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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสาํนักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด 
 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ดกอตั้งข้ึนเมื่อ 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 ที่เลขท่ี 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 

 
เปาประสงค 

1.โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญลดลง  
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2.พัฒนาระบบเฝาระวัง ปองกันควบคุมโรค ภัยพิบัติที่มีประสิทธิผล เมื่อเกิด โรค
ระบาด และภัยพิบัติ  และคุมครองผูบริโภคท่ีมีประสิทธิภาพ  

3. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองเหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได 
4. อสม. กสค. ภาคีเครือขายทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการสุขภาพ 
5. พัฒนาบริการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เสมอภาค และเปนธรรม 
6. หนวยบริการสุขภาพทุกระดับมีคุณภาพมาตรฐาน 
7. หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับมีระบบการบริหารจัดการใหไดประสิทธิภาพ 

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 และหมายความรวมถึงส่ิง
อื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 

“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
จําหนายสินคาประเภท สัตว เนื้อสัตว ผัก ผลไม หรืออาหารอันมีสภาพเปนของสด ประกอบ
หรอืปรุงแลวหรือของเสียงาย ทั้งนี้ ไมวาจะมีการจําหนายสินคาประเภทอื่นดวยหรือไมก็ตาม 
และหมายความรวมถึงบริเวณซึ่งจัดไวสําหรับใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ จําหนายสินคา
ประเภทดังกลาวเปนประจําหรือเปนครั้งคราวหรือตามวันที่กําหนด 

“สถานที่จําหนายอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ 
ที่มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวเพื่อประกอบอาหารหรือปรุงอาหารจนสําเร็จและจําหนาย
ใหผูซื้อสามารถบริโภคไดทันที ทั้งนี้ ไมวาจะเปนการจําหนายโดยจัดใหมีบริเวณไวสําหรับ
การบริโภค ณ ที่นั้น หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
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) กําหนดมาตรฐานสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของ

ประชาชน และวิธีดําเนินการเพื่อตรวจสอบควบคุมหรือกํากับดูแล หรือแกไขส่ิงที่จะมี
ผลกระทบตอสภาวะความเปนอยูที่เหมาะสมกับการดํารงชีพของประชาชน 
 

 คณะกรรมการสาธารณสุข 
 “คณะกรรมการสาธารณสุข” ประกอบดวยปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนประธาน

กรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เลขาธิการ
คณะกรรมการอาหารและยา เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม ปลัดกรุงเทพมหานคร นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย นายก
สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย นายกสมาคมองคการบริหารสวนตําบล
แหงประเทศไทยและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูมีความรู
ความสามารถหรือประสบการณในดานกฎหมายการสาธารณสุข การอนามัยส่ิงแวดลอม และ
การคุมครองผูบริโภค เปนกรรมการใหอธิบดีกรมอนามัยเปนกรรมการและเลขานุการ  
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การควบคุมและปองกันโรค 
 
การควบคุมและปองกันโรคออกไดเปน 3 ระดับ 
ระดับที่  1 การปองกันโรคลวงหนา คือ การปองกันโรคกอนระยะที่โรคเกิด  เปน

วิธีการที่ยอมรับกันทั่วไปวามีประสิทธิภาพมากที่สุด ประหยัดท่ีสุด และไดผลมากท่ีสุดกวา
การปองกันและควบคุมโรคระดับอื่น ๆ วัตถุประสงคหลักของการปองกันโรคลวงหนา คือ 
การปรับสภาพความเปนอยู หรือการปรับปรุงภาวะสิ่งแวดลอมหรือทั้งสองประการรวมกัน 
เพื่อใหเกิดภาวะที่โรคตาง ๆ ไมสามารถเกิดหรือคงอยูได โดยการสงเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชนใหสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ มีความตานทานตอโรคตาง ๆ ใหมากท่ีสุด
เทาที่จะทําได การปรับปรุงสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมใหถูกสุขลักษณะ เพื่อปองกัน   มิใหมีพาหะ
และส่ือนําโรค ทั้งนี้เพื่อทําใหการแพรกระจายของเชื้อที่เปน  สาเหตุทําใหเกิดโรค  โดยผาน
ทางส่ือตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชนหมดไป ซึ่งกิจกรรมในการปองกันโรค  ลวงหนามีดังนี้ 

1.1  การใหสุขศึกษาเกี่ยวกับความรูทั่วไปในการปองกันโรค การเปล่ียนแปลง 
ทัศนคติ และการปฏิบัติงานใหถูกหลักสุขวิทยาสวนบุคคลและชุมชน 

