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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
      สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) 
ประกอบมาตรา 303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวย
สภาเกษตรกร โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย
ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) 
เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภา
เกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... ซึ่งเปน
กฎหมาย ที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต 
และการตลาดเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับ
เกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อยางเปนเอกภาพ โดยสราง
เครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง 
รวมทั้งใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ดานตางๆในการนี้ ไดมีการนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจาก
เกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นที่ แตละภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลที่ได จากการรับฟง
ความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
 
ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.       
      รางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม 9 ฉบับ คือ        

1. คณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดเสนอตอ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยวิสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2552 
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พระราชบัญญัตสิภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 16 พฤศจกิายน พ.ศ. 2553 
เปนปที่ 65 ในรัชกาลปจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา  

โดยที่เปนการสมควรมีกฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรแหงชาติ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ 

พ.ศ. 2553”  
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป  
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และ

กิจการอื่นที่เก่ียวของตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะ
ของสภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรท่ีไดข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแมบท” หมายความวา แผนแมบทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร

ดวย 
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภา

เกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหนา

สํานักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครดวย 
“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
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“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา  4  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ใหนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ
ออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ประกาศนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  
หมวด 1 

สภาเกษตรกรแหงชาติ 
มาตรา 5  ใหมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ประกอบดวยสมาชิก ดังตอไปนี้ 
(1) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติโดย

ตําแหนง 
(2) สมาชิกซึ่งสมาชิกตาม (1) เลือกจากตัวแทนองคกรเกษตรกรดานพืช ดาน

สัตว ดานประมง และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ จํานวนสิบหกคน โดยกระจายตามความสําคัญ
และครอบคลุมสาขาอาชีพเกษตรกรรมในแตละดาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(3) สมาชิกผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งสมาชิกตาม (1) และ (2) เลือกจากผูมีความรู 
ความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเกษตรกรรม จํานวนเจ็ดคน โดยมาจากดานพืช ดาน
สัตว และดานประมงอยางนอยดานละหนึ่งคน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

สมาชิกตาม (2) ตองเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรที่ไดข้ึนทะเบียนไวกับ
สํานักงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภาเกษตรกรแหงชาติกําหนด  

มาตรา 6  ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา 
เกษตรกรจังหวัดครบทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภา
เกษตรกรจังหวัดมายัง เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภา
เกษตรกรจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิกตาม
มาตรา 5 (2) 

ในกรณีที่มีเหตุการณใด ๆ ทําใหการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง
เลขาธิการไมครบทุกจังหวัด แตไดมีการสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายังเลขาธิการ
แลวไมนอยกวารอยละเกาสิบของจํานวนประธานสภาเกษตรกรจังหวัดท้ังหมด ใหถือวา 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 
4. ผูมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แหงชาติในสวนใด 
 ก. อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ข. อํานาจหนาที่ใน “สกช.” 
 ค. รักษาการทั้งฉบับ 
 ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ตอบ ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล 
 
6.ภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ
ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 

ตอบ ง. 60 วัน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ

ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิก 
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8. สภาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
ก. หนึ่งป     ข. สองป 
ค. สามป     ง. ส่ีป  
ตอบ ง. สี่ป 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่ประกาศ

รายชื่อ และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
 
9.ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติอยางไร 
 ก. เดือนละหนึ่งครั้ง    ข. สองเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ค. สามเดือนตอหนึ่งครั้ง   ง. หกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ตอบ ข. สองเดือนตอหนึ่งคร้ัง 

ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติสอง 
เดือนตอหนึ่งครั้ง โดยแตละครั้งใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน เวนแตในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มข้ึนก็ได 
หรือเมื่อมีสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก สภา
เกษตรกรแหงชาติทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ให
เรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนได  
 
10. สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอักษรยอวา 
 ก. ส.ก.ช.     ข. สกช. 
 ค. ส.ส.ช.     ง. สสช. 

