. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารสารสนเทศใหมีประสิทธิภาพ
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เปาประสงค
1.โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญลดลง
2.พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล เมื่อเกิด โรค
ระบาด และภัยพิบัติ และคุมครองผูบริโภคที่มีประสิทธิภาพ
3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได
4. อสม. กสค. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ
5. พัฒนาบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เสมอภาค และเปนธรรม
6. หนวยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน
7. หน ว ยงานสาธารณสุ ข ทุ ก ระดั บ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การให ไ ด ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล
8. บุคลากรมีความรูทักษะและขีดสมรรถนะเหมาะสม
9. หนวยงานมีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
โครงสราง บทบาท ภารกิจ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เปนหนวยงานราชการบริหารสวนภูมิภาค มี
อํานาจหนาที่ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ดังนี้
1. จัดทําระบบยุทธศาสตรดานสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด
2. ดําเนินการและประสานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด
3. กํากับ ดูแล ประเมินผล และสนับสุนนการปฏิบัติงานของหนวยงานสาธารณสุขใน
เขตพื้นที่จังหวัด เพื่อใหมีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย มีการบริการ
สุขภาพ ที่มีคุณภาพและมีการคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ
4. ปฏิบัติงานรวมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ หรือที่
ไดรับมอบหมาย
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การสาธารณสุข
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงสิ่ง
อื่นใดซึ่งเปนสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน
ตลาด ที่เลี้ยงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน
“ที่ ห รื อ ทางสาธารณะ” หมายความว า สถานที่ ห รื อ ทางซึ่ ง มิ ใ ช เ ป น ของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได
“ตลาด” หมายความว า สถานที่ ซึ่ ง ปกติ จั ด ไว ใ ห ผู ค า ใช เ ป น ที่ ชุ ม นุ ม เพื่ อ
จําหนายสินคาประเภท สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ
หรือปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ จําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด
“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ
ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย
ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคที่อื่นก็ตาม
“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น
“ข อ กํ า หนดของท อ งถิ่ น ” หมายความว า ข อ บั ญ ญั ติ เทศบั ญ ญั ติ หรื อ
ขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น
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“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(2) นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยาสําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่กฎหมาย
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น
“เจาพนักงานสาธารณสุข” หมายความวา เจาพนักงานซึ่งไดรับแตงตั้งให
ปฏิบัติการ
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสาธารณสุข
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมหรือกํากับดูแล
สําหรับกิจการหรือการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ
(2) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเป น อยู ที่เหมาะสมกับการดํ ารงชีพ ของ
ประชาชน และวิ ธี ดํ า เนิ น การเพื่ อ ตรวจสอบควบคุ ม หรื อ กํ า กั บ ดู แ ล หรื อ แก ไ ขสิ่ ง ที่ จ ะมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน
$ คณะกรรมการสาธารณสุข
“คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายก
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แห ง ประเทศไทยและผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ไม เ กิ น สี่ ค น ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู
ความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม และ
การคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ
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ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการกําหนดนโยบาย แผนงานและมาตรการ
เกี่ยวกับการสาธารณสุข และพิจารณาใหความเห็นในเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข
ตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
(2) ศึกษา วิเคราะหและใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งเกี่ยวกับการสาธารณสุข
(3) ให คํา แนะนําต อ รั ฐ มนตรีใ นการออกกฎกระทรวง และตอ ราชการสว น
ทองถิ่นในการออกขอกําหนดของทองถิ่น
(4) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการ
(5) กําหนดโครงการและประสานงานระหวางสวนราชการและราชการสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการ
(6) ควบคุม สอดสองการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการที่มีอํานาจหนาที่ในการ
ปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุขเพื่อรายงานตอรัฐมนตรี
(7) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดไว ใ ห เ ป น อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการ
$ การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
การเก็บ ขน หรื อกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการสวนทองถิ่นใดใหเปน
อํานาจของราชการสวนทองถิ่นนั้น
เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกําจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอกําหนดของทองถิ่นดังตอไปนี้
(1) หามการถาย เท ทิ้ง หรือทําใหมีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล
หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวให
(2) กําหนดใหมีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามที่หรือทางสาธารณะและ
สถานที่เอกชน
(3) กําหนดวิธีการเก็บ ขน และกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือใหเจาของหรือ
ผู ค รอบครองอาคารหรื อ สถานที่ ใ ด ๆ ปฏิ บั ติ ใ ห ถู ก ต อ งด ว ยสุ ข ลั ก ษณะตามสภาพหรื อ
ลักษณะการใชอาคารหรือสถานที่นั้น ๆ
(4) กําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการใหบริการของราชการสวนทองถิ่น หรือ
บุคคลอื่นที่ราชการสวนทองถิ่นมอบใหดําเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือกําจัดสิ่งปฏิกูล
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การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
“สิ่ ง แวดล อ ม” หมายความว า สิ่ ง ต า ง ๆ ที่ มี ลั ก ษณะทางกายภาพและ
ชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว
พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารง
ชีพของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา
อากาศ เสี ยง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่ งแวดลอ ม ซึ่ งกํ าหนดเปนเกณฑทั่วไปสํ าหรับการ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
“กองทุน” หมายความวา กองทุนสิ่งแวดลอม
“มลพิษ” หมายความวา ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่น ๆ รวมทั้งกาก
ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่ถูกปลอยทิ้งจากแหลงกําเนิดมลพิษ หรือที่มีอยูใน
สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งกอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
หรือภาวะที่เปนพิษภัยอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนได และใหหมายความรวมถึง
รังสี ความรอน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรําคาญอื่น ๆ ที่เกิดหรือถูกปลอย
ออกจากแหลงกําเนิดมลพิษดวย
“ภาวะมลพิษ” หมายความวา สภาวะที่สิ่งแวดลอมเปลี่ยนแปลงหรือปนเปอน
โดยมลพิษซึ่งทําใหคุณภาพของสิ่งแวดลอมเสื่อมโทรมลง เชน มลพิษทางน้ํา มลพิษทาง
อากาศ มลพิษในดิน
“แหลงกําเนิดมลพิษ” หมายความวา ชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร
สิ่งกอสราง ยานพาหนะ สถานที่ประกอบกิจการใด ๆ หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งเปนแหลงที่มาของ
มลพิษ
“ของเสีย” หมายความวา ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ําเสีย อากาศเสีย มลสาร
หรื อ วั ต ถุ อั น ตรายอื่ น ใด ซึ่ ง ถู ก ปล อ ยทิ้ ง หรื อ มี ที่ ม าจากแหล ง กํ า เนิ ด มลพิ ษ รวมทั้ ง กาก
ตะกอน หรือสิ่งตกคางจากสิ่งเหลานั้น ที่อยูในสภาพของแข็ง ของเหลว หรือกาซ
“น้ําเสีย” หมายความวา ของเสียที่อยูในสภาพเปนของเหลว รวมทั้งมลสารที่
ปะปนหรือปนเปอนอยูในของเหลวนั้น
“
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
3. ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และสิ่งที่มนุษย
ไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของ
มนุษยชาติ หมายความถึงขอใด
ก. สิ่งแวดลอม
ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม
ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม
ตอบ ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม
“สิ่งแวดลอม” หมายความวา สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู
รอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น
4. สิ่งตาง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยูรอบตัวมนุษยซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ
และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น หมายความถึงขอใด
ก. สิ่งแวดลอม
ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม
ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม
ตอบ ก. สิ่งแวดลอม
“คุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา ดุลยภาพของธรรมชาติ อันไดแก สัตว พืช
และทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ และสิ่งที่มนุษยไดทําขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนตอการดํารงชีพ
ของประชาชน และความสมบูรณสืบไปของมนุษยชาติ
5. คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปน
เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความถึงขอใด
ก. สิ่งแวดลอม
ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม
ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม
ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตอบ ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
“มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
5.ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางราย แรงตอสภาวะความ
เปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมี การแกไขโดยเรงดวน ให
ผูใดมีอํานาจออกคําสั่งใหเจาของวัตถุหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ กับการกอใหเกิดหรืออาจเกิด
ความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทํา การใด ๆ เพื่อแกไขหรือปองกันความ
เสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร
ก. ผูวาราชการจังหวัด
ข. อธิบดีกรมอนามัย
ค. อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ง. อธิบดีกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
ตอบ ข. อธิบดีกรมอนามัย
ในกรณีที่เกิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาจะเกิดความเสียหายอยางราย แรงตอสภาวะ
ความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชนซึ่งจําเปนตองมี การแกไขโดยเรงดวน
ให อ ธิ บ ดี ก รมอนามั ย มี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง ให เ จ า ของวั ต ถุ ห รื อ บุ ค คลซึ่ ง เกี่ ย วข อ ง กั บ การ
กอใหเกิดหรืออาจเกิดความเสียหายดังกลาวระงับการกระทําหรือใหกระทํา การใด ๆ เพื่อ
แกไขหรือปองกันความเสียหายเชนวานั้นไดตามที่เห็นสมควร
6. “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ
ก. อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ข. อธิบดีกรมควบคุมโรค
ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ง. อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการสาธารณสุ ข ” ประกอบด ว ย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุม
โรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการ
เกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคม
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สันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย
นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบลแหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่ง
รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง จากผู มี ค วามรู ค วามสามารถหรื อ ประสบการณ ใ นด า นกฎหมายการ
สาธารณสุข การอนามัยสิ่งแวดลอม และการคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรม
อนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ
7. “คณะกรรมการสาธารณสุข” มีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป
ก. หนึ่งป
ข. สองป
ค. สามป
ง. สี่ป
ตอบ ข. สองป
กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
8. เพื่ อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเป นอันตรายต อ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงสิ่งใดเปนหลัก
ก. สภาพความเจริญ
ข. จํานวนประชากร
ค. ยานชุมชนของแตละทองถิ่น
ง. ถูกทุกขอ
ตอบ ง. ถูกทุกขอ
เพื่อประโยชนในการควบคุมมิใหอาคารใดมีคนอยูมากเกินไปจนอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของผูอยูในอาคารนั้น ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษากําหนดจํานวนคนตอจํานวนพื้นที่ของอาคารที่ถือวามีคนอยูมากเกินไป
ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงสภาพความเจริญ จํานวนประชากร และยานชุมชนของแตละทองถิ่น
9.เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล
ใหผูขออนุญาตทราบ ภายในกี่วันนับแตวันไดรับคําขอซึ่งมีรายละเอียดถูกตองหรือครบถวน
ตาม ที่กําหนดในขอกําหนดของทองถิ่น
ก. เจ็ดวัน
ข. สิบหาวัน
ค. สามสิบวัน
ง. หกสิบวัน
ตอบ ค. สามสิบวัน
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ความรูเกี่ยวกับบัญชีเบือ้ งตน
ความหมายของการบัญชี
การบัญชี(Accounting) คือ “การชวยอํานวยใหการบริหารงานทางเศรษฐกิจ
ของธุรกิจดําเนินไปไดอยางราบรื่น”
นักบัญชีจึงมีหนาที่เก็บรวบรวมขอมูลมาบันทึกรายการ ซึ่งเกิดขึ้นกับธุรกิจ
เฉพาะที่สามารถตีคาเปนตัวเงินได รวมทั้งการจัดระบบการทํางาน การจัดแยกประเภท
รายการคา การวิเคราะหรายการและการรายงานสรุปผลการดําเนินงานตามรายการคาที่
เกิดขึ้น
“AICPA” (The American Institute of Certified Public Accountants) เปน
สมาคมนักบัญชีและสถาบันผูสอบบัญชีรับอนุญาตของอเมริกา ไดใหความหมายของการ
บั ญ ชี ว า “การบั ญ ชี เ ป น ศิ ล ปะของการเก็ บ รวบรวมจดบั น ทึ ก รายการ หรื อ เหตุ ก ารณ ที่
เกี่ยวกับการเงิน ไวในรูปของเงินตราและการจัดหมวดหมูรายการคาที่เกิดขึ้น เพื่อสรุปผล
พรอมทั้งวิเคราะหความหมายของรายงานที่ไดจัดทําไว”
จากคําจํากัดความขางตน อาจสรุปไดวา การบัญชีตองประกอบดวย
กระบวนการดังตอไปนี้
1. การบันทึกรายการที่เกิดขึ้นประจําวัน
(Recording Daily
Transactions) ในการดําเนินกิจการทุกวัน การบันทึกบัญชีจะเริ่มตนตอเมื่อกิจการมีรายการ
คาทางธุรกิจเกิดขึ้นเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน และตองเปนรายการคาที่เกิดขึ้นแลว
เทานั้น หรือมีหลักฐานที่เชื่อถือไดวาจะเกิดขึ้นอยางแนนอนเหตุการณบางอยางซึ่งเปนเพียง
การคาดการณวาจะเกิดขึ้น ไมถือวาเปนรายการที่สมบูรณพอที่จะนํามาบันทึกได ตัวอยาง
รายการคาที่ถือวาเปนรายการบัญชี เชน รายการที่เกี่ยวกับการซื้อ–ขาย การรับ-จายเงิน
ซึ่งรายการเหลานี้สามารถตีคาเปนจํานวนเงินได และจะนําไปบันทึกไวในสมุดรายวัน
ขั้นตน (Journatasin thongsean)
2. การจัดหมวดหมูของรายการ (Classifying Recorded Data)
เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไดบันทึกรายการลงในสมุดรายวันขั้นตน จากนั้นจึงมาแยกรายการ
ออกเปนหมวดหมู และแยกประเภทรายการชนิดเดียวกันใหรวมอยูในที่เดียวกัน โดยการ
ฝายรายการตาง ๆ จากสมุดรายวันขั้นตน ไปยังบัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวของ (LEDGERS)
ตามหมวดหมูนั้น ๆ
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สมการบัญชี
ความสัมพันธระหวางสินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ เขียนเปน
สมการบัญชีไดดังนี้
สินทรัพย

