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ประวัตคิวามเปนมากรมการพฒันาชุมชน 
 

กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานท่ีทํางานดานการพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชน
ตลอดระยะเวลา 51ปโดยมีความมุงมั่นที่จะเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืนและมีเปาหมายสูชุมชนเขมแข็งประชาชนพึ่งตนเองได
คอบครัวมีคุณภาพชีวิตดีมีความสุขบทบาทหนาที่ขอกรมการพัฒนาชุมชนตาม
กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ให
กรมการพัฒนาชุมชนมีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชนสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดย
สนับสนุนใหมีการจัดทําและใชประโยชนจากขอมูลสารสนเทศศึกษาวิเคราะหวิจัยจัดทํา
ยุทธศาสตรชุมชนตลอดจนการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน
เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยางย่ังยืน 

 

ประวัติกรมการพัฒนาชุมชน 

 

กรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยราชการระดับกรมของ
กระทรวงมหาดไทยกอตั้งข้ึนเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม2505 ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมฉบบัที่10พ.ศ.2505โดย
โอนกิจการบริหารของสวนพัฒนาการทองถิ่นกรมมหาดไทยเดิม
เปนกิจการ บริหารของกรมการพัฒนาชุมชนในขณะที่กิจการบริหาร
ของกรมมหาดไทย ไดโอนเปนกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหขาราชการของท้ังสองกรมนี้ไดมี
โอกาสศึกษา ประชมุ สัมมนาและรวมกันปฏิบตัิงาน พฒันาชุมชน
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได และมีหลักการสับเปล่ียนโอนหรือยืมตัว
หมุนเวียนกันไปปฏิบัติงานไดตามความจํา เปน และเหมาะสมใน
การสอบคัดเลือกเพื่อเล่ือนขั้นของขาราชการของกรมการปกครอง 
กรมการพัฒนาชุมชนสํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสํานกังาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย สามารถสอบรวมกันได " 
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ความหมายของโลโกกรมการพัฒนาชุมชน : 

 

วงกลมภายในเปนรูปโครงสรางของบานชนบท มตีัวอักษร พช. อยู
ใตรูปบาน 
มีลายกนก แบบเครื่องหมาย ๖ และ ๙ บนตัวอกัษร พ. และอักษรช. 
ขอบวงกลมลอมรอบวงกลมภายในมี 4 สี 4 ชวง 
หมายถึงหลักการทํางาน 4 ป. 
 

(ขาว) หมายถึง ประชาชน 

(แดง) หมายถึง ประชาธิปไตย 

(เทา) หมายถึง ประสานงาน 

(นํ้าเงิน) หมายถึง ประหยัด 

 
 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 

 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
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การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย

ดังตอไปนี้ 
(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 

 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
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การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ

ดังตอไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม
กับสถานการณรวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

เพื่อประโยชนในการปฏิบัติราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเปน
ลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการอื่นใด เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปน
แผนสี่ปซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดิน 

 ในแตละปงบประมาณ ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปโดยให
ระบุสาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของสวนราชการ เปาหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรอ่ืนที่จะตอง
ใชเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ และเมื่อรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการใด 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาคสวนในสังคมไทยเห็นพองรวมกันนอมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อมุงใหเกิด
ภูมิคุมกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม เพื่อใหการพฒันาประเทศสู
ความสมดุลและย่ังยืน มุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปน
ธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” 
 
การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีแนวคดิที่มีความตอเนื่องจากแนวคิด
ของแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 8-10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา” รวมทั้ง “สรางสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิต ิและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัตทิี่ชัดเจนย่ิงข้ึนในทุกระดับ เพื่อใหการพัฒนาและบริหาร
ประเทศเปนไปบนทางสายกลาง 
 
การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้
1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคุณภาพ 

1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 
2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา

เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ใหความสําคญักับ 
การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 

2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมิภาคตางๆ 

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) การปรับตัวเขาสูเศรษฐกิจโลกแบบหลายศนูยกลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชีย 

ทวีความสําคัญเพิ่มข้ึน การรวมกลุมเศรษฐกิจที่สําคัญตอประเทศไทยในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที ่11 ไดแก การรวมกลุมในภูมภิาคเอเชีย ภายใตกรอบการคาเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่
ปุน และอินเดียและการเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง 
4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมัน่คงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหาสําคัญ 
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก 
2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ 
2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุจากการม ี

