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ความรูทั่วไปเก่ียวกับกรมปาไม 
 

ประเภทของปาไม 

ปาไมในประเทศไทย แบงเปน 2 ประเภท คือ 

ปาดงดิบหรือปาไมผลัดใบ (Evergeen forest) 

             เปนระบบนิเวศนของปาไมชนิดที่ประกอบดวยพันธุไมชนิดไมผลัดใบคือมีใบเขียว

ตลอดเวลา แบงออกเปน 4 ชนิด คือ 

 1. ปาดิบเมืองรอน (Tropical evergreen forest) 

             เปนปาที่อยูในเขตลมมรสุมพัดผานเกือบตลอดป มีปริมาณน้ําฝนมาก แบงออกเปน : 

               1.1 ปาดงดิบช้ืน (Tropical rain forest) 

             ปาดงดิบช้ืนในประเทศไทยมีการกระจายสวนใหญอยูทางภาคใตและภาคตะวันออก

ของ ประเทศ อาจพบในภาคอ่ืนบาง แตมกัมีลักษณะโครงสรางที่เปนสังคมยอยของสังคมปา

ชนิดนี ้ปาดงดิบช้ืนขึ้นอยูในที่ราบรือบนภูเขาที่ระดับความสูงไมเกิน 600 เมตรจาก

ระดับน้ําทะเล ในภาคใตพบไดตั้งแตตอนลางของจังหวัดประจวบคีรีขันธลงไปจนถึงชายเขตแดน 

สวนทางภาคตะวันออกพบในจังหวัดตราด จันทบุรี ระยอง และบางสวนของจังหวัดชลบุรี (อุทิศ, 

2541) 

                1.2 ปาดงดิบแลง (Dry evergreen forest) 

             ปาดงดิบแลงของเมืองไทยพบกระจายตั้งแตตอนบนของทิวเขาถนนธงชัยจากจังหวัด 

ชุมพรขึ้นมาทางเหนือ ปกคลุมลาดเขาทางทิศตะวันตกของทิวเขาตะนาวศรีไปจนถึงจังหวัด

เชียงราย สวนซีกตะวันออกของประเทศปกคลุมตั้งแตทิวเขาภูพานตอลงมามาถึงทิวเขาบรรทัด 

ทิวเขาพนมดงรักลงไปจนถึงจังหวัดระยองขึ้นไปตามทิวเขาดงพญาเย็น ทิวเขาเพชรบูรณจนถึง

จังหวัดเลยและนาน นอกจากนี้ ยังพบในจังหวัดสกลนคร และทางเหนือของจังหวัดหนองคาย

เลียบลําน้ําโขงในสวนที่ติดตอกับประเทศลาว ปาชนิดนี้พบตั้งแตระดับความสูงจากน้ําทะเลปาน

กลางประมาณ 100 เมตรขึ้นไปถึง 800 เมตร (อุทิศ, 2541) 
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ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน 
 

โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดใหมาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผูดํา รงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทให

เปนไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดขึ้น  โดยจะตองมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน  เพ่ือใหการ

บังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการ

กระทํา การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

ก.พ.ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนไดพิจารณาโดยถี่ถวนแลว

เห็นวา ตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงมีหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติเพ่ือใหราชการแผนดินในสวนท่ี

ตนรับผิดชอบเกิดประโยชนสู งสุดแกสังคม  ดังน้ัน การใชอํานาจเพ่ือใหหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบลุลวง

ขาราชการพลเรือนท้ังปวงจึงตองมีคุณธรรม  ซ่ึงเปนการอันพึงทํา  เพราะนําประโยชนใหเกิดแก

สวนรวมและตนเอง และศีลธรรมซ่ึงเปนการอันพึงเวน  เพราะเปนโทษแกสวนรวมและตนเองประกอบ

กันขึ้นเปนจริยธรรมขาราชการพลเรือนอันเปนความประพฤติท่ีดีงาม สมกับความเปนขาราชการ 

อน่ึง มาตรา 280 ใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทํา

หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 และสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการ

ฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม 

ดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา 279 

ดังน้ัน บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงจึ งมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  มีความเปนกลางทางการเมือง  อํานวย

ความสะดวก  และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของ

มาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 9 ประการ 

ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดังน้ี 

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

(2) การมีจิตสํานึกท่ีด ีซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 

(3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 

(4) การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไ ปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การ

ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายภารกิจ

และทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก  และการ

ตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี โดยเฉพาะ

อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผย

ขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแตละ

ภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 

(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 

(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

(4) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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ความรูเก่ียวกับ เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
 

ความรูเก่ียวกับการเมือง 

การเลือกต้ังผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2556 เปนการเลือกตั้งผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร 55ครั้งที่ 10 จะเกิดขึ้นในวันอาทิตยที่  3 มีนาคม 55 พ.ศ. 2556 ภายหลังจากการ

ลาออกกอนหมดวาระของหมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตร 55 ในวันที่ 9 มกราคม 55 พ.ศ. 2556 โดย

ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง 55 (กกต.) มีกําหนดเปดรับสมัครผูลงสมัครรับเลือกตั้ง ระหวางวันที่ 

21 มกราคม ถึง 25 มกราคม ปเดียวกัน 

ในกรณีที่หมอมราชวงศสุขุมพันธุ บริพัตรดํารงตําแหนงจนครบวาระในวันที่  10 มกราคม 

พ.ศ. 2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม . ภายใน 45 วัน แต

หากลาออกกอนครบวาระ  คณะกรรมการการเลือกตั้งจะตองจัดใหมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม . 

ภายใน 60 วัน 

การรับสมัคร 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง55 (กกต.) เปดรับสมัครรับเลือกตั้งผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 55 

ณ หองรัตนโกสินทร ช้ัน 1 ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 55 ในวันที่ 21 มกราคม 55 - 25 มกราคม 55 

พ.ศ. 2556 เวลา 08:30 - 16:30 นาฬิกา 

ขอมูลการเลือกต้ัง 

จํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 4,333,157 คน แบงเปนเพศชาย 1,997,113 คน เพศหญิง 

2,336,044 คน มีจํานวนหนวยเลือกตั้ง 6,548 หนวยเลือกตั้ง 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/3_%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/9_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87_%28%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/21_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2556
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ความรูทางดานการใชภาษาไทย 
 

การใชคํา 
 

 หลักในการใชคํา   

1. ใชคําใหถูกตองและตรงความหมาย 

    1) การใชคําที่มีความหมายหลายอยาง  ตองคํานึงถึงขอความท่ีแวดลอมดวย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมกํากวม เชน ประโยคท่ี 1 วา “เขาไมเห็นขันเลย ” คําวา “ขัน” อาจจะ

หมายถึงภาชนะก็ได  ความรูสึกก็ได หรือชื่อคนก็ได  ดังน้ันถาหากจะใหคําวา “ขัน” มีความหมายแน

ชัดลงไปก็ตองใชขอความแวดลอมเสียใหมคือ “เขาไมเห็นขันใบนั้นเลย” (ภาชนะ) “เขาไมเห็นมีรูสึก

ขันเลย” (ความรูสึก) หรือ “เขาไมเห็นนายขันเลย” (ชื่อคน) 

   2) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน  จะตองเลือกคําท่ีมีควา มหมายตรงตัว

ท่ีสุดมาใชจึงจะถูกตอง เชน ติดขัดกับขัดของ สอดสองกับสอดสาย ขบกับกัด ฯลฯ ดังประโยคตอไปน้ี 

 หลอนพยายามสอดสองสายตามองหาเขา    (ไมได) 

 หลอนพยายามสอดสายสายตามองหาเขา    (ได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรขัดของ    (ไมได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรติดขัด    (ได) 

 จอยถูกสุนัขขบ       (ไมได) 

 จอยถูกสุนัขกัด       (ได) 

    3) การใชคําที่มีความหมายโดยนัย  จะตองเขาใจความหมายน้ันใหถองแท

เสียกอนแลวพยายามใชใหถูกตอง เชน  

 กฎหมายฉบับน้ีออกมานานจนนับวาอยูในวัยดึก   (ไมได) 

 ยายมีอายุมากขนาดจัดอยูในวัยดึก    (ได) 

 นักเรียนถูกครูซักฟอก      (ไมได) 

 นักการเมืองถูกนักหนังสือพิมพซักฟอก    (ได) 

 เด็กคนน้ันกินสมุดเพ่ือนต้ัง 2 เลม     (ไมได) 

