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 วิสัยทัศน์ พนัธกิจ โครงสร้าง อํานาจหนา้ที่ และภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง 

 
 ประวัติกรมการปกครอง 
 
          กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเม่ือวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงเป็นเสนาบดีรับผิดชอบงานมหาดไทยหรืองานการ
ปกครองประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่
ซ้ําซ้อนกันโดยให้กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวง
เดียว  กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็น 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิม แต่ให้มีหน้าที่
ต่างกัน คือ 
     กรมมหาดไทยกลางเป็นพนักงานทําการทุกอย่าง ซึ่งมิให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น 
    กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้าย       กับแผนก
อัยการรวมทั้งการเก่ียวข้องกับชาวต่างประเทศ(แต่ภายหลังโอนการที่เก่ียวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่
ปลัดทูลฉลอง)  
    กรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่สําหรับการปกครองในส่วน
ภูมิภาคได้ กําหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า "เทศาภิบาล"ขึ้นมาใช้  และได้มอบหมายให้
กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและอําเภอโดยมี
สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแลทุกข์สุข
ของประชาชนในเขตท้องที่นั้นๆ และมีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและ
หมู่บ้านกรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังจึงเป็นต้นกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและ
ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลําดับ ดังนี้  
    •พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองและกรมฝ่ายเหนือ  
     •พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครองท้องที่และกรมการเมือง  
    •พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีส่วนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองท้องที่และแผนก
การเมือง  
     •พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง  
     •พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน  
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     •พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียน และกรมราชทัณฑ์  
    
          หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นระบอบ
ประชาธิปไตยแล้วในปี พ.ศ. 2476 กรมพลําภังได้เปลี่ยนชื่อเป็นกรมมหาดไทยต่อมาในปี พ.ศ. 2505 จึง
เปลี่ยนมาใช้ชื่อ "กรมการปกครอง"จนถึงปัจจุบัน  

ยุทธศาสตร์กรมการปกครอง พ.ศ.2559-2562 
 

วิสัยทัศน ์(VISION) 
องค์กรหลักในการบริหารราชการและบูรณาการงานในพื้นที่เพ่ือความมั่นคงผาสุกของ

ประชาชน 
 
พันธกิจ (MISSION) 

1. อํานวยการ บังคับใช้กฎหมาย การตรวจสอบถ่วงดุลในด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายใน การอํานวยความเป็นธรรมในภารกิจกรมการปกครอง 

2. บริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนท่ัวไป และ
ทะเบียนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

3. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มี
คุณภาพเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงการ
เช่ือมโยงฐานข้อมูลระห่างประเทศ 

4. บูรณาการการบริหารราชการ การปกครองท้องที่ การบริการ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
นโยบายของรัฐบาล การพัฒนาประเทศ และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ 

5. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง บนฐานธรรมาภบิาล 
6. ปกป้อง ดูแลสถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ 
7. ส่งเสริมบทบาทหน้าท่ีของนายอําเภอในการสนับสนุนและการตรวจสอบ กํากับ ดูแล

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของราชการส่วนภมูิภาคในการบริหารจัดการแบบูรณา

การในพ้ืนที ่
2. การรักษาความสงบเรียบร้อยและอํานวยความเป็นธรรมให้สังคมสงบสุข 
3. เสริมสรา้งความม่ันคงภายในทุกระดับในพ้ืนที่ให้เข็มแข็งมีเอกภาพ 
4. พัฒนาระบบบริการให้ทันสมัยมีคุณภาพรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง 
5. บริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ ยึดหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็น

สากล 
 
อํานาจหน้าท่ี 

 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2559 
กรมการปกครอง มีภารกิจเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ 
การอํานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องท่ี การอาสารักษาดินแดน และการทะเบียนเพื่อให้
ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย ได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และให้เกิดความสงบสุขในสังคม
อย่างยั่งยืน โดยให้มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

1. เสนอแนะนโยบายและจัดทําแผน มาตรการ ติดตาม และประเมินผลด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 

2. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาใน
หน้าที่พนักงานฝ่ายปกครอง และการอํานวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน 

3. ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงภายใน งานการข่าว งานกิจการชายแดน งาน
ควบคุมดูแลชาวเขาและชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพและผู้หลบหนีเข้าเมือง งานสัญชาติ และงานกิจการ
มวลชน 

4. สนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยและการเลือกต้ังทุกระดับ 
5. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกองอาสารรักษาดินแดน  
6. ดําเนินการพัฒนาและบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ กิ่งอําเภอ ตําบลและ

หมู่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

 การอํานวยความเป็นธรรมในอํานาจหน้าที่ของฝ่ายปกครอง 
 การจัดตัง้กองอาสารักษาดินแดน  

กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ 
(1) ส่วนกลาง 
(2) ส่วนภูมิภาค  