1.2  การจัดโภชนาการใหถูกตองตามมาตรฐาน    เหมาะสมกับกลุมอายุและภาวะ
ความตองการของบุคคล เชน ทารก เด็กเล็ก วัยรุน วัยชรา หญิงมีครรภ แมระยะใหนม
ลูก หรือผูปวยดวยโรคบางชนิดท่ีมีความตองการอาหารพิเศษเฉพาะโรค 

1.3 การใหภูมิคุมกันโรคเพื่อปองกันโรคติดตอตาง ๆ ที่สามารถปองกันได โดยการใช
วัคซีน เชน การใหภูมิคุมกันโรคขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กเล็กที่จําเปนตองไดรับสําหรับ การ
ปองกันโรคคอตีบไอกรน บาดทะยัก ไขไขสันหลังอักเสบ หรือโรคโปลิโอ และวัณโรค และ
การใหภูมิคุมกันโรคขั้นเสริม ซึ่งไดแก กลุมชนอายุตาง ๆ ตามความจําเปนและโอกาสที่ตอง
เส่ียงตอการเกิดโรค ไดแก การใหภูมิคุมกันโรคอหิวาต ไขไทฟอยด ไขสมองอักเสบ  ไขหัด 
เปนตน  

1.4  กิจกรรมที่สงเสริมในดานการเล้ียงดูเด็กที่ถูกตอง การสนใจ การสังเกตถึงการ
เจริญเติบโตของเด็กท้ังทางดานรางกายและจิตใจ ทั้งนี้เพื่อจะใหเด็กไดเจริญเติบโตเปน
ผูใหญที่มี สุขภาพอนามัยสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ  

1.5  การจัดท่ีอยูอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ การจัดหาสถานพักผอนหยอนใจในชุมชนได
เพียงพอ การจัดสถานท่ีสันทนาการ สนามกีฬา สนามเด็กเลน รวมทั้งสถานที่สําหรับ
ประกอบอาชีพที่ปลอดภัยและเหมาะสม  
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1.6  การจัดหรือปรับปรุงการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม ไดแก การจัดหาน้ําสะอาดการ
กําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูล การสุขาภิบาลอาหาร เครื่องด่ืม นม การกําจัดหรือควบคุมมลพิษ 
การกําจัดหรือควบคุมสัตวและแมลงนําโรค และการควบคุมส่ิงที่กอใหเกิดความรําคาญ
ตางๆ  

1.7  การจัดบริการใหความปลอดภยัในดานการปองกันอุบัติเหตุ ภัยจากการประกอบ
อาชีพ การจราจร การเดินทางทองเที่ยว ฯลฯ  

1.8  การจัดใหมีบริการดานการตรวจสุขภาพอนามัย โดยเฉพาะสําหรับเด็กเล็กหรือ
เด็กนักเรียนซึ่งกําลังเจริญเติบโต เพื่อใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงอยูเสมอ  

1.9  การจัดใหมีบริการดานใหคําปรึกษา และแนะนําเกี่ยวกับเพศศึกษา การสมรส
การสงเสริมสุขภาพจิต ความรูเกี่ยวกับพันธุกรรม การปองกันโรค และการโภชนาการ 

 
             ระดับที่  2 การปองกันในระยะมีโรคเกิด คือ การปองกันโรคลวงหนาระดับที่ 2 
ในกรณีที่การดําเนินงานระดับที่ 1 ยังไมไดผล ทําใหมีโรคเกิดข้ึน ดังนั้น ความมุงหมายที่
สําคัญของการปองกันโรคในระยะมีโรคเกิด คือการระงับกระบวนการดําเนินของโรค การ
ปองกันการแพรเชื้อและระบาดของโรคไปยังบุคคลอื่นในชุมชน    และการลดการเจ็บปวยที่
เกิดข้ึนในชุมชนใหนอยลงและหายไปใหเร็วที่สุด ซึ่งกิจกรรมการปองกันระยะมีโรคเกิด มี
ดังนี้ 

 2.1  การคนหาผูปวยใหไดในระยะเริ่มแรก นับวาเปนการปองกันและควบคุมโรคที่ ดี
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะในกรณีโรคที่เกิดข้ึนเปนโรคติดตอที่รายแรงและ
สามารถแพรโรคไปยัง บุคคลอื่น ๆ ในชุมชนไดงายและรวดเร็ว เชน ไขทรพิษ ไขหวัดใหญ 
อหิวาตกโรค ไขหัด โรคคอตีบ  ไขไขสันหลังอักเสบ (โปลิโอ) และไขรากสาดนอย เปนตน 
การท่ีสามารถคนหาผูปวยโรคเหลานี้ไดในระยะเริ่มแรกที่มีอาการและโรคยัง ไมแพรกระจาย
ไปยังบุคคลอื่น ทําใหสามารถระงับกระบวนการดําเนินของโรคได เพื่อใหการรักษาไดถูกตอง 
และสามารถปองกันมิใหโรคติดตอไปยังผูอื่น รวมทั้งสามารถปองกันโรคแทรกซอนและ
ผลเสียที่อาจเกิดตามมา เปนผลใหเกิดการไรสมรรถภาพและความพิการลดนอยลงได  