โครงสรางประชากรทีว่ัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับการพัฒนา
ศักยภาพทุกชวงวัย 
แตมีปญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก 

3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพฒันาประเทศ 
2.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการ

สรางภูมิคุมกัน 
ใหประเทศพรอมเผชิญการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ  
 



~ 10 ~ 
 

สรุประเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเตมิ  
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 
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5. หนังสือประชาสัมพันธ 
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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 หนังสือส่ังการ 
หนังสือสั่งการ ใหใชตามแบบท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมายกําหนด

แบบไวโดยเฉพาะหนังสือส่ังการมี 3 ชนิด ไดแก คําสั่ง ระเบียบ และขอบังคับ 
คําสั่ง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมายใช

กระดาษตราครุฑ  
ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ

กฎหมายหรือไมก็ได เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  
ขอบังคับ คือ บรรดาขอความท่ีผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของ

กฎหมายท่ีบัญญัติใหกระทําได ใชกระดาษตราครุฑ  
 

 หนังสือประชาสัมพันธ 
หนังสือประชาสัมพันธ ใหใชตามแบบที่กําหนดไวในระเบียบนี้ เวนแตจะมีกฎหมาย

กําหนดแบบไวโดยเฉพาะ หนังสือประชาสัมพันธมี 3 ชนิด ไดแก ประกาศ แถลงการณ 
และขาว 

ประกาศ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบ หรือแนะ
แนวทางปฏิบัติ ใชกระดาษตราครุฑ  

แถลงการณ คือ บรรดาขอความท่ีทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของ
ทางราชการ หรือเหตุการณหรือกรณีใด ๆ ใหทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใชกระดาษตราครุฑ  
 
หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ คือ หนังสือที่ทาง
ราชการทําข้ึนนอกจากที่กลาวมาแลวขางตน หรือหนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวน
ราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ และสวนราชการรับไวเปนหลักฐานของทาง
ราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นิติบุคคลหรือ
หนวยงาน เพื่อวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง 
ใชกระดาษตราครุฑ  

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม
และมติของที่ประชุมไวเปนหลักฐาน  
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ระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ 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
ความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาหรือใหแกราชการสวนภูมิภาค ในกรณีที่สามารถมอบอํานาจ
ไดตามกฎหมาย 



~ 15 ~ 
 

 ในกรณีที่มีความเปนเรงดวน เจาหนาท่ีที่เกี่ยวของมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ
เปนการชั่วได และใหรีบเสนอตอผูมีอํานาจกําหนดชั้นความลับ เพื่อส่ังการเกี่ยวกับการ
กําหนดชั้นความลับตอไปทันที 
            การกําหนดช้ันความลับของขอมูลขาวสารลับที่มีชั้นความลับหลายชั้นในเรื่อง
เดียวกันใหกําหนดชั้นความลับเทากับชั้นความลับสูงสุดท่ีมีอยูในขอมูลขาวสารลับนั้น 
        ในกรณีที่กําหนดใหขอมูลขาวสารลับที่มีช้ันความลับต่ํา แตจําเปนตองอางอิง
ขอความจากขอมูลขาวสารที่มีชั้นความลับสูงกวา ตองพิจารณาถึงเนื้อหาที่อางถึงนั้นวาจะไม
ทําใหขอมูลขาวสารที่ชั้นความลับสูงกวารั่วไหล 
 ใหนายทะเบียนจดแจงเหตุผลประกอบการกําหนดความลับของขอมูลขาวสารลับ
ไวในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ  แตถาเหตุผลนั้นมีรายละเอียดมากหรือเหตุผลนั้น
บางสวนมีชั้นความลับสูงกวาชั้นความลับของทะเบียนขอมูลขาวสารลับใหบันทึกเหตุผลยอไว
ในทะเบียนควบคุมขอมูลขาวสารลับ และบันทึกเหตุผลละเอียด หรือเหตุผลสวนที่มีชั้น
ความลับสูงกวาดังกลาวแยกออกมาโดยเก็บไวระหวางใบปกขอมูลขาวสารลับกับขอมูล
ขาวสารลับนั้น 
 การกําหนดใหขอมูลขาวสารลับอยู ใน ช้ันความลับใด  ใหพิจารณาถึง
องคประกอบตอไปนี้ เชน  
 (1) ความสําคัญของเนื้อหา 
 (2) แหงที่มาของขอมูลขาวสาร 
 (3) วิธีการนําไปใชประโยชน 
 (4) จํานวนบุคคลที่ควรรับทราบ 
 (5) ผลกระทบหากมีการเปดเผย 
 (6) หนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจาของเรื่อง หรือผูอนุมัติ 
    