ตอบ ข. สกช. 
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไม

เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
เรียกโดยยอวา “สกช.” โดยมีสํานักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  
 
11.เลขานุการในสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอายุไมต่ํากวาเทาใด 

ก. ไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินส่ีสิบหาปบริบูรณ 
ข. ไมต่ํากวาสามสิบหาปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
ค. ไมต่ํากวาส่ีสิบปบริบูรณ แตไมเกินหกสิบหาปบริบูรณ 
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แผน (Plan) 
 
           การศึกษาในเรื่องนโยบาย แผน และโครงการนั้น จริงๆ แลวก็เปนการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันนั่นเอง แตเหตุผลที่ตองเรียกชื่อตางกันก็เปนเพราะวา นโยบาย แผน และโครงการ
ตางก็มีวิธีการนําเสนอขอมูลที่ตางกัน นั่นคือ 
  นโยบาย (Policy) จะมีขอบเขตกวางขวาง ประกอบดวย ขอมูลหยาบๆ 
คราวๆ และไมสามารถปฏิบัติตามไดทันที 
  แผน (Plan) มีขอบเขตที่แคบกวานโยบาย ประกอบดวย ขอมูลที่เปนรูปเปน
รางมากกวานโยบาย เปนแนวทางสําหรับปฏิบัติตามนโยบาย และโดยทั่วไปยังไมสามารถ
ปฏิบัติตามได 
  โครงการ (Project/Program) มีขอบเขตแคบที่สุด ประกอบดวย ขอมูลที่
ละเอียดครบถวน และสามารถปฏิบัติตามไดเลย 
  สรุปก็คือ การท่ีจะพิจารณาวาส่ิงใดจะเปนนโยบาย แผน หรือโครงการนั้น ให
ดูที่เนื้อหา คือ ถาเนื้อหาหยาบๆ กวางๆ ไมสามารถปฏิบัติตามไดจะเปนนโยบาย ถามี
เนื้อหาแคบลงมาจะเปนแผน และถามีรายละเอียดชัดเจนขนาดที่สามารถปฏิบัติตามไดถือวา
เปนโครงการ นั่นคือ โดยเนื้อหาแลวโครงการจะมีรายละเอียด วิธีการดําเนินการมากที่สุด 
ฉะนั้นการดูที่ชื่อของนโยบาย/แผน/โครงการเพียงอยางเดียวอาจไมถูกตองก็ได 
  อยางไรก็ดี ถาจะนิยามโดยใชคําวาแผนเปนตัวกลางในการนิยามแลว 
นโยบายอาจหมายถึงแผนที่หยาบๆ แผน อาจหมายถึง นโยบายที่มีเนื้อหาที่มีรายละเอียด
มาก หรืออาจหมายถึง โครงการคราวๆ สวนโครงการอาจหมายถึง แผนที่ละเอียดที่สุด 
  ดังนั้น งานที่สําคัญที่สุดของการวางนโยบายก็คือ การกําหนดเปาหมาย หรือ
จุดมุงหมายในการบริหารงาน และงานที่สําคัญที่สุดของการวางแผนก็คือ การกําหนด
แนวทางหรือแนวปฏิบัติที่จะทําใหบรรลุสูเปาหมายของนโยบาย สวนงานที่สําคัญที่สุดของ
การวางโครงการก็คือ การกําหนดวิธีปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อใหเกิดความสําเร็จตาม
แนวทางของแผน และเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบายที่ไดกําหนดเอาไวนั่นเอง 
 