 2.2  การวินิจฉัยโรคและใหการรักษาไดทันที โรคตาง ๆ   ที่เกิดข้ึนหากไดรับการ
วินิจฉัยไดถูกตองและรวดเร็ว จะสามารถชวยใหการรักษาโรคถูกตองและมีประสิทธิภาพ มี
ผลใหความเจ็บปวยหายไดรวดเร็ว และสามารถปองกันผลเสียและโรคแทรกซอนที่เกิด
ตามมาไดเปนอยางดี และการรักษายังมีผลในดานการกําจัดแหลงแพรโรคหรือบอเกิดโรค 
ซึ่งอยูในตัวผูปวยไดดวย  
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พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายวา

ดวยการควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 

2535”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3  ใหยกเลิก 
(1) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พุทธศักราช 2484 
(2) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2495 
(3) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497 
(4) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2505 
(5) พระราชบัญญัติสาธารณสุข (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2527 
(6) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย พุทธศักราช 2480 
(7) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 

2484 
(8) พระราชบัญญัติควบคุมการใชอุจจาระเปนปุย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2497  
มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“สิ่งปฏิกูล” หมายความวา อุจจาระหรือปสสาวะ และหมายความรวมถึงส่ิง

อื่นใดซึ่งเปนส่ิงโสโครกหรือมีกล่ินเหม็น 
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“มูลฝอย” หมายความวา เศษกระดาษ เศษผา เศษอาหาร เศษสินคา เศษ
วัตถุ ถุงพลาสติก ภาชนะท่ีใสอาหาร เถา มูลสัตว ซากสัตว หรือส่ิงอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน 
ตลาด ที่เล้ียงสัตว หรือที่อื่น และหมายความรวมถึงมูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่เปนพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความวา สถานที่หรือทางซึ่งมิใชเปนของ
เอกชนและประชาชนสามารถใชประโยชนหรือใชสัญจรได 

“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
หรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

“ตลาด” หมายความวา สถานที่ซึ่งปกติจัดไวใหผูคาใชเปนที่ชุมนุมเพื่อ
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 หรือนําไปบริโภคท่ีอื่นก็ตาม 

“สถานที่สะสมอาหาร” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือบริเวณใด ๆ ที่
มิใชที่หรือทางสาธารณะ ที่จัดไวสําหรับเก็บอาหารอันมีสภาพเปนของสดหรือของแหงหรือ
อาหารในรูปลักษณะอื่นใด ซึ่งผูซื้อตองนําไปทํา ประกอบ หรือปรุงเพื่อบริโภคในภายหลัง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล 
องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่กฎหมายกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่น 

“ขอกําหนดของทองถิ่น” หมายความวา ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ หรือ
ขอบังคับซึ่งตราขึ้นโดยราชการสวนทองถิ่น 

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(2) นายกเทศมนตรสํีาหรับในเขตเทศบาล 
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบลสําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
5. คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของส่ิงแวดลอม ซึ่งกําหนดเปน
เกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หมายความถึงขอใด 
 ก. ส่ิงแวดลอม     ข. คุณภาพสิ่งแวดลอม 
 ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. ดุลยภาพสิ่งแวดลอม 
 ตอบ ค. มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  “มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม” หมายความวา คามาตรฐานคุณภาพน้ํา อากาศ 
เสียง และสภาวะอื่น ๆ ของสิ่งแวดลอม ซึ่งกําหนดเปนเกณฑทั่วไปสําหรับการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 
6. ผูรักษาการใน พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 
 ง. นายกรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ใหนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม* 
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 
 
 
 
 
7. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกอบดวยผูใดเปนประธานกรรมการ 

ก.  นายกรัฐมนตรี     
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ง.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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โครงสรางองคการ  (Organization Structure) 
โครงสรางองคการ  หมายถึง  รูปแบบของความสัมพันธระหวางตําแหนงตาง ๆ 

และผูดํารงตําแหนงนั้น ๆ  โดยโครงสรางองคการจะเปนกรอบการทํางานอยางเปนทางการ
โดยระบบการบริหาร  ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อชวยอํานวยความสะดวกในการใชทรัพยากรแต
ละอยางทั้งสวนบุคคลและสวนรวม 

