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    ใบไม หมายถึง ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่เกื้อกูลมนุษยเพราะมีการสังเคราะหแสง 
(photosynthesis) รวมทั้งเปนปุยที่เปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตในโลกดวย  
     แผนดิน หมายถึง ความเชื่อมตอระหวางตนไมที่ตองพึ่งพาดิน ดินตองไดรับปุยจาก
ตนไม ภาพนี้เปนตัวแทนของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) กรมปาไม 
(ปม.) องคการอุตสาหกรรมปาไม (อ.อ.ป.) และกรมทางดานส่ิงแวดลอมทั้งหมด คือ กรม
สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม (สส.) และกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)  

3. ชาง 2 เชือก เปน ชางเพศเมีย (แม) และลูกชาง หมายถึง สัตวปา ความ
เขมแข็ง การดํารงพันธุ ความเมตตาของแมที่มีตอลูก ลูกชางเปนชางเผือก หมายถึง ความ
เปนพิเศษ เปนตัวแทน อส. โดยเฉพาะเรื่องของสัตวปา อ.อ.ป. (เรื่อง คชบาล) และองคการ
สวนสัตว (อสส.)  

4. ปลาโลมา หมายถึง มีการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม (adaptation) วิวัฒนาการ 
(evolution) เฉลียวฉลาด ปลาโลมา ทะเล ชายฝง และ หาดทราย แทนกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝง (ทช.) และกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช (อส.) ในสวนของ
อุทยานแหงชาติทางทะเล สําหรับคล่ืนน้ําจืด แทน กรมทรัพยากรน้ํา (ทน.) กรมทรัพยากร
น้ําบาดาล (ทบ.) และองคการจัดการน้ําเสีย (อจน.)  

5. พระอาทิตย หมายถึง ผูกอใหเกิดธรรมชาติและทุกสรรพสิ่ง เปนอํานาจ พลังงาน 
ที่สะอาดและบริสุทธิ์ (Clean Development Mechanism) และส่ิงแวดลอม จึงเปนตัวแทน
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม (ทส.)  

6. เพชร หมายถึง ความแข็งแกรง ความมีคา สะอาด บริสุทธิ์ เปนแรชนิดหนึ่งแทน
กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.)  

7. หยดน้ํา หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม แทนกรม
ทรัพยากรน้ํา (ทน.) และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล (ทบ.)  

8. ลายไทย หมายถึง ความเปนไทย  
9. มณฑป แสดงถึง ความเปนไทย ปลายแหลม หมายถึง ความแหลมคม สามารถ

ทะลุทะลวงปญหาได  
10. ลูกโลก เปนโลกใบเดียวกันแตมี 2 ดาน ดานตะวันออก (ประเทศไทย) และดาน

ตะวันตก  
     ลูกโลกทั้ง 2 ดาน มีไมค้ํา หมายถึง เรื่องส่ิงแวดลอมเปนเรื่องของทั้งโลก และ
ประเทศไทยค้ําจุนโลกใบนี้ไวทั้งโลก  
     โลกมีสีฟา หมายถึง สิ่งแวดลอม ที่สะอาดและบริสุทธิ์  
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ความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