= หนี้สิน + สวนของเจาของ

สมการบัญชี ใชเปนหลักในการวิเคราะหรายการบัญชี และการบันทึกขอมูล
ทางการบัญชี ซึ่งการดําเนินงานของธุรกิจจะมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย
หนี้สิน และสวนของเจาของ อยางไรก็ตาม สินทรัพยทั้งสิน้ ตองเทากับ หนี้สินและสวน
ของเจาของรวมกันเสมอ
งบกําไรขาดทุน (Income Statement)
งบกําไรขาดทุนเปนงบ หรือรายงานการเงินที่แสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานของกิจการในชวงเวลาหนึง่ คือ 1 ป หรืออาจจะสั้นกวา 1 ปก็ได เชน งวด
1 เดือน หรือรายไตรมาส อาจเปน 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน เรียกวางบระหวางกาล ทั้งนี้
เพื่อใหเปนไปตามความตองการฝายบริหารที่จะใชภายในกิจการ
การคํานวณกําไรขาดทุนของกิจการกระทําไดโดย การเปรียบเทียบรายได
และคาใชจายของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น สวนเกินที่รายไดสูงกวาคาใชจาย เรียกวา กําไร
สุทธิ หรือรายจายมากกวารายได เรียกวา ขาดทุนสุทธิ ดังตัวอยางตอไปนี้
บริษัท ABC การคา จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 25xx
รายได :
ขาย
รายจาย :
ตนทุนขาย
เงินเดือน
คาเชา
คาน้ํา-คาไฟ

200,000
100,000
30,000
5,000
5,000
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การวิเคราะหรายการคา
การดําเนินธุรกิจในแตละวันยอมมีผลทําให สินทรัพย หนี้สิน และสวนของ
เจาของเปลี่ยนแปลงไป เชน กิจการขายสินคาไปเปนเงินสด มีผลทําใหสินทรัพยที่เปนเงิน
สดเพิ่มขึ้น และสินทรัพยที่เปนสินคาลดลง กิจกรรมทางเศรษฐกิจของกิจการที่กอใหเกิด
ผลกระทบเชนนี้ เรียกวา “รายการคา” (Business Transaction)
เดบิต และ เครดิต หมายถึง
ศัพททางบัญชีที่ควรทราบเพื่อประโยชนในการบันทึกบัญชี รายการคาที่
เกิดขึ้นทุกรายการจะมีผลกระทบตอบัญชีสองบัญชี หรือมากกวานั้นเสมอ เชน
เดบิต “Debit” (Dr) หมายถึง ดานซายของบัญชีซึ่งใชบนั ทึกสินทรัพยที่
เพิ่มขึ้น และหนี้สินกับสวนของเจาของที่ลดลง รายการบัญชีที่บันทึกทางดานซาย เรียกวา
รายการเดบิต
เครดิต “Credit” (Cr) หมายถึง ดานขวาของบัญชีซึ่งใชบันทึกสินทรัพยที่
ลดลง และหนี้สินและสวนของเจาของที่เพิ่มขึ้น รายการบัญชีที่บันทึกทางดานขวา เรียกวา
รายการเครดิต
ผลตางระหวางจํานวนเงินทางดานเดบิต (ดานซาย) และจํานวนเงินทางดาน
เครดิต (ดานขวา) เรียกวา ยอดคงเหลือ
ถาจํานวนเงินทางดานเดบิต สูงกวา เครดิต เรียกวา ยอดคงเหลือเดบิต
(Debit Balance)
ถาจํานวนเงินทางดานเครดิต สูงกวา เดบิต เรียกวา ยอดคงเหลือเครดิต
(Credit Balance)
จากสมการบัญชี