ความหมายของแผน 
  “แผน” เปนเอกสารหรือขอความที่ระบุถึงแนวทาง วิธีการท่ีจะแกปญหาเพื่อ
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
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  นอกจากนี้ยังมีผูใหความหมายของแผนไวหลายความหมายมาก แตที่งายและ
เขาใจไดดีและนับเปนนิยามที่เปนตนแบบใหมีผูนําไปแตงเติมจนเกิดนิยามใหมๆ อีกหลาย
นิยามก็คือ นิยามของ Le Breton ที่กลาววา แผน คือ วิถีทางของการดําเนินการซึ่งได
กําหนดไวลวงหนาแลว (Plan is a predetermined course of action) 
    สรุปก็คือ แผน (Plan) เปนผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning) แตการ
วางแผนทุกครั้งอาจไมไดเกิดข้ึนเปนแผนก็ได เมื่อการวางแผนดําเนินไปไดไมสําเร็จ ซึ่งอาจ
เกิดข้ึนไดในหลายๆ กรณีดวยกัน 
  อยางไรก็ดี แผนไมใชส่ิงเดียวกับการวางแผน เพราะการวางแผนเปนการ
กระทํา (Action) ที่ถือวามีความเคล่ือนไหว (Dynamics) คือ จะตองมีการเก็บและวิเคราะห
ขอมูล แตแผนนั้นถือวาเปนสิ่งที่หยุดนิ่งแลว (Static) กลาวคือ เมื่อมีการเขียนแผนเสร็จแลว 
เนื้อหาสาระในแผนจะเปลี่ยนแปลงไมได ซึ่งประโยชนสูงสุดของแผนก็คือ การลดความ
ผิดพลาดในการทํางานใหนอยลง หรือทําใหโอกาสที่งานจะสําเร็จมีมากข้ึนนั่นเอง 
 
ลักษณะทั่วๆ ไปของแผน 
  จากนิยามดังกลาวขางตน ดร.สมพร  แสงชัย ไดจําแนกลักษณะทั่วๆ ไปของ
แผนออกเปน 6 ลักษณะ คือ 
  1. ความเปนอนาคต (Future Oriented) แผนทุกแผนเปนเรื่องเกี่ยวกับ
อนาคต เพราะไมอาจวางแผนเพื่ออดีตหรือเพื่อปจจุบันได แตอนาคตของแผนอาจเปน
อนาคตอันใกลหรือไกลก็ไดไมจํากัด 
  2. มีการปฏิบัติ (Action Oriented) แผนมีไวเพื่อใหมีการปฏิบัติตามมา 
ดังนั้นขอมูลแผนจึงเปนแนวทางเพื่อใหมีการปฏิบัติตามท้ังส้ิน 
  3. เก่ียวของกับบุคคลหรือองคการ (Organizational Oriented) การปฏิบัติ
ตามแผนตองใชคนจํานวนมากรวมมือกันในรูปองคการ ดังนั้นในเนื้อหาของแผนจึงตอง
กลาวถึงการจัดองคการเพื่อบริหารแผนดวย 
  4. มีการแกปญหาหรือขอขัดแยง (Problem Solving Oriented) 
แนวความคิดท่ีทําใหเกิดแผนก็คือ ความตองการเครื่องมือในการแกปญหา ดังนั้นหนาที่ของ
แผนคือ ตองใชแกปญหาหรือความขัดแยงอันเปนแรงผลักดันใหเกิดแผนนั้นๆ ได 
  โดยทั่วไปแลวแผนจะเปนเครื่องมือตัวสุดทายที่จะถูกนํามาใชในการแกปญหา 
กลาวคือ ถาไมมีความจําเปนจริงๆ แลวก็จะไมมีการวางแผน เพราะในการวางแผนนั้นตองมี
การลงทุน ตองเสียเวลา คาใชจายในการหาขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งขอมูลในการวางแผนที่
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สําคัญๆ ไดแก ขอมูลทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติ ศาสนา และความ
เชื่อ ดังนั้นถาแผนเกิดข้ึนเมื่อใด นั่นก็แสดงวามีปญหาหรือขอขัดแยงที่รายแรงเกิดข้ึนแลว 
  5. มีมาตรฐาน (Standardized Oriented) การแกปญหาของแผนตองเปนไป
ตามมาตรฐานที่วางไวในแผน ฉะนั้นทุกแผนจึงตองกําหนดมาตรฐานของความตองการใน
การแกปญหาใหชัดเจน 
  6. ถือหลักประหยัด สมรรถภาพ และตรงเวลา (Economical/Efficiency 
and Time Oriented) ทั้ง  3 ประการนี้ ถือเปนมาตรฐานอีกสวนหนึ่งของแผนดวย 
  สรุปก็คือ องคประกอบเบื้องตนของแผนมีอยู 3 ประการ คือ 
  1. เปนเรื่องของอนาคต 
  2. เกี่ยวของกับการกระทําหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง 
  3. เกี่ยวของกับการจัดองคการและจุดบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในอนาคต 
 