 
1. แนวความคิดและหลักการ 

1.1 นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ มี
ความมุงหมายที่จะใหมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติใหควบคูไปกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม อันจะยังผลใหการพัฒนา
ประเทศเปนการพัฒนาที่ย่ังยืนและเสริมสรางคุณภาพแหง ชีวิตของประชาชน โดยไดกําหนด
แนวทางที่จําเปนเรงดวนในการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เกิดทด แทนได ใหเขาสูสภาพ
สมดุลของการใชและการเกิดทดแทน และกําหนดแนวทางการแกไข ขจัดภาวะมลพิษทางน้ํา 
มลพิษทางอากาศ มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สารอันตราย 
และของเสียอันตราย ตลอดจนการกําหนดแนวทางในการสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติในอนาคต  
  การพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มพูนรายได ของประชาชาติเปนสิ่งที่รัฐจําเปนตองทํา และ
ที่ทํามานับวาไดผลดีเปนที่ชื่นชม นับแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก 
(พ.ศ. 2504 - 2509) เปนตนมาจนถึงปจจุบัน แตในชวงเวลาที่ผานมา ในระยะแรกประเทศ
ไทยซึ่งก็เปนเชนเดียวกับประเทศอื่นๆ ทั่วไป ที่มิไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ที่จะตองมีนโยบาย และแผนงานปองกันและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย ซึ่ง
ยังผลใหเกิดการฉกชิงใชทรัพยากรธรรมชาติอันเปนการทําลายดุลยภาพของระบบนิเวศ และ
ทําใหส่ิงแวดลอมเสื่อมโทรมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเห็นไดจากดรรชนีรายได
ประชาชาติ จึงมิไดสะทอนใหเห็นความสูญเสียและสูญเปลาของทรัพยากรธรรมชาติและ
ความ เส่ือมโทรมของสิ่งแวดลอม รายไดของประชากรที่เพิ่มพูนขึ้นแมจะชวยใหประชาชนมี
ของกินและของใชมาก ข้ึน แตก็ทําใหคุณภาพของชีวิตลดนอยถอยลงอันเนื่องมาจากความ
เส่ือมโทรมของสิ่ง แวดลอม และการเสียดุลยภาพของธรรมชาติซึ่งมีคุณคาที่ประเมินมิไดและ
ยากท่ีจะฟนฟู ใหคืนสูสภาพเดิมได เชน ปาไม ซึ่งนอกจากเปนทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ
ย่ิงที่มนุษยไดใชเพื่อการดํารงชีพ แลว ปาไมยังเปนระบบนิเวศที่ค้ําจุนรักษาดุลยภาพของ
ธรรมชาติในการควบคุมสภาพดิน ฟาอากาศ ทําใหฝนตกตามฤดูกาล เปนเขตกําบังลมพายุ 
เปนแหลงกักเก็บน้ําและระบายน้ําที่มนุษยไดมีใชตลอดป ชวยปองกันบรรเทาอุทกภัย 
ปองกันการพังทลายของหนาดินจากกระแสน้ําและลมพายุ เปนนิเวศของมวลพันธุพืช และ  
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แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ มีความตอเนื่องจาก

กรอบแนวคิดและทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ 
กลาวคือ ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม บนแนวทางของความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการใชองคความรูทั้งทางวิชาการ และภูมิปญญาทองถิ่น
ประกอบการตัดสินใจ โดยคํานึงถึงความถูกตองและเปนธรรม ในการสรางภูมิคุมกันแกฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อสงผลใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เปนการ
สมประโยชน (Win-Win) ตอการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งมิติดานเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งการประยุกตใชแนวคิดดังกลาวตองพิจารณาบริบทการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางรอบดานโดยเฉพาะบริบทของการเปล่ียนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนจากแรงกดดันของกระแสแนวคิดและสถานการณตางๆทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ที่สงผลใหการสรางภูมิคุมกันในมิติตางๆ ที่เกี่ยวของทวีความสําคัญย่ิงข้ึน
นอกจากนี้ ยังตองพิจารณาถึงเหตุปจจัยที่กอใหเกิดการขาดสมดุลในการพัฒนา และความ
เส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ผานมา ซึ่งสงผลใหตองเรงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพื่อใหผสมผสานกับการพัฒนาประเทศใน
ดานอื่นๆ ที่จะนําไปสูการสรางสมดุลและการพัฒนาที่ย่ังยืนอยางแทจริง รวมถึงให
ความสําคัญตอบทบาทที่เขมแข็งข้ึนของภาคประชาชน สิทธิชุมชนและสงเสริมการกระจาย
อํานาจและหนาที่รับผิดชอบ ตามแนวทางของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ทิศทางของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - 
๒๕๕๙ จะมีความสอดคลองและตอยอดกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ซึ่งมุงเนนการสรางสมดุลการพัฒนาในทุกมิติ 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางมีคุณภาพ การสรางความเปนธรรมในสังคม และการสราง
ภูมิคุมกันตอความเสี่ยงในมิติตางๆ อยางย่ังยืน 

ดังนั้น การจัดทําแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ จึงไดมีการ
พิจารณายุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในมิติดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ที่ให
ความสําคัญกับการสรางเศรษฐกิจสรางสรรคและเศรษฐกิจที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(Creative and Green Economy) มาเปนแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดและทิศ 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 

 
7. เจาพนักงานทองถิ่น ในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดคือใคร 
 ก. นายกเทศมนตรี    ข. ประธานสุขาภิบาล 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. หัวหนาผูบริหารทองถิ่น 
 
8. ผูรักษาการใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
9. เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันตรายตอสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือภาวะ
มลพิษที่เกิดจากการแพรกระจายของมลพิษ ซึ่งหากปลอยไวเชนนั้นจะเปนอันตรายอยาง
รายแรงตอชีวิต ผูใดมีอํานาจหนาที่ส่ังการใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลใด รวมท้ัง
บุคคลซึ่งไดรับหรืออาจไดรับอันตรายหรือความเสียหายดังกลาว เพื่อระงับหรือบรรเทา
ผลรายดังกลาว 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

10. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีใครเปนประธานกรรมการ 
ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

11. รองประธานกรรมการคนที่หนึ่งของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือใคร 
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ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

12. คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีวาระในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. หนึ่งป     ข. สองป 
 ค. สามป     ง. ส่ีป 
 
13. ใน พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ใหมีการจัดตั้งกองทุนขึ้นมา
เรียกวา 

ก. กองทุนส่ิงแวดลอม    ข. กองทุนสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 
ค. กองทุนคุณภาพสิ่งแวดลอม  ง. กองทุนส่ิงแวดลอมแหงชาติ 

 
14. คณะกรรมการกองทุนส่ิงแวดลอม มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 ข. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
15.  แผนปฏิบัติตามนโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ คือ
แผนปฏิบัติการตามขอใด 
 ก. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม  ข. แผนสงเสริมส่ิงแวดลอม 
 ค. แผนรักษาสิ่งแวดลอม   ง. แผนสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม 
 
16. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม มีแผนระยะใดบาง 
 ก. แผนระยะส้ัน    ข. แผนระยะกลาง 
 ค. แผนระยะยาว    ง. ทุกแผน ตามความเหมาะสม 
 
17. คณะกรรมการควบคุมมลพิษ มีผูใดเปนประธานกรรมการ 
 ก. ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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 ข. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
 ง. อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 
18.   ในการออกคําส่ังหามใชยานพาหนะ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูออกคําส่ังทําเครื่องหมาย
ใหเห็นปรากฏเดนชัดเปนตัวอักษรที่มีขอความวาอยางไร 

ก.  “หามใชเด็ดขาด”     ข. “หามใชชั่วคราว”  
ค. “หามใชจนกวาจะไดรับอนุญาต”  ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 

 
19. เจาพนักงานควบคุมมลพิษมีอํานาจเขาไปในอาคาร สถานที่และเขตที่ตั้งของโรงงาน
อุตสาหกรรมหรือแหลงกําเนิดมลพิษ หรือเขตที่ตั้งของระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัด
ของเสีย ไดในเวลาใด 
 ก. ระหวางเวลาพระอาทิตยข้ึนและพระอาทิตยตก 
 ข. ในระหวางเวลาทําการ  
 ค. 08.00-16.30 น. 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
 
20. ผูใดลักลอบปลอยทิ้งน้ําเสียหรือของเสียลงสูระบบบําบัดน้ําเสียรวม หรือระบบกําจัดของ
เสียรวมของทางราชการ จะตองเสียคาปรับรายวันในอัตราใดของจํานวนเงินคาใชจาย
ประจําวันสําหรับการเปดเดินเครื่องทํางานระบบบําบัดน้ําเสียหรือระบบกําจัดของเสีย 

ก. หนึ่งเทาของจํานวนเงินคาใชจาย 
ข. สองเทาของจํานวนเงินคาใชจาย 
ค. สามเทาของจํานวนเงินคาใชจาย 
ง. ส่ีเทาของสองเทาจํานวนเงินคาใชจาย 

 
21. ผูใดแพรหรือไขขาวที่ไมเปนความจริงเกี่ยวกับอันตรายจากแหลงกําเนิดมลพิษใดโดยมี
เจตนาที่จะทําลายชื่อเสียงหรือความไววางใจของสาธารณชนตอการดําเนินกิจการโดยชอบ
ดวยกฎหมายของแหลงกําเนิดมลพิษนั้น ตองระวางโทษอยางไร 