 การแสดงช้ันความลับ 
 เคร่ืองหมายแสดงชั้นความลับใหใชตัวอักษรตามชั้นความลับที่ขนาดใหญกวา

ตัวอักษรธรรมดา โดยใชสีแดงหรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นไดเดนและชัดเจน 
 การแสดงช้ันความลับใหปฏิบัติ ดังนี้ 
 (1) ขอมูลขาวสารท่ีมีสภาพเปนเอกสารใหแสดงชั้นความลับที่กลางหนากระดาษท้ัง
ดานบนและดานลางของทุกหนาเอกสารนั้น ถาเอกสารเขาปกใหแสดงไวที่ดานของปก
หนาปกหลังดวย 
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ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน 
นายพิสันต์ิ ประทานชวโน รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

 
กรมการพัฒนาชุมชน เปนหนวยงานที่ทํางานดานการพัฒนาชุมชนรวมกับประชาชน 

ตลอดระยะเวลา48 ป โดยมีความมุงมั่นที่จะเปนหนวยงานหลักในการสงเสริมการบริหาร
จัดการชุมชนใหเขมแข็งอยางย่ังยืนและมีเปาหมายสูชุมชนเขมแข็ง ประชาชนพึ่งตนเองได 
คอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข 

บทบาทหนาที่ของกรมการพัฒนาชุมชน ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2552 ใหกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจ
เกี่ยวกับการสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของประชาชน สงเสริมและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากใหมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนใหมีการจัดทําและใช
ประโยชนจากขอมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทํายุทธศาสตรชุมชน ตลอดจนการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาชุมชน เพื่อใหเปนชุมชนเขมแข็งอยาง
ย่ังยืนโดยมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 

1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และแนวทางในการพัฒนาชุมชนระดับชาติ
เพื่อใหหนวยงานของรัฐ เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของดานการพัฒนาชุมชน ไดใชเปนกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถและความเขมแข็งของชุมชน 

2. จัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน เพื่อใชเปนเครื่องมือสําหรับ
ประเมินความกาวหนาและมาตรฐานการพัฒนาของชุมชน 
 

“...ขอบใจมาก ที่ตองเหน็ดเหนื่อยทํางานในหมูบานชนบท และตองประสบปญหา
ตางๆมากมาย ขอใหชวยกันพัฒนาคนใหมีความฉลาด สามารถชวยตนเองได... ในการ
แนะนําสงเสริมอาชีพ หรือใหคําแนะนําเรื่องตางๆ ตองทําใหบอยๆ ไมใชพูดหรือทําหนเดียว
... ความมั่นคงของประชาชนในชนบทเปนสวนหนึ่งที่จะสรางชาติ และปองกันประเทศเปน 
อยางดี...” 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
 

พระราชทานแกพัฒนากร ในโอกาสเสด็จไปทรงกระทําพิธีเปดเข่ือนและการพลังงาน
ไฟฟาแมน้ําพุง จ.สกลนครเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2508 
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3. พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริมกระบวนการเรียนรู การจัดการความรู การ
อาชีพ การออมและการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถของ
ประชาชน ชุมชน ผูนําชุมชนองคการชุมชน และเครือขายองคการชุมชน 

4. สนับสนุนและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศชุมชน สงเสริมการใชประโยชนและ
การใหบริการขอมูลสารสนเทศชุมชน เพื่อใชในการวางแผนบริหารการพัฒนาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

5. ศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา และสรางองคความรูเพื่อใชในงานพัฒนาชุมชน และ
การจัดทํายุทธศาสตรชุมชน 

6. ฝกอบรมและพัฒนาขาราชการ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน องคการชุมชน 
และเครือขายองคการชุมชนใหมีความรู ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้ง
ใหความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาชุมชนแกหนวยงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 

7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรม หรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
การพัฒนาชุมชนโดยใหประชาชนมีสวนรวม 

แนวคิดการพัฒนาชุมชน 
ความหมายการพัฒนาชุมชน การพัฒนาชุมชน ประกอบดวย 2 คํา คือ การพัฒนา 