ให้มีกรรมการคณะหน่ึงจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินย่ีสิบคน เรียกว่า“คณะกรรมการ
กลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธาน โดยตําแหน่ง ส่วนกรรมการอ่ืน เลขาธิการและรอง
เลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 

คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหน้าที่จัดและดําเนินงานกองอาสา
รักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความม่ันคงแห่งชาติ และวางระเบียบ
และข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(2) กําหนดยศ ชั้น ของสมาชกิกองอาสารักษาดินแดน 
(3) กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(4) กําหนดหลักสูตร การอบรม และการฝึก 
(5) กําหนดการใช้จ่ายและงบประมาณของกองอาสารักษาดินแดน 
(6) กําหนดการเก็บ รักษา และการใช้อาวุธ 
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังนี้ 
(1) มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในท้องที่ที่เข้าเป็นสมาชิก 
(2) มีสัญชาติไทย 
(3) มีอายุตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
(4) มีร่างกายสมบูรณ์ และสมควรแก่การเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
(5) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(6) ไม่เป็นพระภิกษุ สามเณร หรือนักบวชแห่งศาสนาใด 
(7) ไม่เป็นสมาชิกกองอาสากาชาด 
(8) ไม่เป็นทหารหรือตํารวจประจําการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 
(9) ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นที่รังเกียจ เช่น เป็นคนเสเพลอันธพาล หรือเป็นผู้ติดยาเสพติดให้

โทษ หรือเป็นผู้มีสันดานเป็นผู้ร้าย เป็นต้น 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมี 3 ประเภท คือ 
(1) ประเภทสํารอง คือสมาชิกที่ยังไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดและอบรม 
(2) ประเภทประจํากอง คือสมาชิกที่ได้รับการฝึกหัดและอบรม และบรรจุอยู่ในอัตรากําลัง 
(3) ประเภทกองหนุน คือสมาชิกที่ได้ปลดออกจากประจํากอง 

 หน้าที่ของกองอาสารักษาดินแดน 
กองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 
(1) บรรเทาภัยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทําของข้าศึก 
(2) ทําหน้าที่ตํารวจรักษาความสงบภายในท้องที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตํารวจ 
(3) รักษาสถานท่ีสําคัญและการคมนาคม 
(4) ป้องกันจารกรรม สดับตรับฟัง และรายงานข่าว 
(5) ทําการช่วยให้ความสะดวกแก่ฝ่ายทหารตามที่ทหารต้องการ และตัดทอนกําลังข้าศึก 
(6) เป็นกําลังสํารองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติมและสนับสนุนกําลังทหารได้เม่ือจําเป็น 
เจ้าหน้าที่และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมีหน้าที่ 
(1) กระทําตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการโดยชอบ 
(2) ปฏิบัติตามหน้าที่ ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยของกองอาสารักษาดินแดน 

  
 สิทธิของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภทประจํากองอาจได้รับสิทธิบางประการตลอดระยะเวลาที่
ยังประจํากองอยู่ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 

เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ จะได้รับการ
รักษาพยาบาลตามที่คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดนกําหนด 

เม่ือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประสบอันตรายถึงชีวิตหรือพิการทุพพลภาพ เนื่องในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้รับบํานาญพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญโดยอนุโลม 
 
 คุ้มครองพยานในคดีอาญา 

 “พยาน” หมายความว่า พยานบุคคลซึ่งจะมาให้ หรือได้ให้ข้อเท็จจริง ต่อพนักงานผู้มีอํานาจ
สืบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจสอบสวนคดีอาญา พนักงานผู้มีอํานาจฟ้องคดีอาญา หรือศาลใน
การดําเนินคดีอาญา รวมทั้งผู้ชํานาญการพิเศษ แต่มิให้หมายความรวมถึงจําเลยที่อ้างตนเองเป็นพยาน 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผู้ใด 
 ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเมืองพัทยา 
 
11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงข้อใด 
 ก. การลดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ข. การเพ่ิมชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของข้อมลูข่าวสาร 
 ง. ถูกทุกข้อ 
12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการน้ันต้องมี
การกระทาํทกุๆ  กี่ปีเป็นอย่างน้อย 
 ก. ทุกๆ 1 ปี     ข. ทุกๆ 2 ปี 
 ค. ทุกๆ 3 ปี     ง. ทุกๆ 5 ปี 
 
13.จากข้อข้างต้น  ผู้ใดจัดให้มีการทบทวนการปฏบัิติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี     

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ง. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
 
14.ผู้รกัษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตนและอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความ
จําเป็นคือผู้ใด 
 ก. หัวหน้ารัฐ     ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

