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ความรู้สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ 

 
ประวัติความเป็นมา 

1.ความเป็นมา 
1.1 ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนกลยุทธ์ สศช. ประจําปี พ.ศ. 2551 – 2555 จะ

ส้ินสุดลงทําให้ สศช. ต้องดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธ์ สศช. เพ่ือนํามาใช้เป็นเครื่องมือในการ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานให้กับองค์กร และเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

1.2 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 
2546 มาตรา 16ที่กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการให้ต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการของตนข้ึนไว้ 
เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะมีผลผูกพันการได้รับงบประมาณ
ประจําปี นอกจากนี้ในมาตรา 33 กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่ามี
ภารกิจใดมีความจําเป็นหรือควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 

1.3 สศช. จึงได้จัดทําแผนกลยุทธ์ ประจําปี พ.ศ. 2556 – 2560 ข้ึน เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การปฏิบัติราชการและพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องกันเพ่ือนําไปสู่การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ที่
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ประเทศ 
(Country Strategy)แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปีและ 1 ปี รวมทั้ง
แผนการจัดสรรงบประมาณประจําปี ตลอดจนการปรับโครงสร้าง ปรับบทบาทภารกิจให้เป็นตาม
ภารกิจพิเศษท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลเพ่ิมเติม 

2. วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนกลยุทธ์ 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นหน่วยงานที่มี

ภารกิจหลักในการกําหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผลความก้าวหน้าและความสําเร็จของโครงการพัฒนาต่างๆ โดยตลอดระยะเวลาท่ี
ผ่านมา สศช. ได้รับการยอมรับในบทบาทและหน้าที่ดังกล่าวเป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้รับความ  
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พันธกิจ 
เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของ สศช. สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ตามพระราชบัญญัติพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 และกฎหมายสําคัญๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมท้ังวิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของสํานักงานฯ จึงได้กําหนดพันธกิจสําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. พันธกิจท่ี 1 หน่วยงานยุทธศาสตร์ (Strategic Unit) จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา
ระดับชาติ และการพัฒนาในระดับต่างๆ ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้คําปรึกษารัฐบาล 
ประสานการแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ตลอดจนติดตามประเมินผล
นโยบายของรัฐบาล 

2. พันธกิจท่ี 2 หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก (Intelligence Unit) โดย
เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ข้อมูลและเฝ้าระวังภัยเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาล (Warning Center) 
ที่ถูกต้องแม่นยําและเช่ือถือได้ ตลอดจนเป็นหน่วยเจาะข้อมูลเชิงลึกต่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจและสังคมไทย เพ่ือใช้ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ บริหารเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

3. พันธกิจท่ี 3 หน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) ที่เสาะ
แสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ สําหรับการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถในการวางแผนยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ และการประสานงานเพื่อผลักดัน
การพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
กลยุทธ์ 

เพ่ือให้แผนกลยุทธ์ของ สศช. เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่กําหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ให้ต้องจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของตนข้ึนไว้ เพ่ือรองรับการปฏิบัติตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และจะ
มีผลผูกพันการได้รับงบประมาณประจําปี และมาตรา 33 ที่กําหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการ
ทบทวนภารกิจของตนว่ามีภารกิจใดมีความจําเป็น หรือสมควรที่จะดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดย
คํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อ่ืนประกอบกันนั้นสศช. จึงได้กําหนดกลยุทธ์เพ่ือ
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการให้บรรลุภารกิจตามเป้าหมาย และพันธกิจของ สศช. ดังนี้ 

1. กลยุทธ์ท่ี 1: การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืน 



หนา 6 
 

 

สนง.คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจาพนักงานธุรการ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 
21.บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบน้ันเป็นหนังสือประชาสัมพันธ ์

ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจ้งความ 
 ค. ข่าว      ง. แถลงการณ์ 
 ตอบ ค. ข่าว    

ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชกรเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ (ข้อ 22 ระเบียบ งาน
สารบรรณ) 

 
22.หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ , บันทึก , ข่าว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออ่ืน 
 ค. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, แถลงการณ์ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, ประกาศ 
 ตอบ ข. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออ่ืน 

หนังสือที่ราชการรบัไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชุม บันทึก และหนังสืออ่ืน (ข้อ 23 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
23.หนังสือรบัรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่บุคคลใด 
 ก. บุคคลท่ัวไป     ข. นิติบุคคล 
 ค. หน่วยงาน     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่ส่วนราชการออกให้เพ่ือรับรองแก่ บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงาน  เพ่ือวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดให้ปรากฏแก่บุคคลโดยทั่วไปไม่จําเพาะเจาะจง ใช้
กระดาษตราครุฑ (ข้อ 24 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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.......  เจาพนักงานธุรการ........ 