ลักษณะของแผนที่ดี 
  นอกจากลักษณะทั่วไปของแผนดังที่กลาวมาแลวนั้น ยังมีผูกําหนดลักษณะ
ของแผนที่ดีเพิ่มเติมอีก ไดแก 
  1. ตองมีวัตถุประสงคที่ชัดแจง (Clear Objective) วัตถุประสงคของแผน
เปนตัวกําหนดมาตรฐาน (Standard) และงาน (Job) ของแผน ดังนั้นจึงตองมีความชัดเจนใน
ความหมายและความตรงประเด็นดวย 
  2. ยืดหยุนได (Flexible) แผนตองสามารถดัดแปลงแกไขใหเหมาะสมกับ
กาลเวลา แรงบีบคั้นที่เปล่ียนแปลงไดเสมอ ซึ่งลักษณะดังกลาวนี้ทําใหแผนตางจากโครงการ 
เพราะโครงการจะไมยืดหยุนเลย 
  3. ปฏิบัติไดจริง (Applicable) แผนตองเหมาะสมกับความตองการ 
สอดคลองกับสถานการณที่เผชิญอยู และตองหลีกเล่ียงปญหาใหเหลือนอยที่สุด เพื่อใหการ
นําไปปฏิบัติมีความราบรื่นมากที่สุด 
  4. มีความตอเนื่อง (Continuous) และปรับปรุงได (Dynamics) แผนอาจ
ถูกจํากัดดวยขอจํากัดมากมาย ดังนั้นความตอเนื่องของแผนจะชวยใหความสามารถในการ
แกปญหา หรือประโยชนของแผนสมบูรณข้ึนมาได 
  สรุปก็คือ แผนที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้ 
  1. สามารถปฏิบัติตามได 
  2. มีวัตถุประสงคแนนอน 
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รูปแบบในการวางแผน 
  Waterston กลาววา การวางแผนพัฒนาในประเทศที่ใชระบบเศรษฐกิจแบบ
ผสม (Mixed Economy) มี 3 วิธี ไดแก 
  1. การวางแผนแบบรายโครงการ (Project by Project Approach or 
Planning) 
  2. การวางแผนแบบประสานการลงทุนภาคสาธารณะ (Integrated Public 
Investment Approach or Planning) 
  3. การวางแผนแบบสมบูรณแบบ, แบบประสมประสาน หรือแผนรวม  
(Comprehensive, Aggregative, Over – all, Global Planning) 
 1. การวางแผนแบบรายโครงการ (Project by Project approach or 
Planning) 
    การวางแผนวิธีนี้จะกระทําโดยนําเอาโครงการการลงทุนภาครัฐบาลที่มี
ลักษณะใกลเคียงกัน หรือมีความสัมพันธกันเล็กนอย และอยูในกลุมเดียวกันมารวมกัน
กลายเปนแผนรวมของชาติ โดยแตละโครงการจะมีการกําหนดกิจกรรมและกําหนดวงเงิน
ของตนเอง ซึ่งในแผนประเภทนี้มักจะไมไดกลาวถึงบทบาททางภาคเอกชน 
   การวางแผนวิธีนี้เปนการวางแผนในกระสวน (Pattern) ที่เรียกวา วางแผน
จากเบื้องลาง (Bottom – up Process) กลาวคือ หนวยวางแผนกลางของประเทศจะให
กระทรวงหรือหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่ปฏิบัติไปวางโครงการเฉพาะของแตละหนวยงาน
แลวเสนอข้ึนมา ตอจากนั้นก็นําเอาโครงการของแตละหนวยงานนั้นมารวมกันกลายเปนแผน
รวมของชาติ 
   เพราะฉะนั้น การวางแผนวิธีนี้จึงเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณที่
หนวยวางแผนกลางยังขาดความชํานาญ และยังไมมีขอมูลเพียงพอ ตัวอยางเชน แผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 1 ของไทยก็ใชวิธีการวางแผนแบบ Project by Project Approach ทั้งนี้เนื่องจาก
ยังไมมีขอมูลเพียงพอ เปนตน 
   ขอดีของการวางแผนแบบรายโครงการ 
   1. หนวยวางแผนกลางไมตองรับผิดชอบในการวางแผนมาก เพราะจะมี
หนาที่เพียงนําโครงการหรือแบบตางๆ มารวมกันเทานั้น 
   2. โครงการแตละโครงการจะมีความละเอียด ตรงกับปญหา ความจริง 
และความตองการมาก ทั้งนี้เพราะผูปฏิบัติในพื้นที่ หรือเจาของเปนผูกําหนดนั่นเอง 
 