และชุมชน 
การพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ การเปล่ียนแปลง เปล่ียนสภาพ ปรับปรุงใหตางจาก

เดิม 
ชุมชน หมายถึง การรวมตัวของบุคคล กลุม/องคกรชุมชน เครือขายองคกรชุมชน 

และประชาชนที่อาศัยอยูในขอบเขตพื้นที่หนึ่ง ๆ ซึ่งมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน ระดับพื้นฐาน
ที่สุด คือหมูบาน หรือชุมชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่มีมารวมตัวกันเพื่อแกไขปญหาเดียวกัน เชน 
ชุมชนลุมน้ํา ชุมชนวัฒนธรรม เปนตน 

การพัฒนาชุมชน (Community Development) ตามหลักการพื้นฐานเปน
กระบวนการใหการศึกษา (educational process) แกประชาชนเพื่อใหสามารถพึ่งตนเองได 
(self – reliance) หรือชวยตนเองได (self – help) ในการคิด ตัดสินใจ และดําเนินการ
แกปญหา ตลอดจนตอบสนองความตองการของตนเอง และสวนรวม 
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ปรัชญาการพัฒนาชุมชน 
ปรัชญาพื้นฐานเบื้องตนของนักพัฒนาชุมชน คือ ความเชื่อมั่นและศรัทธาใน

มนุษยชาติวามนุษยทุกชีวิต มีคุณคา มีความหมาย มีศักด์ิศรี มีศักยภาพ และ สามารถ
พัฒนาไดถามีโอกาส 

 
หลักการพัฒนาชุมชน คือ หลักประชาชน กลาวคือ 
1. เร่ิมตนที่ประชาชน ยืนจุดเดียวกับประชาชน มองโลก มองชีวิต มองปญหา จาก

ทัศนะของประชาชน เพื่อใหเขาใจปญหา ความตองการของประชาชน เพื่อใหเขาถึงชีวิต 
จิตใจ ของประชาชน 

2. ทํางานรวมกับประชาชน (ไมใชทํางานใหแกประชาชน เพราะจะทําใหเกิด
ความคิดมาทวงบุญทวงคุณจากประชาชนในภายหลัง) การท่ีจะทําใหประชาชนเขาใจปญหา
ของตนเอง และมีกําลังใจลุกข้ึนตอสูกับปญหา ชวยกันคิด ชวยกันแกไขปญหา นั้น ยอมมี
หนทางที่จะกระทําไดโดยไมยากหากเขาใจปญหาและเขาถึงจิตใจประชาชน 

3. ยึดประชาชนเปนพระเอก ประชาชนตองเปนผูกระทําการพัฒนาดวยตนเอง 
ไมใช เปนผูถูกกระทํา หรือฝายรองรับขางเดียว เพราะผลของการกระทําการพัฒนานั้น ตก
อยูที่ประชาชนโดยตรงประชาชน เปนผูรับโชค หรือ เคราะหจากการพัฒนา นั้น 

 
วิธีการพัฒนาชุมชน เปนวิธีการพื้นฐานของการพัฒนาชุมชน คือ 
1. การรวมกลุม หรือ จัดตั้งองคกรประชาชน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน 

ซึ่งเปนสมาชิก มีบทบาท และ มีสวนรวม ในกิจกรรมของกลุม/องคกร ซึ่งจะสงผลกระทบไป
ถึงสวนรวมดวย 

2. การสงเสริม/สรางสรรคผูนําและอาสาสมัคร เพื่อเปดโอกาสและสนับสนุนให
ประชาชน มีความพรอมจะ เปนผูนํา และ เปนผูเสียสละ ไดอุทิศตน ไดแสดงบทบาท มีสวน
รวมในกระบวนการพัฒนาชุมชน โดยสวนรวม 

 
กระบวนการพัฒนาชุมชน การปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนเปนงานที่ตองทําอยาง

ตอเนื่องเปนกระบวนการ และตองอาศัยหลักการมีสวนรวมในการพัฒนาซึ่งเปนหัวใจสําคัญ
ของการพัฒนาในทุกระดับเปนการเปดโอกาสใหประชาชนรวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ การ
วางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เปนการ
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สราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในความเปนเจาของกิจกรรม/โครงการ นั้น โดยกระบวนการพัฒนา
ชุมชนท่ีประชาชนมีสวนรวมทุกข้ันตอนมีดังนี้ 