ก. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ข. จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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ความรูเก่ียวกับตําแหนงวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ความหมายของแผน 
  “แผน” เปนเอกสารหรือขอความที่ระบุถึงแนวทาง วิธีการท่ีจะแกปญหาเพื่อ
ประโยชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  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. เก่ียวของกับบุคคลหรอืองคการ (Organizational Oriented) การปฏิบัติ
ตามแผนตองใชคนจํานวนมากรวมมือกันในรูปองคการ ดังนั้นในเนื้อหาของแผนจึงตอง
กลาวถึงการจัดองคการเพื่อบริหารแผนดวย 
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  4. มีการแกปญหาหรือขอขัดแยง (Problem Solving Oriented) 
แนวความคิดท่ีทําใหเกิดแผนก็คือ ความตองการเครื่องมือในการแกปญหา ดังนั้นหนาที่ของ
แผนคือ ตองใชแกปญหาหรือความขัดแยงอันเปนแรงผลักดันใหเกิดแผนนั้นๆ ได 
  โดยทั่วไปแลวแผนจะเปนเครื่องมือตัวสุดทายที่จะถูกนํามาใชในการแกปญหา 
กลาวคือ ถาไมมีความจําเปนจริงๆ แลวก็จะไมมีการวางแผน เพราะในการวางแผนนั้นตองมี
การลงทุน ตองเสียเวลา คาใชจายในการหาขอมูลเปนจํานวนมาก ซึ่งขอมูลในการวางแผนที่
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 
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  4. มีความตอเนื่อง (Continuous) และปรับปรุงได (Dynamics) แผนอาจ
ถูกจํากัดดวยขอจํากัดมากมาย ดังนั้นความตอเนื่องของแผนจะชวยใหความสามารถในการ
แกปญหา หรือประโยชนของแผนสมบูรณข้ึนมาได 
  สรุปก็คือ แผนที่ดีจะตองมีลักษณะดังนี้ 
  1. สามารถปฏิบัติตามได 
  2. มีวัตถุประสงคแนนอน 
  3. มีเนื้อหาสาระท่ีเปนจริง 
  ขอสังเกต แผนอาจยืดหยุนได แผนเปนแนวทางในการบริหารงานในอนาคต, 
แผนเปนเครื่องมือสําหรับนักวางแผน, แผนเปนเรื่องของการคาดคะเน ฯลฯ นี่คือความจริง
เกี่ยวกับแผนทั้งส้ิน 
 
 