13 
 

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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ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต
การจัดทําการรับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่น

ใดของรัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือในตางประเทศและใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทางราชการให
ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะ
บุคคลอื่นที่ปฏิบัติงานในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 
1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนเพื่อเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 
หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
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6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึน หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 
 

 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการท่ีเปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ

เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก  
 

 หนังสือภายใน 
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก

เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ  
 

 หนังสือประทับตรา 
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวน

ราชการระดับกรมข้ึนไป โดยใหหัวหนาสวนราชการระดับกอง หรือผูที่ไดรับมอบหมายจาก
หัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไป เปนผูรับผิดชอบลงชื่อยอกํากับตรา หนังสือประทับตรา
ใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวางสวนราชการกับบุคคลภายนอก 
เฉพาะกรณีที่ไมใชเรื่องสําคัญ ไดแก 

1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม 
2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบท่ีไมเกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจงผลงานที่ไดดําเนินการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
5. การเตือนเรื่องที่คาง 
6. เรื่องซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเปนคําส่ัง ใหใชหนังสือ

ประทับตรา 
หนังสือประทับตรา ใชกระดาษตราครุฑ  
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สรุปพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 
 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ  พ.ศ.2540” 
มีผลใชบังคบัเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
และมีายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้ และมีอํานาจออกกฎกระทรวง  ผูรับสนอง
พระบรมราชโองการ คือ พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ  นายกรัฐมนตร ี
 “ขอมูลขาวสาร” หมายความวา  ส่ิงที่ส่ือความหมายใหรูเรื่องราวขอเทจ็จริง ขอมูล  
หรือส่ิงใดๆ  ไมวาการส่ือความหมายนั้นจะทําไดโดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผานวิธีการ
ใดๆ  และไมวาจะไดจัดทําไวในรูปของเอกสาร แฟม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ 
ภาพวาด ภาพถาย ฟลม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร หรือวิธี
อื่นใดที่ทําใหส่ิงที่บันทึกไวปรากฏได 
 “ขอมูลขาวสารของราชการ” หมายความวา ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครอง
หรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน 
 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภมูิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  สวนราชการสังกัดรัฐสภา  ศาลเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการ
พิจารณาพพิากษาคดี องคกรควบคุมการประกอบวชิาชพี หนวยงานอสิระของรัฐและ
หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา  ผูซึ่งปฏิบัติงานใหแกหนวยงานของรัฐ 
 “ขอมูลขาวสารสวนบคุคล” หมายความวา ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตัวของ
บุคคล เชน  การศึกษา  ฐานะการเงิน  ประวัติสุขภาพ  ประวัติอาชญากรรม  หรือประวัติการ
ทํางาน  บรรดาที่มีชื่อของผูนั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือส่ิงบอกลักษณะอื่นที่ทําใหรูตัวผูนั้น
ได  เชน  ลายพิมพนิ้วมอื  แผนบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถาย และใหหมายความ
รวมถึงขอมลูขาวสารเกี่ยวกับส่ิงเฉพาะตวัของผูที่ถึงแกกรรมแลวดวย 
 “คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 “คนตางดาว” หมายความวา  บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทยและไมมีถิ่นที่อยู 
ในประเทศไทย  และนิตบิุคคลดังตอไปนี้ 
 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนที่มีทุนเกนิกึ่งหนึ่งเปนของคนตางดาว  ใบหุนชนิดออกใหแก
ผูถือ ใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ 
 (2) สมาคมที่มีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
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 (3) สมาคมหรือมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนของคนตางดาว 
 (4) นิติบุคคลอื่นใดที่มีผูจัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเปนคนตางดาว 
 