โครงสรางขององคการมักแสดงในรูปของ  "แผนภูมิองคการ"  (Organization 
Chart)  อันหมายถึงแผนผังการแบงสวนขององคการ  ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
อยางเปนทางการภายในองคการ  ไดแก  ความสัมพันธระหวางกิจกรรมตาง ๆ สายการ
บังคับบัญชา  หนาที่หลัก  และอํานาจหนาที่ของผูบริหาร  ซึ่งรับผิดชอบในหนาที่งานตาง ๆ 
ตามลําดับชั้นในองคการ 

    หนาที่โดยเฉพาะของโครงสรางขององคการมี  4  ประการ  คือ 
1. การจัดใหมีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
2. การจัดใหมีระบบการติดตอส่ือสารที่ทันสมัย 
3. การจัดใหมีสมาชิกแตละคนในองคการไดทํางานตามท่ีตนพึงพอใจ 
4. การจัดใหมีเอกลักษณขององคการและของแตละคนในองคการ 

โครงสรางองคการที่มีหนวยงานที่ปรึกษา  (Staff) 
Staff  ในวงการธุรกิจแบงออกเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 

1. Personal Staff  คือ  บรรดาผูที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําหรือ
ใหบริการแกผูบริหารคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ  แบงออกเปน  2  ประเภทคือ 

  1) Staff Assistant  หมายถึง  ผูทําหนาที่ในตําแหนงผูชวย
ประเภทตาง ๆ เชน  ผูชวยผูบริหารสูงสุด  ผูชวยผูจัดการใหญ  ผูชวยฝายธุรการ ฯลฯ 

  2) Line Assistant  หมายถึง  ผูทําหนาที่ในตําแหนงรองประเภท
ตาง ๆ  เชน  รองผู–จัดการ  รองผูอํานวยการ  ฯลฯ 

 2. Specialized Staff (ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน) เชน  ฝายบริหารงาน
บุคคล  ฝายกฎหมายฝายประชาสัมพันธ  ฝายคนควาวิจัยและพัฒนาฯ  ซึ่งจะทําหนาที่ให
ความชวยเหลือแนะนําในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแกหนวยงานและทุกระดับในองคการ  
โดยผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนี้จะข้ึนตรงตอผูบริหารสูงสุดขององคการ 
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การออกแบบองคการ  (Organization Design) 
 การออกแบบองคการ  เปนกระบวนการในการกําหนดและปรับเปลี่ยน

โครงสรางขององคการโดยคํานึงถึงสวนประกอบสําคัญ  6  ประการ  คือ 
 1. การจัดแบงงาน  (Work Specialization)  เปนการแบงงานแยก

ออกไปตามลักษณะงานเฉพาะเปนการพิจารณาถึงลักษณะของงานที่จะตองแบงแยกใน
รายละเอียดของงาน  ตลอดจนระดับของทักษะของพนักงานที่จะเหมาะสมกับงานนั้น ๆ  
ดังนั้นการแบงงานกันทําจึงเปนการจัดกลุมกิจกรรมที่ตองทํา  เพื่อใหบรรลุผลตาม
วัตถุประสงคขององคการ  โดยพิจารณาถึงความถนัดและความรูความสามารถเฉพาะบุคคล 

 2. การจัดแบงแผนกงาน (Departmentalization)  เปนกระบวนการใน
การจัดตั้งแผนงานหรือจัดกลุมงานภายในระบบการบริหารเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ  
จึงเปนการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดกลุมของงานวาจะใชกฎเกณฑใดเปนเครื่องแบงกลุมจึงจะ
เหมาะสม 

การจัดแบงแผนงานขององคการมีวิธีการจัดแบงดังนี้  คือ 
  1) ตามหนาที่ของกิจการหรือการใชหนาที่เปนหลัก  (Function)  

เปนการจัดแบงกลุมตามการผลิต การขาย  การเงิน  ฯลฯ  ซึ่งมีขอดีคือ  เปนการปฏิบัติตาม
หลักการแบงงานออกตามความชํานาญเฉพาะดาน,  ถือวาหนาที่ที่สําคัญเปนสิ่งท่ีมีอิทธิพล
และยังผลอยางกวางขวางแกองคการ,  งายแกการอบรม,  เปนการควบคุมอยางเขมงวด
กวดขัน  เปนตน 

  2)ตามขอบเขตพื้นที่หรือการใชพื้นที่ทางภูมิศาสตรเปนหลัก  
(Geography)  เปนการจัดแบงกิจกรรมตามพื้นที่ที่มอบหมายใหแกผูจัดการในแตละภูมิภาค
ดูแลรับผิดชอบ เชน  ภาคกลาง  เหนือ  ใต  ฯลฯ 