มิติของแผน 
  ศาสตราจารย Le Breton ไดกลาวถึงลักษณะของแผนโดยละเอียดหรือท่ี
เรียกวา มิติของแผน (Dimensions of Plan) ซึ่งประกอบไปดวย 13 มิติ ดังนี้ 
  1. ความซับซอนของแผน (Complexity) แผนจะมีความสลับซับซอน
เพียงใดพิจารณาไดจากส่ิงตอไปนี้ 
   1) ระดับของแผน แผนย่ิงมีระดับสูงย่ิงซับซอนเพราะตองครอบคลุม
ภารกิจไวหลายดานมากข้ึนนั่นเอง 
   2) จํานวนองคประกอบของแผน แผนย่ิงมีองคประกอบในการพิจารณา
มากเทาไร เชน ตองเกี่ยวพันทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ความซับซอนก็ย่ิงจะมากขึ้น
เทานั้น 
   3) วัตถุประสงคของแผน ย่ิงมีหลายวัตถุประสงคแผนจะย่ิงซับซอนขึ้น 
   4) ระดับทางวิชาการท่ีเกี่ยวของ ถาเปนแผนทางวิชาการหรือเปนแผนที่
ตองใชเทคโนโลยีสูงในการปฏิบัติตามยอมจะทําใหแผนมีความซับซอนมากขึ้น 
  สรุปก็คือ ความซับซอนของแผนจะมีผลทั้งในแงของการวางแผน และในแง
ของการนําแผนไปปฏิบัติ กลาวคือ ถาแผนใดมีความซับซอนนอย การวางแผนจะทําไดงาย
ข้ึน รวมทั้งจะมีความงายในการนําแผนไปปฏิบัติอีกดวย 
  2. ความสําคัญ (Significance) การที่จะพิจารณาวาแผนใดมีความสําคัญ
มากหรือนอยดูที่ 
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ขั้นตอนการวางแผน (Planning Processes) 
  กลาวโดยสรุป ข้ันตอนทั้งหลายในการวางแผนอาจจําแนกยอยๆ ได 3 
กระบวนการ ไดแก 
  1. ขั้นเตรียมการ เปนการกําหนดเคาโครงกลยุทธของแผน ซึ่งมีกิจกรรม
สําคัญๆ ไดแก 
   1) การกําหนดวัตถุประสงคของแผน 
   2) การกําหนดแนวทางของแผน 
  2. ศึกษาวิเคราะหสถานการณ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการ
วิเคราะหความถูกตองของงานในขั้นเตรียมการ ซึ่งขอมูลในการวางแผนอาจจําแนกไดเปน 2 
กลุม คือ 
   1) ความเปนจริง (Fact) เกี่ยวกับขอมูลที่ตองใชในการวางแผน 
   2) ความโนมเอียง (Trend) เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของขอมูลที่ตองใช
ในการวางแผนในอนาคต 
  3. ลงมือวางแผน หลังจากกําหนดความถูกตองของแผนไดแลวจึงลงมือ
เขียนแผนใหถูกตองตามรูปแบบที่ควรจะเปนของแผนงาน โดยตองกําหนดรายละเอียดให
ชัดเจนวาจะทําที่ไหน เมื่อไหร อยางไร เปนตน 
   นอกจากนี้กระบวนการหรือข้ันตอนของการวางแผนนั้น ยังสามารถแบงได
เปน 2 ระยะ คือ 
   1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning Process) 
   2) การวางแผนดําเนินการ (Operational Planning Process) 
  อยางไรก็ตาม มีนักวิชาการหลายทานไดเสนอแนะขั้นตอนการวางแผนอยาง
ละเอียดตางๆ กันไป ซึ่งจะยกตัวอยางดังตอไปนี้ 
   1. กระบวนการวางแผนตามทัศนะของ ศ. Le Breton มี 14 ขั้นตอน คือ 
  1. พิจารณาถึงความจําเปนที่จะตองมีการวางแผน วามีความจําเปนมาก
นอยขนาดไหนที่จะตองมีการกําหนดแผนเพื่อนํามาปฏิบัติ 
   โดยปกติตองมั่นใจวาการวางแผนจะตองเปนเรื่องสําคัญ และไมมีวิธีอื่นใด
จะชวยแกไขปญหาใหมีประสิทธิภาพไดมากกวาการวางแผน จึงจะมีการวางแผน ทั้งนี้เพราะ
การวางแผนตองเสียคาใชจาย กําลังงาน ตองใชเวลามาก และมีข้ันตอนที่ยุงยากหลาย
ข้ันตอน 
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  2. กําหนดวัตถุประสงคของแผน คือ การกําหนดวาเราจะแกปญหานั้นให
บรรลุจุดมุงหมายไดอยางไร โดยจะกําหนดเปนวัตถุประสงคหลักๆ สําคัญๆ ของแผนเทานั้น 
  3. กําหนดเคาโครงของแผนอยางกวางๆ เปนการกําหนดกรอบ ขอบเขต 
ทิศทางและแนวทางของแผน ไดแก การกําหนดปจจัยหลักๆ ของแผน เชน กําลังคน 
งบประมาณ วัสดุอุปกรณที่สําคัญๆ ระยะเวลาโดยประมาณ เปนตน 
   ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton นั้น ในขั้นตอนที่ 1 – 
3 ถือไดวาเปนข้ันตอนการวางกลยุทธของแผน ซึ่งเปาหมายที่สําคัญที่สุดของการวางกลยุทธ
ของแผนก็คือ การกําหนดกรอบเคาโครงของแผนนั่นเอง 
  4. เสนอเคาโครงของแผนเพื่ออนุมัติ เปนการขออนุมัติหลักการของแผน 
เปนการเขียนแผนอยางเปนรูปเปนราง (เขียนแผนครั้งที่ 1) แตมีขอมูลเปนเบื้องตนเทานั้น 
แผนจึงยังไมสมบูรณ 
  5. เตรียมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการวางแผน โดยมีการแบงงานและ
มอบหมายความรับผิดชอบ ซึ่งข้ึนอยูกับความจําเปนวาแผนใหญขนาดไหน จะตองใช
ผูชํานาญการทางใด มากนอยเพียงใด 
  ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton เมื่อแผนไดรับอนุมัติ
หลักการในข้ันที่ 4 แลว ส่ิงที่จะตองทําในข้ันที่ 5 นี้ก็คือ หาผูรวมงานนั่นเอง 
  6. กําหนดเคาโครงและรูปรางของแผนโดยละเอียด เปนการนําเคาโครง
ที่ขออนุมัติหลักการแลวมากําหนดรายละเอียด โดยพยายามแบงงานในแผนออกเปนกลุมๆ 
หรือเปนสวนๆ 
  ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton จะตองกําหนดเคาโครง
ของแผนถึง 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเปนการกําหนดเคาโครงของแผนอยางกวางๆ (ข้ันตอนที่ 3) 
และครั้งที่ 2 เปนการกําหนดเคาโครงของแผนโดยละเอียด (ข้ันตอนที 6) 
  7. ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการวางแผน เพื่อขอ
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น ซึ่งอาจเปนการขอขอมูล บุคลากร หรืออื่นๆ 
  8. เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวางแผนอยางละเอียดถี่ถวน เพื่อกําหนด
แผนใหชัดเจนตอไป ซึ่งขอมูลที่เก็บจะมาจาก 2 แหลง คือ 
   - ขอมูลจากแหลงปฐมภูมิ (Primary Source) 
   - ขอมูลจากแหลงทุติยภูมิ (Secondary Source) 
  9. ประเมินขอมูล โดยการวิเคราะหความเปนไปไดของขอมูล พิจารณา
ความครบถวน ถูกตอง เชื่อถือได พรอมทั้งประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมูของขอมูล 
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  10. เขียนแผนที่สมบูรณครบถวน (เขียนแผนครั้งที่ 2) โดยใชขอมูลและ
กรอบเคาโครงความคิดท่ีมีมาสรุปทางเลือก และกําหนดแนวปฏิบัติใหชัดเจน 
  11. การทดสอบแผน เปนการทดลองนําแผนไปปฏิบัติเพื่อดูผลที่จะไดจาก
แผนเบื้องตนวา เปนไปไดเพียงใด เพื่อแกไขขอบกพรองที่พบ 
  12. เขียนแผนข้ันสุดทาย เปนการปรับปรุงแกไขแผน (เขียนแผนครั้งที่ 3) 
   ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton กอนที่จะมีการอนุมัติ
ใชแผนนั้นจะตองเขียนแผนอยางนอย 3 ครั้ง คือ ข้ันตอนที่ 4, 10 และ 12 นั่นเอง 
  13. ทดสอบแผนขั้นสุดทาย 
  14. ขออนุมัติใชแผน เปนการขออนุมัติตอผูมีอํานาจเพื่อนําแผนไปปฏิบัติ 
   ขอสังเกต ในกระบวนการวางแผนของ Le Breton ที่กลาวมาทั้งหมด 14 
ข้ันตอนนั้น จะตองดําเนินการขออนุมัติแผนถึง 2 ครั้ง คือ ในขั้นตอนที่ 4 เปนการขออนุมัติ
หลักการของแผน และในขั้นตอนที่ 14 เปนการขออนุมัติใชแผน 
    2. นอกจากนี้แลว ดร.ชินวุธ  สุนทรสีมะ ยังไดสรุปวา 
  การวางแผนไมวาชนิดใด (การเมือง เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม) ไมวาจะเปนใน
ระดับใด (สูง – กลาง – ต่ํา) สามารถสรุปไดในลักษณะเดียวกันวามี 7 ข้ันตอน ดังนี้ 
  1. กําหนดเปาหมาย 
  2. ศึกษาสถานการณแวดลอม 
  3. กําหนดแนวทางของแผน 
  4. วิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางทั้งหลาย 
  5. ตกลงใจเลือกแนวทางที่ดีที่สุด 
  6. กําหนดรายละเอียดการดําเนินการตามแนวทางที่ดีที่สุด 
  7. รวบรวมรายละเอียดเขียนเปนแผนขั้นสุดทาย 
    3. ผูเขียนขอใชแนวทางของ ดร.สมพร  แสงชัย เปนแนวทางสรุปขั้นตอน
การวางแผนและขอเสนอประเด็นที่ตองพิจารณาในแตละขั้นตอนพอสังเขปดังนี้ 
    ขั้นที่ 1  ระบุปญหา 
  โดยการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามหรือจากเอกสาร เพื่อหาคําตอบใน
ประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
   1. สาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา 
   2. การรับรูปญหาของประชาชน 
   3. วัฒนธรรมทองถิ่นที่เกี่ยวของ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
 