1. การศึกษาชุมชน เปนการเสาะแสวงหาขอมูลตาง ๆ ในชุมชน เชน ขอมูลดาน
เศรษฐกิจ สังคมการเมือง การปกครอง และสภาพความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อทราบ
ปญหาและความตองการของชุมชนที่แทจริง วิธีการในการศึกษาชุมชนอาจตองใชหลายวิธี
ประกอบกันทั้งการสัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และการศึกษาขอมูลจากเอกสารตาง ๆ 
ที่มีอยูในชุมชนดวย เพื่อใหไดขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด กลวิธีที่สําคัญที่
นักพัฒนาตองใชในขั้นตอนนี้ คือ การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน เพราะถาหาก
ปราศจากสัมพันธภาพท่ีดีระหวางพัฒนากรกับชาวบาน แลวเปนการยากที่จะไดรู และเขาใจ
ปญหาความตองการจริง ๆของชาวบาน ความสัมพันธอันดี จนถึงข้ันความสนิทสนม รักใคร 
ศรัทธา จึงเปนส่ิงที่จําเปนที่จะตองปลูกฝงใหเกิดข้ึนกับคนในชุมชน 

2. การใหการศึกษาแกชุมชน เปนการสนทนา วิเคราะหปญหารวมกับประชาชน
เปนการนําขอมูลตาง ๆ ที่ไดจากข้ันตอนการศึกษาชุมชน มาวิเคราะหถึงปญหาความ
ตองการและสภาพที่เปนจริงผลกระทบ ความรุนแรง และความเสียหายตอชุมชน กลวิธีที่
สําคัญในข้ันตอนนี้ คือ การกระตุนใหประชาชนไดรูเขาใจ และตระหนักในปญหาของชุมชน 
ซึ่งในปจจุบันก็คือ การจัดเวทีประชาคม เพื่อคนหาปญหารวมกันของชุมชน 

3. การวางแผน / โครงการ เปนขั้นตอนใหประชาชนรวมตัดสินใจ และกําหนด
โครงการ เปนการนําเอาปญหาที่ประชาชนตระหนัก และยอมรับวาเปนปญหาของชุมชน
มารวมกันหาสาเหตุ แนวทางแกไข และจัดลําดับความสําคัญของปญหา และใหประชาชน
เปนผูตัดสินใจที่จะแกไขภายใตขีดความสามารถของประชาชน และการแสวงหาความ
ชวยเหลือจากภายนอก กลวิธีที่สําคัญในข้ันตอนนี้ คือ การใหความรูเกี่ยวกับกระบวนการ
แกไขปญหา วิธีการวางแผน การเขียนโครงการ โดยใชเทคนิคการวางแผนแบบใหประชาชน
มีสวนรวม 

4. การดําเนินงานตามแผนและโครงการ โดยมีผูรับผิดชอบในการดําเนินการตาม
แผนและโครงการที่ไดตกลงกันไว กลวิธีที่สําคัญในขั้นตอนนี้ คือ การเปนผูชวยเหลือ
สนับสนุนใน 2 ลักษณะ คือ 

4.1 เปนผูปฏิบัติงานทางวิชาการ เชน แนะนําการปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาหารือใน
การแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

4.2 เปนผูสงเสริมใหชาวบานเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน 
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5. การติดตามประเมินผล เปนการติดตามความกาวหนาของงานที่ดําเนินการตาม
โครงการเพื่อการปรับปรุงแกไขปญหา อุปสรรคที่พบไดอยางทันทวงที กลวิธีที่สําคัญใน
ข้ันตอนนี้ คือ การติดตามดูแลการทํางานที่ประชาชนทํา เพื่อทราบผลความกาวหนาและ
ปญหาอุปสรรค แลวนําผลการปฏิบัติงานตามโครงการ หรือกิจกรรมไปเผยแพรเพื่อให
ผูเกี่ยวของไดทราบ 

 
การพัฒนาแบบมีสวนรวม 
กระบวนการมีสวนรวม นับเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนรวมคิด วิเคราะห ตัดสินใจ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน การติดตาม
ประเมินผลในกิจกรรม/โครงการของชุมชน เปนการสราง/ปลูกฝงจิตสํานึกในความเปน
เจาของกิจกรรม/โครงการ นั้นปจจุบัน แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา 
(People Paticipation for Development) ไดรับการยอมรับและใชเปนแนวทางปฏิบัติในงาน
พัฒนาทุกภาคสวนหรือในลักษณะเบญจภาคี ไดแก หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกร
พัฒนาเอกชน นักวิชาการ และประชาชน รวมพลังกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน 