  3)ตามชนิดของลูกคาหรือการใชลูกคาเปนหลัก  (Customer)  เปน
การจัดกลุมโดยยึดหลักบนพื้นฐานตามลักษณะหรือกลุมของลูกคา  เพื่อสะดวกในการ
ใหบริการ เชน  หนวยราชการ  สถาบันการศึกษา  โรงงาน  ผูอุปโภคบริโภค ฯลฯ 

  4) ตามกระบวนการหรืออุปกรณ  (Process of Equipment)  เปน
การจัดแบงกลุมตามกระบวนการผลิตหรือบริการ หรือประเภทของอุปกรณที่ใชในการผลิต 

  5) ตามผลิตภัณฑ  (Product)  เปนการจัดกลุมของกิจกรรมโดยยึด
หลักตามผลิตภัณฑหรือสายการผลิต  เชน  แผนกเครื่องด่ืม  อาหาร  เวชภัณฑ ฯลฯ 

  6) โดยจํานวนธรรมดา  (Simple Number)  เปนการพิจารณา
บุคคลที่ทําหนาที่เหมือนกันรวมเปนกลุมเดียวกันภายใตการชี้แนะของผูจัดการ  
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ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม (Fringe Benefits/Benefits and 
Service/Supplementary) 
 ผลประโยชนเก้ือกูลหรือคาตอบแทนเสริม คือ คาตอบแทนหรือส่ิงตอบแทนท่ี
นายจางหรือองคการใหกับพนักงาน นอกจากคาตอบแทนที่เปนตัวเงิน (คาจางและเงินเดือน) 
เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 สวัสดิการ คือ ส่ิงที่จัดใหเพื่อชวยเหลือในการครองชีพ เพื่อใหเกิดความมั่นคงใน
การดํารงชีวิตและเปนการดํารงขวัญ 
    ผลประโยชนเก้ือกูลมีหลักการสําคัญ ดังนี้ 

1. เพื่อใหสนองความตองการอยางแทจริง 
2. ตองมุงประโยชนของกลุมมากกวาของบุคคล 
3. ควรมีความยืดหยุนปรับเขากับความตองการที่หลากหลายไดดี 
4. ควรมีการส่ือขอความอยางทั่วถึง 
5. คาใชจายตองอยูในวินัยที่ทําไดและสมเหตุสมผล 

 ผลที่องคการจะไดรับจากผลประโยชนเก้ือกูล 
1. ทําใหการสรรหามีประสิทธิภาพมากข้ึน 
2. ขวัญและการภักดีตอองคการดีข้ึน 
3. ลดอัตราการออกจากงานและการขาดงาน 
4. เปนการประชาสัมพันธองคการท่ีดี 
5. ชวยลดอิทธิพลของสหภาพแรงงาน 
6. ชวยลดโอกาสที่รัฐจะเขามาแทรกแซงการบริหารองคการ 

 ประเภทของผลประโยชนเก้ือกูล 
1. หลักประกันตางๆ เชน ประกันชีวิต ประกันสังคม ประกันอุบัติเหต ุฯลฯ 
2. การจายเงินใหในวันเวลาที่ไมไดทํางาน เชน พักกินขาว วันลาหยุด ฯลฯ 
3. การจายเงินลวงเวลา 
4. การจายเงินโบนัสหรือรางวัล 
5. การจายในลักษณะการออมในรูปตางๆ 
6. การใหบริการตางๆ เชน นันทนาการ โครงการชวยเหลือ ฯลฯ 

 ตัวอยางของผลประโยชนเก้ือกูล 
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 เงินโบนัส เงินกองทุนเล้ียงชีพ เงินชวยเหลือคาอาหาร เงินสงเคราะหบุตร เงิน
ชวยเหลือคาคลอดบุตร คาลวงเวลา เบี้ยเล้ียงทํางานนอกสถานที่ การลา การรักษาพยาบาล 
สวัสดิการเงินกู คาเชาบาน คาเบี้ยประชุม เครื่องราชอิสริยาภรณ การนับอายุราชการเปน
ทวีคูณ เปนตน 
 

แรงงานสัมพันธ 
 แรงงานสัมพันธ (Labour Relation/Industrial Relation/Labour Management 
Relation) 
 หมายถึง ความเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคล 2 ฝาย คือ ฝาย
นายจางหรือฝายบริหารหรือฝายจัดการฝายหนึ่ง กับฝายลูกจางหรือฝายพนักงานหรือฝาย
ปฏิบัติงานอีกฝายหนึ่ง ซึ่งการเกี่ยวของและการปฏิบัติตอกันดังกลาวมีผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบตอกระบวนการบริหาร กระบวนการผลิต และธุรกิจของนายจาง ตอการทํางาน
และความเปนอยูของลูกจาง ตอสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศชาติ 
 แรงงานสัมพันธ เปนการเกี่ยวของกันของบุคคล 2 ฝาย คือ ฝายนายจางกับฝาย
ลูกจางและเกี่ยวของในเรื่องสภาพการจาง 
 สภาพการจาง คือ เงื่อนไขในการจางหรือการทํางานที่กําหนดวันและเวลาทํางาน 
คาจางสวัสดิการ การเลิกจาง หรือประโยชนอื่นๆ ของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจาง
หรือการทํางาน 
 