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

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

การกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ตองเรงสรางภูมิคุมกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาดานตางๆ ดังนี ้

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมคณุภาพ 
1.1 การสรางความเปนธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชวีิต 

2. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม ที่มุงพัฒนา
เศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็ง เพื่อลดการพึง่พาปจจัยภายนอก 
  2.1 การสรางความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

2.2 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน ให
ความสําคัญกับ 

การปรับโครงสรางเศรษฐกิจบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
2.3 การสรางความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม 
ใหความสําคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความรวมมอืระหวาง
ประเทศในภูมิภาคตางๆ 

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

ตองเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบท้ัง
ที่เปนโอกาสและความเสีย่งตอการพฒันาประเทศ ดังนี้ 

2.1.1 การเปลี่ยนแปลงสําคัญระดับโลก 
1) กฎ กติกาใหมของโลกหลายดานสงผลใหทุกประเทศตองปรับตัว 

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

3) การเขาสูสังคมผูสูงอายุของโลกอยางตอเนื่อง 
4) การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศโลกสงผลใหสภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมัน่คงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโนมจะเปนปญหา

สําคัญ 
6) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอการพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตอบสนองตอการดํารงชีวิตของประชาชนมากย่ิงข้ึน 
7) การกอการรายสากลเปนภัยคุกคามประชาคมโลก 

2.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานเศรษฐกิจ 
2) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานสังคม ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ

จากการมีโครงสรางประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยไดรับ
การพัฒนาศักยภาพทุกชวงวัยแตมปีญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปญญาของเด็ก 

3) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4) การเปล่ียนแปลงสภาวะดานการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

2.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ตองเตรียมการ
สรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมเผชญิการเปล่ียนแปลงอยางมีประสิทธภิาพ 6 ประการ ดังนี้ 

