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แนวข้อสอบการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ      155 
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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 
 
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 
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แนวข้อสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 

 
22.คณะกรรมการมีหน้าท่ีในการเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ินต่อผู้ใด 

ก. คณะรัฐมนตรี     ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 
พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา 12 ให้คณะกรรมการมีอํานาจและหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
 (14) เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ินต่อ

คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

23.จากข้อข้างต้นต้องเสนออย่างน้อยปีละก่ีครั้ง 
 ก. ปีละหน่ึงครั้ง    ข. ปีละสองครั้ง 
 ค. ปีละสามครั้ง    ง. ปีละส่ีครั้ง 

ตอบ ก. ปีละหน่ึงครั้ง 
 คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 

24.ข้อใดมิใช่อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร 
ปกครองสว่นท้องถ่ิน 

ก. รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ 
ข. ร่วมมือและประสานงานกับราชการส่วนกลาง 
ค. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
ง. กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค 
ตอบ ง. กําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและ

ส่วนภูมิภาค 
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แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
16. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ผู้ใดอาจนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
 ก. ก.พ.ร.     ข. ก.พ. 
 ค. ก.ตร.     ง. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ตอบ ก. ก.พ.ร. 
 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกาํกบัการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธกีารอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
17.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนั้น ให้ผู้ใดจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินร่วมกัน 
 ก. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี   

ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. สํานักงบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรฐัสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตร ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 
18. จากข้อข้างต้นเม่ือมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันแล้วต้องนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกีว่ันนับแต่วันที่คณะรฐัมนตรีแถลงนโยบายต่อรฐัสภา 
 ก. สามสิบวนั     ข. ส่ีสิบห้าวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เก้าสิบวัน 
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....... เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน....... 

แนวข้อสอบ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที ่12 
 
1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับใด 

ก. ฉบับท่ี 9      ข. ฉบับที่ 10  
ค. ฉบับท่ี 11      ง. ฉบับที่ 12  
ตอบ ง. ฉบบัท่ี 12 

 
2. ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับปัจจุบัน จัดต้ังอยู่บนพ้ืนฐานส่ิงใด 

ก.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  
ข.เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
ค.การระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมไทย  
ง.ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 

          ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สศช. ได้จัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ  เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ไทย 4.0  ประเด็นการปฏิรูปประเทศ และผลการระดมความคิดเห็นจากประชาชนในทุกภาคส่วน
ของสังคมไทย นําไปสู่การกําหนดหลักการพ้ืนฐานของแผน 
 
3. หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วยส่ิงใด 

ก. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-ฉบับที่ 11  
ข. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคน

ไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ีสมบูรณ์  
ค. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12”  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย (1) ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อเน่ืองมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9-ฉบับที่ 11 (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลาง
การพัฒนา”  มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนท่ี
สมบูรณ์ (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12” (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายใน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบการกําหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายใน
ระดับย่อยลงมา ควบคู่กับกรอบเป้าหมายท่ียั่งยืน  และ (5)  ยึดหลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้
เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว 
 
4. ประเด็นการพัฒนาสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ให้ความสําคัญกับประเด็นใด 

ก.การพัฒนานวัตกรรมและการนํามาใช้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน  

ข. การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรม  

ค. การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ประเด็นการพัฒนาสําคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ให้ความสําคัญกับประเด็นที่มี

ลักษณะการบูรณาการสําคัญท่ีต้องนํามาประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างจริงจัง ดังนี้ (1) การพัฒนานวัตกรรมและการ
นํามาใช้เป็นปัจจัยขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศในทุกด้าน (2) 
การเตรียมความพร้อมของประเทศในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(3) การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย (4) การ
ยกระดับคุณภาพบริการทางสังคมให้ทั่วถึงและปิดช่องว่างการคุ้มครองทางสังคม (5) การพัฒนา
และสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนบานและทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนฐานการผลิตและฐาน
รายได้ (6) การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพ้ืนที่ (7) การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมและการ
ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการให้โดยใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและนวัตกรรม (8) การส่งเสริม
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจดิจิทัล  เศรษฐกิจฐานชีวภาพ  เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และ  
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แนวข้อสอบ  นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะแนวคิดในการวเิคราะห์ 
(1)  เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง  
(2)  ต้องใช้หลายวิธ ี   
(3)  ต้องใช้หลักเหตุผล  
(4)  เป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
(5)  เพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 
ตอบ  4 แนวคิดการวเิคราะห์นโยบายมีลักษณะดังนี้   
  1.เป็นสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ประยกุต์       
  2. ใช้วิธกีารหลายวิธ ี  
  3. เป็นการใช้เหตุผล  
  4.  มุ่งผลิตและแปรสภาพข่าวสาร   
  5.ข่าวสารท่ีได้จากการวิเคราะห์จะนําไปใช้ประโยชน์ในทางการเมือง 
 