 การกอสรางคร้ังน้ันมีการกินกันอยางมโหฬาร   (ได) 
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การบริหารงานทั่วไป 
 

ไดมีผูใหความหมายของการบริหารไวตาง ๆ ดังนี้ 

 Samual C. Certo  กลาววา  "การบริหาร  คือ  กระบวนการของการออกแบบ

และบํารุงรักษาไวซึ่งสภาพแวดลอม   เพ่ือใหแตละบุคคลทํางานรวมกันเปนกลุม   และบรรลุ

เปาหมายที่ไดวางไวอยางมีประสิทธิภาพ" 

 Stephen P.Robbins กลาววา"การบริหารคือกระบวนการในการประสานงาน

และรวบรวมกิจกรรมในการทํางาน   เพ่ือใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุประสิทธิผล   

โดยอาศัยคน" 

 Harold D.Koontz  กลาวสรุปสั้น ๆ วา  "การบริหาร  คือ  กระบวนการเพ่ือ

นําไปสูเปาหมายที่วางไว  โดยอาศัยคนและทรัพยากรตาง ๆ 

การบริหารงานเปนเรื่องของการดําเนินงานที่ใชทั้งศาสตรและศิลป   กลาวคือ  การ

บริหารในแนวทางการปฏิบัติถือวาเปน  "ศิลป"  (Art)  สวนองคความรูที่สําคัญเพ่ือนํามาปฏิบัติ

คือ "ศาสตร" (Science)  ซึ่งไดมีการพัฒนาโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตร   และพัฒนาการ

ทางดานทฤษฎีการจัดการ  อันเปนเรื่องที่สืบเนื่องมาจากการพัฒนาแนวความคิด   (Concept),  

หลักการ(Principle) และเทคนิค  (Technique) ตางๆ 

หลักการบริหารหรือแนวความคิดทางการจัดการนั้น   ถือเปนหลักสากล   

(Universality)  คือ สามารถนําไปประยุกตใชไดกับองคการทุกประเภท   ทุกรูปแบบ  และทุก

ระดับขององคการ ไมวาจะเปนองคการขนาดเล็กหรือขนาดใหญและไมวาจะเปนองคการของรัฐ

หรือเอกชน 

ปจจัยนําเขา  (Input)หรือปจจัยการผลิตที่จําเปนตองนํามาใชสําหรับกระบวนการ

บริหารงานของกิจการนั้น   แตเดิมมี  4  ประการ เรียกวา  4 Ms  ซึ่งไดแก  บุคลากรหรือคน  

(Man),  เงิน  (Money),วัตถุดิบ  (Material)  เครื่องจักรและอุปกรณ   (Machine)  โดยในปจจุบัน

ไดมีการเพ่ิมเขามาอีก  คือเทคโนโลยี(Technology)และขอมูลขาวสาร  (Information) 

เปาหมายของผูบริหารทุกคน  คือ  "ประสิทธิภาพในการทํากําไร"  (Profitability)  

ของกิจการ  ซึ่งหมายถึง   ศักยภาพในการทํากําไรชวงเวลาที่กําหนด   นั่นคือ   การทําให  
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จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

ความรับผิดชอบตอสังคมของผูบริหาร  (Social Responsibility) 

ความรับผิดชอบตอสังคม   เปนการพิจารณาถึงผลกระทบของการกระทําของ

องคการหรือกิจ การที่มีตอสังคมนั้นอยางจริงจัง  ในทํานองเดียวกันการตอบสนองทางดานสังคม  

(Social Responsiveness)  ก็เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานและนโยบายของกิจการที่มี

ตอสภาพแวดลอมทางสังคม  ในทิศทางที่จะกอใหเกิดผลประโยชนตอสังคม 

 แนวความคิดของความรับผิดชอบตอสังคมมี  2  กลุม  คือ 

1.  แนวความคิดแบบดั้งเดิม   (Classical View)  เห็นวา  ความรับผิดชอบตอ

สังคมในการบริหารมีเพียงอยางเดียว   คือ  การแสวงหากําไรสูงสุด   ซึ่งเปนการทําใหผูถือหุน

พอใจที่สุดในฐานะที่เปนเจาของกิจการ  สวนการทําสิ่งอ่ืน ๆ  นั้นแสดงวากําลังกระทําในสิ่งที่ผิด