 ประเภทของสหภาพแรงงาน 

1. สหภาพแรงงานของชางฝมือหรือของชางประกอบวิชาชีพเฉพาะสาขา (Craft 
Union/Occupational Union) 

2. สหภาพแรงงานของลูกจางในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Industrial 
Union) เชน อุตสาหกรรมทอผาเหมือนกัน 

3. สหภาพแรงงานของลูกจางในโรงงานเดียวกัน (Plant Union/House Union) 
หรือลักษณะนายจางคนเดียวกัน 

4. สหภาพแรงงานทั่วไป (General Union) เปนการรวมตัวของคนที่ทํางานทั่วไป
ไมจํากัดวาจะทํางานอาชีพอะไร ตาม พ.ร.บ. แรงงานสัมพันธ เปนแบบประเภทที่ 2 และท่ี 3 
ดังกลาวขางตน 
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สรุประเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ  
พ.ศ.2544 

 
“ระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ใหใช

บังคับเมื่อพนกําหนด 120 วัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ัง
ไมใหเปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปน
เรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้น
ความลับเปน ชั้นลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติ
หนาที่ของหนวยงานของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน
สาธารณะ หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐท่ี
เกี่ยวกับการเมืองภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม 
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดลอม 
       “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา 
 (1) หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิติบุคคล 

      สําหรับสวนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนา
สวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ กองบัญชาการ
ทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับราชการสวนภูมิภาค 
  (3) ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวนทองถิ่น 
      (4) ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
       “ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชั้นความลับของขอมูล
ขาวสารลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย 
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 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 

 ใหหนวยงานของรัฐ มีหนาที่รักษาขอมูลขาวสารลับในหนวยงานของตน และอาจ
มอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชา หรือใหแกราชการสวน
ภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจไดตาม กม. 

 บุคคลที่จะเขาถึงขอมูลขาวสารบัญในช้ันความลับใด จะตองเปนบุคคลที่ผูบังคับ 
บัญชามอบหมายความไววางใจ และใหเขาถึงขอมูลขาวสารลับไดเฉพาะเรื่องที่ไดรับ
มอบหมายเทานั้น 
 

 องคการรักษาความปลอดภัย 
 องคการรักษาความปลอดภัยตามระเบียบนี้ ไดแก  

 (1) สํานักขาวกรองแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เปนองคการรักษาความปลอดภัย
ฝายพลเรือน 
 (2) ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เปนองคการรักษาความ
ปลอดภัยฝายทหาร 
 ช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับ แบงออกเปน 3 ช้ัน คือ  

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

 ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวน
จะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางสวนจะ
กอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐอยางรายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ขอมูลขาวสารลับซึ่งหากเปดเผยทั้งหมด
หรือเพียงบางสวนจะกอใหเกิดความเสียหายแกประโยชนแหงรัฐ  
 

 ผูมีอํานาจกําหนดช้ันความลับ 
 ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐมีหนาที่รับผิดชอบในการกําหนดช้ันความลับ 
พรอมทั้งใหเหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวยวาเปน
ขอมูลขาวสารประเภทใด และเพราะเหตุใด ในการนี้อาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตาม 
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แนวขอสอบ  
 
73.ปญหาการทํางานตํ่ากวาระดับการศึกษา (Underemployment) 
 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ ง. การพัฒนาที่เนนการสรางงาน 
 การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน  มีแนวคิดหลักท่ีสําคัญดังน้ี 
 1.  การโยกยายแรงงานสวนเกินจากภาคเกษตรกรรมมาทํางานในภาคอุตสาหกรรมอาจ
กอใหเกิดการวางงานขึ้นได   
 2.  จํานวนแรงงานในชนบทที่เขามาทํางานในเมืองมีจํานวนมากกวาจํานวนงานที่มีอยูใน
เมือง  จึงทําใหเกิดแรงงานสวนเกินในเมือง   
 3.  ปญหาการวางงานโดยเปดเผยไมใชปญหาที่รุนแรง  แตปญหาที่นาเปนหวงก็คือ  การ
ทํางานตํ่ากวาระดับการศึกษา 
 