4. ในช่วงการก่อตัวของนโยบายควรนําเทคนิคอะไรมาวิเคราะห์นโยบาย 
(1)  การวิจัยประเมินผล (2)  การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและเน้ือหา 
(3)  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ (4)   เทคนิคการงบประมาณแบบฐานศูนย ์
ตอบ  2 ในช่วงการก่อตัวของนโยบาย (Policy  Formation)  เป็นช่วงที่จะต้องมีการ

พิจารณาถึงปัญหาหรือความต้องการของประชาชน  ดังนั้นการวเิคราะห์นโยบาย
ในช่วงนี้จึงควรนําเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและเนื้อหามาใช้ ทั้งนี้เพ่ือจะได้
นําผลจากการวิเคราะห์นัน้มากําหนดเป็นแนวทางของนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกบั
ปัญหาและความเป็นจริงต่อไป 

 
5. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปัจจัยอะไรท่ีไม่สามารถจะควบคุมได้ 

(1)  วัตถุประสงค์ของนโยบาย (2)  การทํางานเป็นทีม   
(3)   งบประมาณ (4)  ความเห็นที่ขัดแย้งกันของบุคคล 
(5)  โครงสร้างขององค์กร 
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ตอบ  4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นจะมีปัจจัยมากมาย  ทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกท่ีนโยบายไม่สามารถควบคุมได้ ซ่ึงปัจจัยเหล่านี้จะ
กระทบกระเทือนต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติได้ เช่น  สภาวะทางธรรมชาติ  
ความเห็นที่ขัดแย้งกันของบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

 
6. Walter  Williams  กล่าวว่า  การนาํนโยบายไปปฏิบัติหมายถึงการตระเตรยีมวธิีการ

ดําเนินการกบัอะไร 
 (1)  การวิเคราะห์นโยบาย (2)  เลือกแนวทางดําเนินการ   
      (3)  ดําเนินการให้สําเร็จ (4)  ประเมนิผลแนวทางการดําเนินการ
 (5)  คัดเลือกนโยบาย 
ตอบ  3 Walter Williams  กล่าวว่า  การนํานโยบายไปปฏิบัติ  (Implementation)  มี

ความหมาย  2 ประการ  คือ   
 1. การจัดหาหรือการตระเตรียมวธิีการทั้งหมดทั้งปวงท่ีจะทําให้การดําเนินการสําเร็จ

ลุล่วงให้พรักพร้อม     
 2.การดําเนินการให้สําเร็จลุล่วง 
 

7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับความจําเป็นในการประเมินนโยบาย 
(1) เพ่ือสร้างความยอมรับด้านมาตรฐานของการดําเนนิงาน 
(2) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของนโยบาย 
(3) เพ่ือเรียนรู้ถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนต่อชุมชนและสังคมส่วนรวม 
(4) เพ่ือประหยัดงบประมาณที่ใช้ในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
(5) เพ่ือการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจในเชิงนโยบายว่าควรทําต่อเนื่องหรือส้ินสุด

นโยบาย 
ตอบ  4 ความจําเป็นในการประเมินนโยบาย  มดัีงนี้    
 1.เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  และสัมฤทธิผลของการใช้จ่ายเงินตามนโยบาย     
 2.เพ่ือสร้างความยอมรับในด้านมาตรฐานของการดําเนินงานตามนโยบาย     
      3.เพ่ือการตัดสินใจในเชิงนโยบายว่าควรจะทาํต่อเนื่องหรือไม่    
 4.เพ่ือเรียนรูถึ้งผลกระทบต่าง ๆ ที่มิได้คาดคิดเอาไว้     
 5.  เพ่ือเป็นการพัฒนาตัวนโยบายได้ดีข้ึน 
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8. แบบอะไรถูกต้องในการวดัประสิทธิผล  (Effectiveness  Evaluation)  ของนโยบาย 
(1)  แผนการรายงาน     (2)  แผนตรวจงาน     
(3)  แผนประเมินผลงาน (4)  แบบวิธีทดลอง       
(5)  แบบการวัดประสิทธภิาพ 
ตอบ  3   การประเมินผลโดยการวดัประสิทธิผลของนโยบาย  ถือเป็นการประเมินผลแบบซึ่ง