สินทรัพย = หนี้สิน + ทุน

กลาวคือ ในการบันทึกบัญชีถือวา สินทรัพย อยูดานซาย คือ เดบิต และ
หนี้สินบวกทุนอยูดานขวา คือ เครดิต ถาผลของรายการทําใหเพิ่มขึ้น ก็จะบันทึกให
เพิ่มขึ้นตามดานที่อยู ถาผลของรายการทําใหลดลง ก็จะบันทึกในดานตรงกันขามทีอ่ ยู
ทั้งนี้ ไมวาจะเปนสินทรัพย หนี้สนิ หรือทุน
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เดบิต สินทรัพย เครดิต
เครดิต
เพิ่ม +
ลด –

เดบิต หนี้สนิ เครดิต

เดบิต ทุน

ลด

ลด

–

เพิ่ม

+

สรุปสมการบัญชีไดดังนี้ :
สินทรัพย
= หนี้สิน + ทุน + รายได – คาใชจาย หรือ
สินทรัพย+คาใชจาย = หนี้สิน + ทุน + รายได
เพิ่ม
สินทรัพย ดานที่อยู
เดบิต
+ เดบิต
หนี้สิน
“
เครดิต
+ เครดิต
ทุน
“
เครดิต
+ เครดิต
รายได
“
เครดิต
+ เครดิต
คาใชจาย
“
เดบิต
+ เดบิต

-

–

เพิ่ม +

ลด
เครดิต
เดบิต
เดบิต
เดบิต
เครดิต

การวิเคราะหรายการคา
เมื่อมีรายการคาเกิดขึ้น จําเปนตองวิเคราะหวารายการดังกลาวมีผลกระทบ
ตอ สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ อยางไรบาง รวมทั้งผลกระทบตอรายไดทําให
สวนของเจาของเพิ่มขึ้นและคาใชจายทําใหสวนของเจาของลดลง
ตัวอยาง รายการที่เกิดขึ้นในกิจการ รานABCซักรีด ในระยะเวลา 1 เดือน เริ่ม 1
มกราคม 25xx ถึง 31 มกราคม 25xx ดังนี้ :
1. นายตนนําเงินสดมาลงทุน 25,000 บาท
2. ซื้อของใชสนิ้ เปลืองเปนเงินสด 3,000 บาท
3. ซื้ออุปกรณซักรีดจากราน ABC เปนเงิน 14,000 บาท ตกลงชําระเงิน
15 ก.พ. 25xx
4. ระหวางเดือน กิจการมีรายไดจากการใหบริการเปนเงินสด 6,200 บาท
5. ระหวางเดือน จายเงินสดเปนคาใชจา ยดังนี้
เงินเดือน
1,500 บาท
คาเชา
2,000 บาท
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แนวขอสอบ ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษา
เงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551
4. กําปนหรือตูเหล็กหรือหีบเหล็กอันมั่นคงซึ่งใชสําหรับเก็บรักษาเงินของทางราชการ
หมายความถึง
ก. ตูนิรภัย
ข. หีบเหล็ก
ค. ตูเก็บของ
ง. ตูเหล็ก
5. เงินทั้งปวงที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการ นอกจากเงินงบประมาณรายจาย เงิน
รายไดแผนดิน เงินเบิกเกินสงคืน และเงินเหลือจายปเกาสงคืน หมายความถึงเงินในขอใด
ก. เงินรายไดแผนดิน
ข. เงินเบิกเกินสงคืน
ค. เงินเหลือจายปเกาสงคืน
ง. เงินนอกงบประมาณ
6. ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐซึ่งปฏิบัติงานโดยผานเครื่องคอมพิวเตอรโดยตรง
หรือผานชองทางอื่นที่กระทรวงการคลังกําหนดกอนนําขอมูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร คือขอ
ใด
ก. GFMIT
ข. GFMIS
ค. GFMMT
ง. GFMNT
7. ขอใดไมใชขอมูลหลักของผูขาย
ก. เลขที่สัญญา
ค. เลขประจําตัวผูเสียภาษี