การเปดเผยขอมูลขาวสาร 
 หนวยงานของรัฐตองสงขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ลงพิมพในราช
กิจจานุเบกษา 
 (1) โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 (2) สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธกีารดําเนินงาน 
 (3) สถานที่ติดตอเพือ่ขอรับขอมูลขาวสาร หรือคาํแนะนําในการติดตอกบัหนวยงาน
ของรัฐ 
 (4) กฎ  มตคิณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ  คําส่ัง  หนังสือเวียน  ระเบียบ  แบบแผน 
นโยบาย หรือการตีความ  ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดใหมีข้ึนโดยมีสภาพอยางกฎ เพื่อใหมีผลเปนการ
ทั่วไปตอเอกชนท่ีเกี่ยวของ 
 (5) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
 หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการอยางนอยดังตอไปนี้ไว
ใหประชาชนเขาตรวจดูได   
 (1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน รวมทั้งความเห็นแยงและ
คําส่ังที่เกี่ยวของในการพจิารณาวินิจฉัยดังกลาว 
 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไมเขาขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา  
 (3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ 
 (4) คูมือหรอืคําส่ังเกี่ยวกับวิธีปฏิบตังิานของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิ
หนาที่ของเอกชน 
 (5) ส่ิงพิมพที่ไดมีการอางอิง 
 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกบั
เอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ 
 (7) มติคณะรัฐมนตร ี หรือมตคิณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติ
คณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้ ใหระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานขอเท็จจริง หรือขอมูล
ขาวสารที่นํามาใชในการพิจารณาไวดวย 
 (8) ขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 
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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 

 ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
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 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
ความจําเปนใหผูใตบังคับบญัชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมาย  
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 แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 
12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมี
จํานวนกี่คน 
 ก. หาคน     ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
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แนวขอสอบ  วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

1. ในแนวคิดการศึกษานโยบายศาสตรในแนววิเคราะหนโยบายนิยมใชในนักวิชาการกลุมใด 
(1)  นักรัฐศาสตร (2)  นักสังคมวิทยา   
(3)  นักรัฐประศาสนศาสตร (4)  นักวิทยาศาสตร   
(5)  นักเศรษฐศาสตร 
ตอบ  3 แนวการศึกษาวิเคราะหนโยบาย  ถือเปนแนวทางที่นักรัฐประศาสนศาสตร

นิยมใชกันมาก  มีจุดเดนอยูที่การศึกษา  ซึ่งเนนการวิเคราะหโดยทั่วไป  (ใน
ภาพรวม)  มิใชเปนการศึกษารายกรณี  และมีเทคนิควิธีการศึกษาท่ีใช
หลักการของวิชาการหลายสาขามาศึกษาวิเคราะห ซึ่งการศึกษาตามแนวนี้ได
มีจุดเริ่มตนระหวางสงครามโลกครั้งที่  2   โดยมีสหรัฐอเมริกาเปนผูริเริ่ม 

 
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 
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4. ขอใดไมใชลักษณะแนวคิดในการวิเคราะห 
(1)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง (2)  ตองใชหลายวิธี   
(3)  ตองใชหลักเหตุผล  
(4)  เปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรประยุกต  
(5)  เพื่อประโยชนในทางการเมือง 
ตอบ  4 แนวคิดการวิเคราะหนโยบายมีลักษณะดังนี้   
  1.เปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรประยุกต       
  2. ใชวิธีการหลายวิธี  
  3. เปนการใชเหตุผล  
  4.  มุงผลิตและแปรสภาพขาวสาร   
  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  
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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