 
ขั้นตอนการมีสวนรวม มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเร่ิมการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการคนหาปญหา/สาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจกําหนดความตองการของชุมชน และจัดลําดับความสําคัญของความตองการของ
ชุมชน 

ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในขั้นการวางแผนในการพัฒนาซึ่งเปนขั้นตอนของการ
กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคของโครงการ วิธีการตลอดจนแนวทางการดําเนินงานและ
ทรัพยากรท่ีจะใช 

ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในขั้นตอนการดําเนินการพัฒนา เปนสวนที่ประชาชน
มีสวนรวมในการสรางประโยชนใหกับชุมชน โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
เทคโนโลยี ฯลฯ จากองคกรภาคีพัฒนา 

ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในขั้นตอนรับผลประโยชนจากการพัฒนา ซึ่งเปนทั้ง
การไดรับผลประโยชนทางดานวัตถุและทางดานจิตใจ 

ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลการพัฒนา เปนการประเมินวา การท่ี 
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ความรูเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
             จากการใชแนวทางการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แกสังคมไทยอยางมากในทุกดาน ไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม สังคมและ
ส่ิงแวดลอม อีกท้ังกระบวนการของความเปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซอนจนยากที่จะอธิบายใน 
เชิงสาเหตุและผลลัพธได เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดตางเปนปจจัยเช่ือมโยงซึ่งกันและกัน  

สําหรับผลของการพัฒนาในดานบวกน้ัน ไดแก การเพ่ิมข้ึนของอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ความเจริญทางวัตถุ และสาธารณูปโภคตางๆ ระบบส่ือสารท่ีทันสมัย หรือการขยาย
ปริมาณและกระจายการศึกษาอยางท่ัวถึงมากข้ึน แตผลดานบวกเหลาน้ีสวนใหญกระจายไปถึงคน
ในชนบท หรือผูดอยโอกาสในสังคมนอย แตวา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของสังคมไดเกิดผลลบ
ติดตามมาดวย เชน การขยายตัวของรัฐเขาไปในชนบท ไดสงผลใหชนบทเกิดความออนแอใน
หลายดาน ท้ังการตองพึ่งพิงตลาดและพอคาคนกลางในการส่ังสินคาทุน ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธแบบเครือญาติ และการรวมกลุมกันตามประเพณีเพ่ือการ
จัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแตเดิมแตก สลายลง ภูมิความรูท่ีเคยใชแกปญหาและส่ังสม
ปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ม สูญหายไปสิ่งสําคัญ ก็คือ ความพอเพียงในการดํารงชีวิต ซ่ึง
เปนเง่ือนไขพ้ืนฐานท่ีทําใหคนไทยสามารถพึ่งตนเอง และดําเนินชีวิตไปไดอยางมีศักด์ิศรีภายใต
อํานาจและความมีอิสระในการกําหนด ชะตาชีวิตของตนเอง ความสามารถในการควบคุมและ
จัดการเพื่อใหตนเองไดรับการสนองตอบตอความตอง การตางๆ รวมทั้งความสามารถในการ
จัดการปญหาตางๆ ไดดวยตนเอง ซ่ึงท้ังหมดน้ีถือวาเปนศักยภาพพื้นฐานท่ีคนไทยและสังคมไทย
เคยมีอยูแต เดิม ตองถูกกระทบกระเทือน ซ่ึงวิกฤตเศรษฐกิจจากปญหาฟองสบูและปญหาความ
ออนแอของชนบท รวมท้ังปญหาอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึน ลวนแตเปนขอพิสูจนและยืนยันปรากฎการณน้ีได
เปนอยางดี  