ข. เลขประจําตัวประชาชน
ง. ไมมีขอใดไมใชขอมูลหลัก

8. ผูรักษาการในระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง
พ.ศ. 2551 คือผูใด
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ข. กรมบัญชีกลาง
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง
ง. นายกรัฐมนตรี
9. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการจายเงินสด
ก. เงินทดรองราชการ

ข. เบี้ยหวัด
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ค. การจายเงินที่มีวงเงินต่ํากวาหาพันบาท ง. ถูกทุกขอ
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับการเขียนจํานวนเงินในเช็ค
ก. ตัวอักษรใหเขียนหรือพิมพใหชิดเสน และชิดคําวา “บาท”
ข. ขีดเสนหนาจํานวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
ค. ขีดเสนตรงหลังชื่อสกุล ชื่อบริษัท หรือหางหุนสวนจนชิดคําวา “หรือผูถือ”
ง. ถูกทุกขอ
11. สิ้นปงบประมาณ ใหหัวหนาหนวยงานซึ่งรับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงิน
รายงานใหผูใดทราบ
ก. ผูอํานวยการกองคลัง
ข. หัวหนาสวนราชการ
ค. ถูกทั้ง ขอ ก. และ ข.
ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง
12.สิ้นปงบประมาณ หัวหนาหนวยงานตองรายงานใหผูอํานวยการกองคลังหรือหัวหนาสวน
ราชการในราชการบริหารสวนภูมิภาคทราบไมเกินเมื่อใด
ก. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ตุลาคมของปงบประมาณถัดไป
ข. อยางชาไมเกินวันที่ 31 สิงหาคมของปงบประมาณถัดไป
ค. อยางชาไมเกินวันที่ 31 ธันวาคมของปงบประมาณถัดไป
ง. อยางชาไมเกินวันที่ 31 มกราคมของปงบประมาณถัดไป
13. ตูนิรภัยใหมีลูกกุญแจอยางนอยกี่สํารับ กี่ดอก
ก. อยางนอยสองสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสองดอก
ข. อยางนอยสามสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสามดอก
ค. อยางนอยสี่สํารับ แตละสํารับไมนอยกวาสี่ดอก
ง. อยางนอยหาสํารับ แตละสํารับไมนอยกวาหาดอก
14. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง
ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด
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ค. กรมบัญชีกลาง
ง. สํานักงบประมาณแผนดิน
15. กุญแจตูนิรภัย มีการเก็บรักษาสํารับนึงไวที่กรรมการ อีกสํารับเก็บไวที่ใดสําหรับสวน
ราชการในราชการบริหารสวนกลาง
ก. สํานักบริหารเงินตรา กรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
ข. หองเก็บเงินคลังในของสํานักงานคลังจังหวัด
ง. สํานักงบประมาณแผนดิน
ค. กรมบัญชีกลาง
16. กรรมการเก็บรักษาเงิน ตองเปนขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งซึ่งดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับใดขึ้นไป
ก. ระดับสอง
ข. ระดับสาม
ค. ระดับสี่
ง. ระดับหา
17. เงินที่เบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหสวนราชการผูเบิกนําสงคืนคลังภายใน
ระยะเวลากี่วัน
ก. เจ็ดวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง
ข. สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง
ค. สามสิบวันนับจากวันรับเงินจากคลัง
ง. สี่สิบหาวันทําการนับจากวันรับเงินจากคลัง
18. เช็ค ดราฟท หรือตั๋วแลกเงิน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลาใด
ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป
ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ
ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ
19. เงินรายไดแผนดิน เกินกวาหนึ่งหมื่นบาท ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนดเวลา
ใด
ก. อยางชาภายในวันทําการถัดไป
ข. อยางชาภายใน 3 วันทําการ
ค. อยางชาภายใน 7 วันทําการ
ง. อยางชาภายใน 15 วันทําการ
20. เงินเบิกเกินสงคืน หรือเงินเหลือจายปเกาสงคืน ใหนําสงหรือนําฝากคลังภายในกําหนด
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