74.เศรษฐกิจระดับเมืองกับเศรษฐกิจระดับชนบท 
 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ  ค. การพัฒนาที่เนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจมีแนวคิดหลักท่ีสําคัญดังน้ี   
 1.  เนนเร่ืองการสะสมทุนเปนอยางมาก  โดยช้ีใหเห็นวายิ่งมีการออมและการสะสมทุนมาก
ข้ึนก็ยิ่งมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากข้ึน   
 2.  ตองคํานึงถึงปจจัยภายนอก  เชนทุนจากตางประเทศ  สต็อกเงินตราตางประเทศ  ทักษะ
ความชํานาญงานดานการจัดการตาง ๆ  ท่ีมาจากตางประเทศ  เปนตน   
 3.  ใหความสนใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ  2  ระดับ  คือ  เศรษฐกิจระดับเมือง  และ
เศรษฐกิจระดับชนบท 
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75.Redistribution with Growth มุงใหรัฐเขาไปแทรกแซง 
 ก. การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม 
 ข. การพัฒนาท่ีเนนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 ค. การพัฒนาท่ีเนนความเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจ 
 ง. การพัฒนาท่ีเนนการสรางงาน 
ตอบ ก. การพัฒนาที่เนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบ
ใหม 
 การพัฒนาท่ีเนนการกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจในรูปแบบใหม  
(Redistribution with Growth)  เปนแนวคิดท่ีมุงใหรัฐเขาไปแทรกแซงในกิจกรรมดานตาง ๆ  ดังน้ี   
 1.  ใหความชวยเหลือภาคเกษตรและกิจการขนาดเล็ก  โดยเนนการผลิตท่ีใชแรงงานมากขน   
 2.  เขาเปนเจาของและถือครองทรัพยสินและปจจัยการผลิต   
 3.  จัดการปฏิรูปท่ีดิน  และปฏิรูปสถาบันท่ีใหบริการดานสินเช่ือและปจจัยการผลิตสําคัญ   
 4.  จัดการฝกอบรมประชากรยากจนใหเขาถึงบริการของรัฐมากข้ึน   
 5.  ใชมาตรการดานภาษีและการระดมทรัพยากรเชน  ใชอัตราการจัดเก็บภาษีแบบกาวหนา  
(Progressive Tax)   
 6.  จัดหาสินคาอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภคใหกับประชากรยากจน   
 7.  สงเสริมความกาวหนาทางเทคนิควิชาการในภาคเศรษฐกิจลาหลังใหมีการใชแรงงานมาก
ข้ึน  ฯลฯ 
 
76.การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ค. Societal Objectives  
 วัตถุประสงคดานสังคม  (Societal Objectives)  คือ  การที่องคการบริหารจัดการทรัพยากร
มนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือท่ีจะไดเกิดประโยชนตอสังคมโดยสวนรวมมากท่ีสุด  เชน  การ
จัดการใหเปนไปตามกฎหมาย  การจัดการดานสหภาพแรงงานสัมพันธ  การจัดการทรัพยากร
มนุษยใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน  เปนตน 
77.เนนการตอบสนองความตองการของบุคลากรอยางยุติธรรม 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives  
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 วัตถุประสงคดานบุคคล  (Personal Objectives)  คือ การที่หนวยงานดานทรัพยากรมนุษย
จะตองมีหนาท่ีในการตอบสนองความตองการของบุคลากรในองคการอยางยุติธรรมมากท่ีสุด  ซ่ึง
กิจกรรมการจัดการทรัพยากรมนุษยท่ีมีวัตถุประสงคดานบุคคลนี้  ไดแก  การฝกอบรมและการ
พัฒนา  การประเมินคางาน  การบรรจุแตงต้ัง  การชดเชยการควบคุม  เปนตน 
 
78.การจัดการใหเปนไปตามกฎหมาย 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ ค. Societal Objectives  
 
 
79.เนนกิจกรรม การฝกอบรม และการพัฒนา 
 ก.Personal Objectives               ข.Organizational Objectives  
 ค. Societal Objectives               ง. Functional Objectives  
ตอบ  ก.Personal Objectives 
 
80.ใหความสนใจกับการพยากรณวาในอนาคตจะมีความสมดุล เกินดุล หรือขาดดุลของกําลัง
แรงงานมากนอยเพียงใด 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
         การวางแผนกําลังคนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน(Labour Force Participation 
Rates)  เปนการวิเคราะหถึงกําลังแรงงานทั้งหมดในระยะใดระยะหน่ึงวามีมากนอยเพียงใด  แลว
นําไปใชพยากรณกําลังแรงงานหรือกําลังคนในอนาคตวามีความสมดุล  เกินดุล  หรือขาดดุล
อยางไร 
 