ทําได้โดยการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนจริงในรูปของหน่วยของผลิตผลหรือ
บริการกับผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนเอง  ถ้าผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังเอาไว้
ก็แสดงว่าสามารถดําเนินกิจการตามนโยบายได้อยา่งมีประสิทธิผล 

 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในความจําเป็นทีจ่ะต้องมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 

(1)  มีสภาพปัญหาความต้องการเปล่ียนไป 
(2)  มีความคดิริเริ่มใหม่เกดิข้ึน ซ่ึงการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และเทคโนโลยีเปล่ียนไป 

     (3)  เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับของทรัพยากร ซ่ึงอาจส่งผลทําให้ผู้กําหนดนโยบายต้อง
ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย 

(4) เกิดจากความรู้สึกเสียดายที่ได้มีการลงทุนลงแรงไปมากพอสมควรแล้ว 
(5)  มีกระแลการเรียกร้องใหญ่จากประชาชนเกิดข้ึน 
ตอบ 4.    นโยบายสาธารณะน้ันสามารถที่จะเปล่ียนแปลงได้ เมื่อมีความจําเป็นบางอย่าง

เกิดข้ึน เช่น มีสภาพปัญหาความต้องการเปล่ียนไป มีความคิดริเริ่มเกิดข้ึน หรือ
เกิดการเปล่ียนแปลงในระดับของทรัพยากรท่ีมีอยู่ ซ่ึงอาจส่งผลให้ผู้กําหนด
นโยบายต้องตัดสินใจเปลี่ยนแปลงนโยบาย เป็นต้น 

 
10. การนํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะทั่วไป 3 อย่าง คือ 

(1) ต้องเป็นกระบวนการ ต้องเป็นธรรมชาติ และต้องลงมือกระทํา 
(2) ต้องเป็นกระบวนการ ต้องเป็นธรรมชาติ และต้องมีผลงานออกมา 
(3) ต้องเป็นกระบวนการ  ต้องเป็นกระบวนการท่ีมรีะบบ ต้องลงมือกกระทําจรงิ 
(4) ต้องเป็นกระบวนการ ต้องมีกลุ่มบุคคลทํา และต้องมือกระทําจริง 
(5) ต้องเป็นกระบวนการ  ต้องได้รับอนุมัติ และต้องมีการลงมือกระทําจริง                                          
ตอบ 3. ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบัติ มีลักษณะทั่วไปดังนี้   
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 1.ต้องเป็นกระบวนการ     
 2. ต้องเป็นกระบวนการทีม่ีระบบ     
 3.ต้องมีการลงมือกระทําจริง 
 

11. กระบวนการของนโยบาย (Processes of Policy) เรียกตามลําดับได้อย่างไร 
(1) กําหนด – วิเคราะห์ – ปฏิบัติ – ประเมิน  (2) วิเคราะห์ – ก่อรูป – ประเมิน 
(3) ประเมิน – ปฏิบัติ – วเิคราะห์ (4)  ปฏิบัติ – วิเคราะห์ – ประเมิน 
(5) กําหนด – ปฏิบัติ – วเิคราะห์ – ประเมิน 
ตอบ 1.  . กระบวนการของนโยบาย ประกอบด้วย   
 1. การกําหนดหรือการก่อรูปนโยบาย     
 2. การวิเคราะห์นโยบาย      
 3.  การนํานโยบายไปปฏิบัติ    
 4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย 
 

12. ปัจจัยสําคัญที่ผู้กําหนดนโยบายต้องรู้เข้าใจและต้องทําให้กระจา่งชัดก่อนเริ่มกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 
(1) ปัญหาของนโยบาย (2)  ส่ิงแวดล้อมของนโยบาย 
(1) ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย (4)  ถูกทุกข้อ 
(5)  ถูกเฉพาะข้อ 1 กับ 2 
ตอบ 4. ปัจจัยสําคัญที่ผู้กาํหนดนโยบายจะต้องรู้และเข้าใจก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกําหนด
นโยบาย ได้แก่  
 1. ปัญหาของนโยบาย            
 2. ส่ิงแวดล้อมของนโยบาย      
 3. ข้ันตอนในการกําหนดนโยบาย 
 

13. ปัญหาท่ีมีลักษณะเป็นอัตนัย (Subjectvity) สูง  หมายความว่าอย่างไร 
(1) ปัญหาท่ีมีลักษณะตัวเลือกของปัญหามาก 
(2) ปัญหาท่ีอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะอาการไปตามแรงกระตุ้นของส่ิงแวดล้อม 
(3) เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอยู่เสมอ 



หน้า 12 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

....... เจาะข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน....... 

 