2.2.1 การบริหารภาครัฐออนแอ  
2.2.2 โครงสรางทางเศรษฐกิจไมสามารถรองรบัการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  

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

 
12.ในการกําหนดตําแหนงของกลุมงานและกําหนดลักษณะงานใหเปนไปตามประเภทของใคร 
 ก. อธิบดี     ข. ปลัดทบวง 
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 ค. ปลัดกระทรวง    ง. คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 
 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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การจางพนกังานราชการใหกระทําเปนสัญญาจางไมเกินคราวละสี่ปหรือตามโครงการ
ที่มีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดไว โดยอาจมีการตอสัญญาจางได  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมและความจําเปนของแตละสวนราชการ  (ระเบียบฯ ขอ 11) 
 
16.ผูใดเปนผูลงนามในสัญญาจางกบัผูใดไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนกังาน
ราชการ 
 ก. หัวหนาสวนราชการ   ข. คณะกรรมการ 
 ค. หัวหนาหนวย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ก. หัวหนาสวนราชการ 

หัวหนาสวนราชการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากหัวหนาสวนราชการเปนผูลงนามใน
สัญญาจางกบัผูไดรับการสรรหาหรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 

(ระเบียบฯ ขอ 11) 
 

17.วันเวลาทํางาน หรือวิธีการทํางานของพนักงานราชการอาจจะมคีวามแตกตางกันโดย
พิจารณาถึงส่ิงใด 
 ก. ผลสําเร็จของงาน    ข. เปาหมายของงาน 
 ค. ยุทธศาสตรของงาน   ง. ลักษณะงาน 
 ตอบ ก. ผลสําเร็จของงาน 

วันเวลาการทํางาน หรือวิธกีารทํางานในกรณีที่ไมตองอยูปฏิบัติงานประจําสวน
ราชการ ใหเปนไปตามทีส่วนราชการกําหนด  ซึ่งอาจแตกตางกันไดตามหนาที่ของพนักงาน
ราชการในแตละตําแหนง โดยคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน 

(ระเบียบฯ ขอ 13) 
 
18.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ใหกระทําในกรณีใด 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 
 ข. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอสัญญาจาง 
 ค. ประเมินผลการปฏิบัติงานทุกๆ 3 เดือน 
 ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข.  
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แนวขอสอบ  วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

3. ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองเกี่ยวกับแผน 
(1) แผนจะเกิดข้ึนจากกระบวนการวางแผนเทานั้น 
(2) การมีแผนแสดงวาการบริหารงานตองมีประสิทธิภาพเสมอ 
(3) แผนจะใชไดภายใตบรรยากาศที่ปลอดความขัดแยง 
(4) เมื่อมีการวางแผนจะตองเกิดแผนเสมอ 
(5) เมื่อขาดแคลนขอมูลจะวางแผนไมไดเลย 
ตอบ  1. แผน (Plan) เปนผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning)  ซึ่งการวางแผน

ทุกครั้งอาจไมเกิดเปนแผนก็ได  เนื่องจากการวางแผนดําเนินไปไดไมสําเร็จ 
โดยอาจเกิดข้ึนไดในหลาย ๆ กรณีดวยกัน 

 
4. แผนมีองคประกอบเบื้องตนอยู 3 ประการ คือ เปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต เนนการปฏิบัติ 

และอะไร 
(1)  เกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก  (2)  เกี่ยวกับการคาดคะเน   
(3)  เกี่ยวกับการวิเคราะหทางเลือก (4)  เกี่ยวของกับบุคคลและองคการ  
(5)  เกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบ 
ตอบ  4.   
 

5. ความสลับซับซอนของแผน  (Complexity)  จะดูไดจากตัวแปรใด  
(1)  จํานวนตัวแปรในแผน   
(2)  จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผน     
(3)  ระดับวิชาการที่ใชแผน   
(4)  จํานวนบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการของแผน   
(5)  ถูกทุกขอ 
ตอบ  3. ความสลับซับซอนของแผน (Complexity) พิจารณาไดจากตัวแปรตาง ๆ ดังนี้   
  1.ระดับของแผน      
  2.จํานวนองคประกอบของแผน      
  3.วัตถุประสงคของแผน  
  4.ระดับทางวิชาการที่เกี่ยวของ 
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6. มิติ Confidential Nature  ของแผน  หมายถึงอยางไร 

(1)  ความยากของแผน (2)  ความลับของแผน  
(3)  ความจําเพาะเจาะจงของแผน (4)  ความกวางของแผน   
(5)  ความสําคัญของแผน 
ตอบ  2. มิติความลับ (Confidential Nature)  ของแผนนั้น  ข้ึนอยูกับลักษณะของแผน