24.หนังสือรบัรองนั้น ใช้กระดาษชนิดใด 
 ก. กระดาษเอส่ี     ข. กระดาษทําการ 
 ค. กระดาษบันทึก    ง. กระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ง. กระดาษตราครุฑ 
  คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
25.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีที่การรบัรองเป็นเรื่องสําคัญ ที่ออกให้แก่
บุคคล 
 ก. ติดรูปถ่ายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนังสือคาบต่อระหว่างรปูด้านซ้ายและแผ่นกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใต้รูป 
 ตอบ  ค. ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนังสือคาบต่อระหว่างรปูด้านซ้ายและ
แผ่นกระดาษ 

รูปถ่ายและลายมือชื่อผู้ได้รับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเป็นเรื่องสําคัญที่ออกให้แก่
บุคคลให้ติดรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หน้าตรง ไม่สวมหมวก 
ประทับตราชื่อส่วนราชการท่ีออกหนงัสือบนขอบล่างด้านขวาของรูปถ่ายคาบต่อลงบน
แผ่นกระดาษ ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้ใต้รูปถ่ายพร้อมทั้งพิมพ์ชื่อเต็มของเจ้าของลายมือชื่อไว้ใต้
ลายมือช่ือด้วย (ข้อ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
26.การบันทกึความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุม  และมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
เรียกว่า 
 ก. บันทึกข้อความ    ข. บันทึกการประชุม 
 ค. รายงานการประชุม    ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม และมติ
ของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน (ข้อ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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.......  เจาพนักงานธุรการ........ 

27.หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีทําข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการชนิดบันทึกนั้นเป็นหนังสือที่ใช้กับ
งานลักษณะใด 
 ก. ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
 ข. ผู้บังคับบัญชาส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ค. ข้อความทีเ่จ้าหน้าท่ีตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรมใช้ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

บันทึก คือ ข้อความซ่ึงผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอต่อผู้บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการ
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับตํ่ากว่าส่วนราชการระดับกรม
ติดต่อกันในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใช้กระดาษบันทึกข้อความ (ข้อ 26 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 
 
28.หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนน้ันเป็นหนังสือที่เจ้าหน้าที่ทําข้ึนเป็นหลักฐานในทางราชการ
ชนดิใด 
 ก. หนังสืออ่ืน     ข. บันทึก 
 ค. หนังสือรับรอง    ง. รายงานการประชุม 
 ตอบ ก. หนังสืออ่ืน 

หนังสืออ่ืน คือ หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดที่เกิดข้ึนเน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพ่ือเป็นหลักฐานในทางราชการ  ซ่ึงรวมถึง ภาพถ่าย ฟิล์ม  แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพด้วย 
หรือหนังสือของบุคคลภายนอก ที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือของ
ทางราชการแล้ว มีรูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะกําหนดข้ึนใช้ตามความเหมาะสม  เว้นแต่
มีรูปแบบตามกฎหมายเฉพาะเรื่องให้ทําตมแบบ เช่น โฉนด  แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐาน
การสืบสวนและสอบสน และคําร้อง เป็นต้น (ข้อ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
29.หนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท, ด่วน ด่วนมาก 
 ข. 3 ประเภท,ด่วน ด่วนมาก ด่วนท่ีสุด 
 ค. 3 ประเภท, ด่วน ด่านมาก ด่วนมากท่ีสุด 
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แนวข้อสอบคอมพิวเตอร ์
 
13.ท่านคิดวา่การส่ง E–Mail ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในข่ายงานมีการจัดรูปแบบการติดต่อกัน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรูปแบบใด 
 ก. Star  ข. Bus  
 ค. Ring  ง. Lan 
ตอบ  ก. Star  
 Electronic Mail  (E–mail)  เป็นระบบที่ต่อเครื่อง  Microcomputer  หลาย ๆ เครื่องเข้า
กับคอมพิวเตอร์ศูนย์กลางในรูปแบบดาว  (Star)  โดยผู้ใช้จะส่งจดหมายไปเก็บไว้ที่คอมพิวเตอร์
ศูนย์กลาง  เพ่ือให้ผู้รับจดหมายติดต่อเข้ามาในข่ายงาน  และสามารถเรียกจดหมายน้ันไปอ่านได้ 
 
14. ข่ายงานคอมพิวเตอรท์ี่เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นํามาต่อกันอยู่ภายใน
ขอบเขตใกล้กันหรือขอบเขตเดียวกัน เรียกว่า 
 ก. Star  ข. Bus  
 ค. Ring  ง. Lan 
ตอบ  ง. Lan  
 Local Area Network  (LAN)  หมายถึง  ข่ายงานคอมพิวเตอร์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ถูกนํามาต่อกันอยู่ภายในขอบเขตใกล้กัน  เช่น  ภายในอาคารเดียวกันหรือ
ภายในหน่วยงานเดียวกัน ซ่ึง LAN  จะมีประโยชน์ในการใช้ข้อมูล ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ร่วมกัน
ภายในองค์การ 
 
 
15.ข้อใดต่อไปนี้คือโปรแกรมระบบ 
 ก. Microsoft Word  ข. CAD  
 ค. Window 2000  ง. Access 
ตอบ  ค. Window 2000  
 โปรแกรมระบบ  (System Software)  มี  3  ชนิดคือ 
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 1.  ระบบปฏิบัติการ  (Operating System)  เช่น  DOS, Windows  98, Windows ME, 
Windows 2000, Windows XP  (ถือเป็นระบบปฏิบัติการเวอรช์ั่นใหม่ล่าสุดของ  Microsoft) 