 
พระราชดําริวาดวยเศรษฐกิจพอเพียง  
“...การพัฒนาประเทศจําเปนตองทําตามลําดับข้ัน ตองสรางพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช
ของประชาชนสวนใหญเบื้องตนกอน โดยใชวิธีการและอุปกรณท่ีประหยัดแตถูกตองตามหลัก
วิชาการ เม่ือไดพ้ืนฐานความม่ันคงพรอมพอสมควร และปฏิบัติไดแลว จึงคอยสรางคอยเสริม
ความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจข้ันท่ีสูงข้ึนโดยลําดับตอไป...” (18 กรกฎาคม 2517) 
“เศรษฐกิจพอเพียง” เปนแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ท่ีพระราชทานมานาน
กวา 30 ป เปนแนวคิดที่ต้ังอยูบนรากฐานของวัฒนธรรมไทย เปนแนวทางการพัฒนาท่ีต้ังบน
พ้ืนฐานของทางสายกลาง และความไมประมาท คาํนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ
สรางภูมิคุมกันในตัวเอง ตลอดจนใชความรูและคุณธรรม เปนพื้นฐานในการดํารงชีวิต ท่ีสําคัญ
จะตองมี “สติ ปญญา และความเพียร” ซ่ึงจะนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง 
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“...คนอื่นจะวาอยางไรก็ชางเขา จะวาเมืองไทยลาสมัย วาเมืองไทยเชย วาเมืองไทยไมมีส่ิงท่ี
สมัยใหม แตเราอยูพอมีพอกิน และขอใหทุกคนมีความปรารถนาท่ีจะใหเมืองไทย พออยูพอกิน 
มีความสงบ และทํางานต้ังจิตอธิษฐานต้ังปณิธาน ในทางนี้ท่ีจะใหเมืองไทยอยูแบบพออยูพอกิน 
ไมใชวาจะรุงเรืองอยางยอด แตวามีความพออยูพอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
ถาเรารักษาความพออยูพอกินน้ีได เราก็จะยอดยิ่งยวดได...” (4 ธันวาคม 2517) 
พระบรมราโชวาทนี้ ทรงเห็นวาแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ
เปนหลักแต เพียงอยางเดียวอาจจะเกิดปญหาได จึงทรงเนนการมีพอกินพอใชของประชาชน
สวนใหญในเบื้องตนกอน เม่ือมีพ้ืนฐานความม่ันคงพรอมพอสมควรแลว จึงสรางความเจริญและ
ฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงข้ึน  
                   ซ่ึงหมายถึง แทนที่จะเนนการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมนําการพัฒนาประเทศ 
ควรที่จะสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจพ้ืนฐานกอน น่ันคือ ทําใหประชาชนในชนบทสวนใหญ
พอมีพอกินกอน เปนแนวทางการพัฒนาท่ีเนนการกระจายรายได เพ่ือสรางพ้ืนฐานและความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ กอนเนนการพัฒนาในระดับสูงข้ึนไป  
                   ทรงเตือนเร่ืองพออยูพอกิน ต้ังแตป 2517 คือ เมื่อ 30 กวาปที่แลว  
                   แตทิศทางการพัฒนามิไดเปลี่ยนแปลง  
                        “...เม่ือป 2517 วันน้ันไดพูดถึงวา เราควรปฏิบัติใหพอมีพอกิน พอมีพอกินน้ีก็
แปลวา เศรษฐกิจพอเพียงน่ัน เอง ถาแตละคนมีพอมีพอกิน ก็ใชได ยิ่งถาท้ังประเทศพอมีพอกินก็
ยิ่งดี และประเทศไทยเวลานั้นก็เร่ิมจะเปนไมพอมีพอกิน บางคนก็มีมาก บางคนก็ไมมีเลย...” (4 
ธันวาคม 2541) 
 
เศรษฐกิจพอเพียง  
            “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชดําริช้ีแนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ต้ังแต
กอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอด
พน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลง
ตางๆ  
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ต้ังแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ  
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 ง. มีความผิดลหุโทษ 
 ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมคีุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 
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37.ในการจัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนงของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น ในการจําแนก 
ตําแหนงเปนประเภทและสายงานนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. ประสิทธผิลและคุณภาพของงาน 
 ข. คุณภาพและคุณสมบตัิของงาน 
 ค. หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
 ง. หนาที่ความรับผิดชอบและคุณสมบัติเฉพาะตาํแหนง 
 ตอบ ค. หนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 

ก.พ. จัดทํามาตรฐานกําหนดตําแหนง โดยจําแนกตําแหนงเปนประเภท และสายงาน
ตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของ 
งานเทากันโดยประมาณเปนระดับเดียวกัน ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่ความรับผิดชอบ
และ คุณภาพของงาน 