15.หากมีความจําเป็นต้องเปิดเผยความลับแก่ผู้ใดต้องกระทําโดยระมัดระวัง ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงส่ิง
ใด 
 ก. การรักษาความลับและความปลอดภัย 
 ข. การรกัษาความลับและความม่ันคงของชาติ 
 ค. การรักษาความลับ และประสิทธิภาพในการดําเนินการ 
 ง. การรักษาความลับและความสงบสุขของประเทศ 
 
16. หากคณะกรรมการคณะใดมีฝ่ายเลขานุการที่มิได้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ผู้ใดทําหน้าที่เป็น
หน่วยงานของรัฐ 
 ก. ประธานกรรมการ    ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
17.องค์การรกัษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนคือหน่วยงานใด 
 ก. CIA       
 ข. หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ 
 ค. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ศูนย์รกัษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด  
 
18.ประเภทของช้ันความลับแบ่งเป็นกี่ชั้น 
 ก. 2 ชั้น, ลับท่ีสุด , ลับ     

ข. 3 ชั้น, ลับท่ีสุด , ลับมาก ,ลับ 
 ค. 3 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับ  
 ง. 4 ชั้น, ลับมากที่สุด, ลับมาก, ลับเฉพาะ , ลับ 
 
19.ข้อมูลข่าวสารลับท่ีหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ
แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด เรียกว่า 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

 

20. ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง  เป็นชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารในชั้นใด 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
 

21.ข้อมูลข่าวสารลับ ซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแห่งรัฐ  
เป็นชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารในช้ันใด 
 ก. CONFIDENTIAL    ข. SECRET 
 ค. TOP SECRET    ง. HIGH SECRET 
 
22.ผู้มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการกําหนดชั้น
ความลับด้วยคือ 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. หัวหน้าควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ  ง. นายทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ 
 
23.ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบในการพิจารณาช้ันความลับ 
 ก. ความสําคญัของเน้ือหา   ข. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร 
 ค. ระยะเวลาในการปกปิด   ง. วิธกีารนําไปใช้ประโยชน์ 
 
24.การแสดงช้ันความลับนั้นต้องเป็นลักษณะใด 
 ก. ขนาดปกติ, สีแดง     

ข. ขนาดปกติ, สีน้ําเงิน 
 ค. ขนาดใหญ่, สีแดง     

ง. ขนาดใหญ,่ สีแดงหรือสีอ่ืนที่มองได้ชัดเจน 
 
25.ในการแสดงชั้นความลับนั้น ควรมีวธิีการแสดงช้ันความลับที่มีสภาพเป็นเอกสารอย่างไร  
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

10.การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมาย
เพ่ือส่ิงใด 
 ก. เพ่ือให้เกดิความผาสุก    

ข. ความเป็นอยู่ดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  

ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องถือเอาผู้ใดเป็นศูนย์กลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกทั้งสองข้อ    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องดําเนินการอย่างไรก่อน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แก้ไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ

ล่วงหน้า 



หน้า 13 
 

 

กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

3. เมื่อจะเริ่มกระบวนการปฏิบัติตามแผนจะเริ่มตรงจุดใดก่อน 
(1)  ต้องแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ  (Project Manager)    
(2)  ต้องกําหนดแผนการบริหารก่อน 
(3)  ต้องเลือก (Operating Room)  ก่อน    
(4)  ต้องวิเคราะห์หาทางเลือก (Alternative) ก่อน 
(5)  ต้องต้ังวัตถุประสงค์การปฏิบัติก่อน 
ตอบ  1. กระบวนการนําแผนไปปฏิบัติ  มีดังนี้    
  1.ทําความเข้าใจกับเป้าหมายของแผน และวิธีปฏิบัติในเบ้ืองต้น   
  2.จัดเตรียมบุคคลและองค์การสําหรับปฏิบัติงาน ซ่ึงถือว่าเป็นงานที่สําคัญที่สุดของ

การปฏิบัติตามแผน    
  3.การดําเนินงานและควบคุมแผนงาน   
  4.การแก้ไขแผนงาน    
  5.การรายงานความก้าวหน้าของแผนงาน     
  6.การส้ินสุดการปฏิบัติงาน 
 

4. งานสําคัญที่สุดของการปฏิบัติตามแผนคืองานอะไร    
(1)  งานพวางแผนการบริหาร  
(2)  งานจัดคณะบุคคลท่ีจะเข้าร่วมในการปฏิบัติ    
(3)  งานจัดองค์การเพ่ือการบริหาร 
(4)  งานแบ่งงานกันทํา       
(5)  งานการควบคุมบริหาร 
ตอบ  2.   
 

5. เครื่องมือสําคัญที่จะใช้เป็นหลักในการปฏิบัติตามแผนคืออะไร 
(1)  โครงการ     (2)  เป้าหมาย   
(3)  นโยบาย  (4)   กฎหมาย   
(5)  คําส่ัง 
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กรมการปกครอง..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน........

 