2.  โปรแกรมอรรถประโยชน์  (Utility Program)  ได้แก่  Antivirus  Utilities  เช่น  
Norton Antivirusเป็นโปรแกรมในการตรวจจับและทําลายโปรแกรมไวรัส, Norton Speed Disk  
เป็นโปรแกรมสําหรับจัดระเบียบไฟล์ที่แตกกระจาย  (File Defragmentation) 
 3.  ตัวแปลภาษา  (Language Translators)  ได้แก่  Compiler, Assembler  และ  
Interpreter 
 
16.ถ้าต้องการนําเสนองานในท่ีประชุม ท่านควรเลือกโปรแกรมในข้อใดต่อไปน้ีมาช่วยงานจึงจะ
เหมาะสมที่สุด 
 ก. PowerPoint  ข. Excel  
 ค. Norton  ง. Word 
ตอบ  ก. PowerPoint  
 Presentation Graphics เป็นโปรแกรมท่ีใช้แสดงแผนการดําเนินงานและข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  หรือแสดงผลที่ได้จากการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้รายงานนั้นดูน่าสนใจและให้รายละเอียดที่
ชัดเจนข้ึน  การแสดงผลรายงานนั้นอาจจะปรากฏเป็นรูปภาพ  กราฟ  ข้อความและผลจากค่า
วิเคราะห์ข้อมูลในรูปของตารางก็ได้  ตัวอย่างของโปรแกรมน้ี  เช่น  PowerPoint, Lotus 
Freelance Plus  เป็นต้น 
 
17.สถาปนิกคนหน่ึงมาขอคําปรึกษาวา่ท่านควรเรยีนรู้การใช้งานโปรแกรมใดดี เพ่ือช่วยในการ
เขียนแบบหรือออกแบบบ้าน ท่านคิดวา่ควรเป็นโปรแกรมในข้อใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 
 ก. Microsoft Word  ข. Excel  
 ค. Case  ง. AutoCAD 
ตอบ  ง. AutoCAD  
 โปรแกรม  AutoCAD  เป็นโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบต่าง ๆ  เช่นออกแบบเครื่องจักร  
เครื่องมือทางอุตสาหกรรม  อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  ฯลฯ  ซ่ึงอาชีพที่เกี่ยวข้องและใช้โปรแกรม
นี้มาก  ได้แก่  วิศวกร  สถาปนิก  และนักออกแบบ 
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แนวข้อสอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
พ.ศ. 2555 

 
7. การลามีกี่ประเภท 
 ก. 5 ประเภท     ข. 7 ประเภท 
 ค. 9 ประเภท     ง. 11 ประเภท 

ตอบ ง. 11 ประเภท 
 การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

 
8. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการลา 

ก. การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
ข. การลากิจส่วนตัว 
ค. การลาติดตามคู่สมรส 
ง. การลาเพ่ือดูแลบุพการี 
ตอบ ง. การลาเพื่อดูแลบุพการี 
การลาแบ่งออกเป็น 11 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
(1) การลาป่วย 
(2) การลาคลอดบุตร 
(3) การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 
(4) การลากิจส่วนตัว 
(5) การลาพักผ่อน 
(6) การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
(7) การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล 
(8) การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน 
(9) การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(10) การลาติดตามคู่สมรส 
(11) การลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
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9.การลาป่วยต้ังแต่กี่วันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ค. 30 วัน 
การลาป่วยต้ังแต่ 30 วันข้ึนไป ต้องมีใบรับรองของแพทย์ซ่ึงเป็นผู้ที่ได้ข้ึนทะเบียนและรับ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบไปกับใบลาด้วย ในกรณีจําเป็นหรือเห็นสมควรผู้มี
อํานาจอนุญาตจะส่ังให้ใช้ใบรับรองของแพทย์อ่ืนซ่ึงผู้มีอํานาจอนุญาตเห็นชอบแทนก็ได้ 
10. การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลาแล้ว
ต้องไม่เกินกี่วัน 

ก. 30 วัน     ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน     ง. 90 วัน 
ตอบ ง. 90 วัน 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด ก่อน หรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เม่ือรวมวันลา

แล้วต้องไม่เกิน 90 วัน ข้าราชการที่ได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตรและได้หยุดราชการไปแล้ว แต่
ไม่ได้คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค์จะขอยกเลิกวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ให้ผู้มีอํานาจ
อนุญาตอนุญาตให้ยกเลิกวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
ส่วนตัว 
 
11. ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้ง
หนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกินกี่วันทําการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วนั 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ข. 15 วัน 
ข้าราชการซ่ึงประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอดบุตรให้เสนอ

หรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน90 
วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่
เกิน 15 วันทําการ 
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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

6. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ คนต่างด้าว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไม่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทย 
 
7. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
9. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเปิดเผยมิได้ คือข้อใด 
 ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยจะทําให้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการข้อมลูข่าวสารของราชการ 
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 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 
12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหน่ึงคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไม่น้อยกว่าสามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไม่น้อยกว่าส่ีคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
14.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีปกปิด  ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข. จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
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