ในมาตรฐานกําหนดตําแหนงใหระบุชื่อตําแหนงในสายงาน หนาที่ความรับผิดชอบ
หลักและ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงไวดวย (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 48) 
38.ในการสรรหาบุคคลเขามารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงนั้น ตองเปนไปตามหลักเกณฑใด 
 ก. ระบบคุณธรรม และประโยชนของทางราชการ 
 ข. ระบบคณุธรรม พฤตกิรรมทางจรยิธรรม และประโยชนของทางราชการ 
 ค. พฤติกรรมทางจริยธรรม คุณภาพ และประสิทธิผล 
 ง. จริยธรรม ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตอบ ข. ระบบคุณธรรม พฤติกรรมทางจริยธรรม และประโยชนของทาง
ราชการ 

การสรรหาเพื่อใหไดบุคคลมาบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนง ตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกลาว ตลอดจนประโยชนของทางราชการ ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดใน
หมวดนี้ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 52) 

 
39.ในการบรรจุและแตงตั้งหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงนั้น ผูใดเปนผูส่ังบรรจุ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. อธิบดีผูบงัคับบัญชา 
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 ตอบ ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบรหิารระดับสูงตําแหนงหัวหนาสวน

ราชการ ระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบญัชาหรือรับผิดชอบ
การปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอนายกรฐัมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณ ีใหรัฐมนตรีเจา
สังกัดนําเสนอคณะรัฐมนตรี เพือ่พจิารณาอนุมัต ิเมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรแีลว ให
รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูส่ังบรรจุ และ ใหนายกรัฐมนตรีนําความกราบบงัคมทูลเพื่อทรงพระ
กรุณาโปรดเกลา ฯ แตงตั้ง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
40.ในการบรรจุและแตงตั้งรองหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงนั้น ผูใดเปนผูส่ังบรรจ ุ
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. อธิบดีผูบงัคับบัญชา 
 ตอบ ข. ปลัดกระทรวง 

การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทบรหิารระดับสูงตําแหนงรองหัวหนา
สวนราชการระดับกระทรวง หัวหนาสวนราชการระดับกรม รองหัวหนาสวนราชการระดับ
กรม ที่อยูในบังคับบญัชาหรือรับผิดชอบการปฏิบตัิราชการขึน้ตรงตอนายกรัฐมนตรหีรือตอ
รัฐมนตรี แลวแตกรณี หรือตําแหนงอื่นที่ ก.พ. กําหนดเปนตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
ใหปลัดกระทรวง ผูบงัคบับัญชา หรอืหัวหนาสวนราชการระดับกรมที่อยูในบังคับบญัชาหรือ
รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ข้ึนตรงตอนายกรฐัมนตรีหรือตอรัฐมนตรี แลวแตกรณ ีเสนอ
รัฐมนตรีเจาสังกัดเพื่อนาํเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัต ิเมื่อไดรับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีแลว ใหปลัดกระทรวงผูบังคับบัญชา หรือหัวหนา สวนราชการระดับกรม
ดังกลาวเปนผูส่ังบรรจุ และใหนายกรัฐมนตรนีําความกราบบงัคมทูลเพื่อ ทรงพระกรณุาโปรด
เกลา ฯ แตงตั้ง (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
41.การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนนัน้ ผูใดเปนผูส่ังบรรจ ุ
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ง. อธิบดีผูบงัคับบัญชา 
 ตอบ ง. อธิบดีผูบงัคับบัญชา 

การบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตน ใหอธบิดี
ผูบังคับบัญชา เปนผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงตั้งเมื่อไดรับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง 
สวนการบรรจุและแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงประเภทอํานวยการระดับตนในสวนราชการระดับ  
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม
ใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
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(2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3)   กรม  
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2545)  
 

11. ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่ 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 
 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง 
และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 23) 
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 
 ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
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แนวขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ.2547 

 
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 
(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 

คาํอธิบายดังขอขางตน 
 

12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
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 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
ยุทธ  ทั้งนี้ ตามแนวทางการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการท่ีคณะกรรมการกําหนด 
(ระเบียบฯ ขอ 9) 
 
14.ในการจัดทํากรอบอตัรากําลังพนักงานราชการนั้นตองใหสอดคลองกับส่ิงใด 
 ก. เปาหมายการปฏิบัติราชการ  ข. แผนงบประมาณเชิงกลยุทธ 
 ค. แผนการดําเนินงาน   ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.การจางพนักงานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละกีป่ 
 ก. ไมเกินคราวละ 1 ป    

ข. ไมเกินคราวละ 2 ป 
 ค. ไมเกินคราวละ 3 ป    

ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
 ตอบ ง. ไมเกินคราวละ 4 ปหรือตามโครงการที่กําหนด 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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