จากวัตถุประสงคหรือเปาหมายทางธุรกิจ  ซึ่งผูที่สนับสนุนแนวคิดนี้ก็คือ   Milton Friedman  นัก

เศรษฐศาสตรผูที่ไดรับรางวัลโนเบล 

 2.  แนวความคิดของกลุมเศรษฐกิจและสังคม   (Socioeconomic View)  เนน

วา  ความรับผิดชอบทางสังคมจะตองมีการคุมครองปองกันและพัฒนาสวัสดิก ารทางสังคมกอน

การทํากําไร  เนื่องจากธุรกิจไมใชหนวยงานที่แยกจากสังคม   หรือรับผิดชอบเฉพาะผูถือหุน

เทานั้น  ดังนั้นตามแนวคิดนี้ธุรกิจควรจัดลําดับเปาหมายของการดําเนินธุรกิจของตนดังนี้คือยืน

หยัดใหนานที่สุด (Survival),แสวงหาความมั่งคั่งสูงสุด (Wealth Maximi-zation)  และแสวงหา

กําไรสูงสุด  (Profit Maximization) 

 

จริยธรรมทางธุรกิจ  (Managerial Ethics) 

 จริยธรรม  (Ethics)  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับกฎเกณฑของความดีและความเลว   

รวมทั้งภาระหนาที่ทางศีลธรรม  ที่ไมเพียงแตพิจารณาถึงความอยูเย็นเปนสุขของตนเอง  แตตอง

คํานึงถึงเพ่ือนมนุษยคนอ่ืนดวย  ซึ่งไดแก  จริยธรรมของแตละบุคคล   (Personal Ethics),  

จริยธรรมของนักบัญชี   (Accounting Ethics)  และจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ   (Business 

Ethics) 
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การรางหนังสือราชการ 
 

ความสําคัญและประโยชนของการเขียนหนังสือ 

1. เปนเครื่องมือในการสื่อสาร ระหวางผูสง และผูรับหนังสือ 

2. สามารถสื่อความหมายไดถูกตอง ตรงประเด็น และเขาใจตรงกัน 

3. ประหยัดเวลา ในการตีความ ไมตองสอบถามหรือเขียนใหมนํากลับมาอานทบทวน ทํา

ความเขาใจไดหลายครั้งเทาที่ตองการ 

4. สามารถเก็บไวเปนหลักฐานในการตรวจสอบได 

5. หรือใชเปนตัวอยางสําหรับการปฏิบัติงานใหกับเจาหนาที่ 

6. เปนภาพลักษณที่ดีขององคกร 

 

ความหมายของหนังสือ หนังสือราชการ และหนังสือโตตอบ 

“หนังสือ” หมายความวา  เอกสารตางๆ  ที่ทางราชการจัดทําขึ้น  รวมทั้งเอกสารที่

บุคคลภายนอกสงมายังหนวยงาน และเจาหนาที่รับไวถือวาเปนหนังสือราชการดวย 

“หนังสือราชการ” หมายความวา เอกสารที่เปนหลักฐานทางราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 

2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงสวนราชการอ่ืนใด  ที่ไมใชสวนราชการ  หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 

3. หนังสือที่สวนราชการอ่ืนใด  ที่ไมใชสวนราชการ  หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 

4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานทางราชการ 

5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

6. ขอมูลขาวสาร หรือหนังสือที่ไดรับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

“หนังสือโตตอบ” หมายความวา หนังสือที่สวนราชการ หนวยงาน หรือบุคคล ภายนอก 

มีถึงกัน หรือมีการโตตอบไปมาระหวางกัน 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  

แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 

17. ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคนั้น แบงไดเปน 

 ก. กระทรวง, ทบวงและกรม   ข. จังหวัด, อําเภอ 

 ค. จังหวัด, อําเภอ และตําบล   ง. จังหวัด เมือง และตําบล 

 ตอบ ข. จังหวัด, อําเภอ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค ดังนี้ 

(1) จังหวัด 

(2) อําเภอ 

 (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51) 

 

18. "ก.ธ.จ." มีช่ือเต็มวาอยางไร 

 ก. คณะธรรมาภิบาลจังหวัด   ข. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

 ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ง. กรรมการธรรมาภิบาลฝายราชการจังหวัด 

 ตอบ ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

มาตรา 55/1  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ใหมีคณะกรรมการธรร

มาภิบาลจังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.ธ.จ.” ทําหนาที่สอดสองและเสนอแนะการ

ปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัดใหใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีและ

เปนไปตามหลักการที่กําหนดไวในมาตรา 3/1(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  มาตรา 55/1) 

 

19. "ก.ธ.จ." มีผูใดเปนประธาน ผูแทนภาคประชาสังคม 

 ก. ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ข. ผูตรวจราชการสํานักเลขานุการกรม 

 ค. ผูตรวจราชการสํานักกอง   ง. ปลัดกระทรวง 

 ตอบ ก. ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
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ขอสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 

 

5. "หัวหนาสวนราชการ" ในระเบียบฯ พ.ศ. 2547 หมายความถึงใคร 

 ก. ปลัดกระทรวง    ข. ปลัดทบวง 

 ค. อธิบดี     ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

“หัวหนาสวนราชการ” หมายความวา ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือ

หัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรม หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของ

รัฐที่มีฐานะเปนสวนราชการ และผูวาราชการจังหวัด ซึ่งเปนผูวาจางพนักงานราชการ  

(ระเบียบฯ ขอ 3) 

 

6. ผูใดรักษาการตามระเบียบฯ พ.ศ. 2547 คือผูใด 

 ก. ปลัดกระทรวง    ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

 ค. ปลัดทบวง     ง. อธิบดี 

 ตอบ ข. เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี ้ (ระเบียบฯ 

ขอ 4) 

 

7. พนักงานราชการมีกี่ประเภท 

 ก. 1 ประเภท     ข. 2 ประเภท 

 ค. 3 ประเภท     ง. 4 ประเภท 

 ตอบ ข. 2 ประเภท 

พนักงานราชการมีสองประเภท  (ระเบียบฯ ขอ 6) 

 

8. พนักงานราชการที่ปฏิบัติงานในลักษณะที่ตองใชความรูหรือความเช่ียวชาญสูงมาก 

เปนพิเศษหมายถึงผูใด 

 ก. พนักงานราชการ    ข. พนักงานราชการทั่วไป 

 ค. พนักงานราชการพิเศษ   ง. พนักงานราชการเช่ียวชาญ 
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แนวขอสอบ การบริหารงานทั่วไป 
 

 

3. ขอใดไมใชองคประกอบที่ควรกําหนดไวในตารางการควบคุมรายงาน    

ก.  จํานวนฉบับที่จัดทํา   ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน 

 ค.  ความถี่ของการจัดทํา   ง.  จํานวนหนาที่จัดทํา 

ตอบ ง.  จํานวนหนาที่จัดทํา 

 องคประกอบที่ควรกําหนดไวในตารางการควบคุมรายงาน ไดแก ช่ือและคําอธิบายโดยยอ , 

จํานวน ฉบับที่จัดทํา, จัดทําที่ไหนอยางไร, แจกจายใหใครบาง , เพ่ืออะไร, ระยะเวลาในการเก็บ

รายงาน, ความถี่ของการจัดทํา และตนทุน 

 

4. โครงรางของแบบฟอรมตอนใด พิมพขอความนําที่บอกใหทราบวาแบบฟอรมนั้นเกี่ยวกับใคร 

ก.  ช่ือแบบฟอรม    ข.  การเริ่มเรื่อง   

ค.  เนื้อเรื่อง     ง.  คําสั่งหรือคําแนะนํา 

ตอบ ข.  การเริ่มเรื่อง 

การเริ่มเรื่อง (Introduction) คือ ขอความนําที่บอกใหทราบวาแบบฟอรมนั้น  ๆ เกี่ยวกับ

ใคร อะไร  และเมื่อไร 

 

5. ขอใดไมใชแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 

ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาที่ตองการ   

ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบตนฉบับที่ใชทําสําเนา 

ค.  ตองการทําเอกสารเปนสีอ่ืน ๆ นอกจากสีขาวดํา  

ง.  ไมมีขอใดถูก 

ตอบ ง.  ไมมีขอใดถูก 

 ตัวเลือกขอ ก – ค ถือเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนาเอกสาร  นอกจากนี้ยัง

มีแนวทาง อ่ืน ๆ อีก คือ คุณภาพของสําเนาที่ตองการ , งบประมาณคาใชจายเปนคาเครื่องและ

คาใชจายในการผลิตสําเนาใหไดคุณภาพดีมากนอยตามตองการ 
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