วาตองการใหขอมูลและกระบวนการเปนความลับหรือไม  หากตองการให
แผนนั้นเปนความลับการวางแผนหรือการนําไปปฏิบัติก็จะย่ิงซับซอนมากขึ้น 

 
7. มิติเรื่องเวลา (Time)  จะพิจารณาอยางไรเปนสําคัญ 

(1) ดูระยะเวลาที่ใชในการวางแผนวามากหรือนอย 
(2) ดูวามีเวลาในการตระเตรียมการกอนลงมือวางแผนและปฏิบัติตามแผนเพียงใด 
(3) ดูเวลาที่ใชในการปฏิบัติตามแผนเปนหลัก 
(4) ดูเวลาในการตระเตรียมการกอนวางแผนอยางเดียว 
(5) ดูเวลารวมทั้งหมดที่กลาวมา 
ตอบ 5.     มิติเรื่องเวลา (Timeliness)  ของแผนนั้น จะพิจารณารวมจากเวลาที่ใชใน

การวางแผนและเวลาที่ใชในการนําแผนไปปฏิบัติ ซึ่งการมีเวลาที่เหมาะสมจะ
ชวยใหแผนมีความสมบูรณได 

 
8. คําใดตอไปนี้ไมใชกิจกรรมที่ใชในการวางแผน       

(1)  วัตถุประสงค (2)  แนวทางดําเนินงาน   
(3)  นโยบาย           (4)  งบประมาณ   
(5)  มาตรฐาน 
ตอบ  2. การวางแผนในทางปฏิบัติหรือในทางบริหารนั้นมักจะจัดแผนงานในลักษณะ

ตาง ๆ กัน คือ    
  1.  วัตถุประสงค (Objective)    
  2.  งบประมาณ (Budget)    
  3.  มาตรฐาน (Standard)     
  4. แผนงาน  (Program)     
  5. วิธีปฏิบัติงาน (Procedure)    
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  6. วิธีการ (Method)     
  7. นโยบาย (Policy) 
 

9. ขอใดเปนความจริงเกี่ยวกับแผนระยะยาว     
(1)  มีระยะยาวมากกวา 3  ปข้ึนไป  
(2)  วางแผนไดงายเนื่องจากขอมูลมีลักษณะกวาง ๆ งาย ๆ    
(3)  มีระยะเวลาไมจํากัด 
(4)  ความเชื่อมั่นจะแปรผันกับระยะเวลาของแผน    
(5)  ใชแกปญหาไดเพียงผิวเผิน 
ตอบ  4. แผนระยะยาว  คือ  แผนที่มีระยะเวลาตั้งแต 5 ปข้ึนไป มีวัตถุประสงคเพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลงอยางคอยเปนคอยไป และไดรับการยอมรับจากทุกฝายที่
เกี่ยวของแตขอเสียของการวางแผนระยะยาวนี้ คือ ความเชื่อมั่นวาแผนจะ
ประสบความสําเร็จจะแปรฝนกับระยะเวลาของแผนนั่นเอง 

 
10. แผนงบประมาณของไทยซึ่งเปนแผนประจําทุกปนั้น จัดเปนแผนประเภทใด   

(1)  แผนรายป (2)  แผนงบประมาณ   
(3)  แผนการเงิน (4)  แผนโครงการ   
(5)  ถูกทุกขอ 
ตอบ  5. แผนงบประมาณแผนดินของไทยนั้น  จัดเปนแผนรายปและแผนการเงินที่

เกี่ยวของกับรายรับและรายจายสําหรับดําเนินการตามแผนโครงการตาง ๆ ใน
รอบปงบประมาณนั้น 

 
11. การวางแผน (Planning)  มีลักษณะอยางไร    

(1)  เปนการปฏิบัติ  (Action) (2)  มีลักษณะไมหยุดนิ่ง (Dynamic) 
(3)  เปนกระบวนการอยางมีข้ันตอน (Process) (4) มีการกระทําที่ตอเนื่อง (Continuous) 
(5)  ถูกทุกขอ 
ตอบ  3. อาจสรุปไดวา การวางแผนเปนการเสนอแนะแนวทางในการทํางานโดยการ

วิเคราะหและตัดสินใจท่ีจะเสนอแนะขอเสนอ (Proposals)  ในการทํางานใน
อนาคต เพื่อใหบรรลุเปาหมายดวยวิธีการท่ีดีที่สุด  และถือวากระบวนการ
วางแผนเปนเรื่องที่ตองใชเหตุผลและตองใชความคิดเชิงประยุกตอยางมาก 
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