81.ใชอัตราสวนการศึกษาตอ Enrolment Ratios มาศึกษาเพื่อการวางแผนใหเหมาะสม 
 ก. การวางแผนโดยการใชอัตราการเขาสูกําลังแรงงาน 
 ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 ค. การวางแผนโดยคํานึงถึงผลตอบแทนในการลงทุน 
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 ง. การวางแผนโดยการหากําลังคนที่ตองการ   
ตอบ  ข. การวางแผนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ 
 การวางแผนกําลังคนโดยพิจารณาอัตราสวนการเขาศึกษาตอ  (Enrolment Projection 
Approach)  เปนวิธีการวางแผนการศึกษาท่ีอาศัยการใชอัตราสวนของการเขาศึกษาตอ  
(Enrolment Ratio)  มาศึกษาเพื่อวางแผนใหเหมาะสม 
 
82.ขอใดตอไปนี้ถูกตอง 
  ก. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม สนใจหลักเกณฑในการบริหารมากกวาสนใจคน 
  ข. การบริหารงานบุคคลยุคด้ังเดิม ใหความสําคัญตอแนวความคิดเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ 
  ค. การบริหารงานบุคคลยุคใหม ยอมรับแนวคิดของ Frederick Taylor 
  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ   
 ตอบ  ง. การบริหารงานบุคคลสมัยใหม มีลักษณะเปนสหวิทยาการ 
 การบริหารงานบุคคลภาครัฐแนวใหมมีหลักการดังน้ี 
 1.  การบริหารงานบุคคลไมใชกระบวนการ  
 2.  มีลักษณะเปนสหวิทยาการมากข้ึน 
 3.  มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและบทบาทของผูนําใหมีลักษณะเปนประชาธิปไตย 
 4.  มีการเคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงอยูเสมอในลักษณะพลวัต 
 5.  ตองคํานึงถึงผูนําการเปลี่ยนแปลงในองคการ  
 6.  บริหารงานบุคคลดวยระบบคุณธรรม 
 7.  มีระบบควบคุมตนเองและสงเสริมใหบุคคลากรภาครัฐพัฒนา 
 8.  มีระบบวินัยเพื่อใชควบคุมพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม 
 
83.การไดมาซ่ึงบุคลากรเขามาทํางานในองคการประกอบดวยข้ันตอนอะไรบาง 
 ก. การวางแผนกําลังคน  ข. การสรรหา  
 ค. การคัดเลือก  ง. ทุกข้ันตอน 
 ตอบ  ง. ทุกข้ันตอน 
 การไดมาซ่ึงบุคคลเขามาทําในองคการ  มีข้ันตอนดังน้ี   
 1.  การสรรหา   
 2.  การคัด–เลือก   
 3.  การวางแผนกําลังคน   
 4.  การทดลองปฏิบัติงานซึ่งในแตละข้ันตอนมีความสําคัญอยูแลว 
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84.ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมคืออะไร  
  ก. การไมยึดถือตัวบุคคล ข. ความเปนกลางทางการเมือง  
  ค. ความสามารถ ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 ปจจัยสําคัญของระบบคุณธรรมมีองคประกอบ  คือ 
 1.  หลักความสามารถของบุคคล  
 2.  หลักความเสมอภาคในโอกาส 
 3.  หลักความมั่นคงในการทํางาน  
 4.  หลักการเปนกลางทางการเมือง 
 
85.ขอใดตอไปนี้คือลักษณะของการบริหารราชการแนวใหม 
  ก. มีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  
  ข. ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ 
  ค. ตองคํานึงถึงผลผลิต ผลลัพธ และผลลัพธสุดทาย 
  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 ลักษณะของการบริงานราชการแนวใหม  มีองคประกอบและลักษณะสําคัญ  คือ 
 1.  ตองมีการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีเปนรูปธรรม  
 2.  ตองเริ่มตนดวยการกําหนดแผนกลยุทธ 
 3.  ตองคํานึงถึงผลผลิต  ผลลัพธ  และผลลัพธสุดทาย  
 4.  เนนการทํางานแบบประสานแนวราบ 
 
86.การบริหารงานคุณภาพทั่วท้ังองคกร มีลักษณะอยางไร 
  ก. การสรางระบบลูกคาสัมพันธท้ังภายในและภายนอกองคการ 
  ข. มุงเนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก 
  ค. ทํางานโดยไมตองคํานึงถึงคาใชจายเพราะภาครัฐมีหลักประกันดานการเงินจาก
รัฐบาล 
  ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 
 การบริหารงานคุณภาพทั้งองคกรมีลักษณะ  คือ   
 1.  เนนสรางระบบลูกคาสัมพันธท้ังภายในและภายนอก   
 2.  เนนปจจัยนําเขาและผลผลิตเปนหลัก   
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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