คู่มือเตรียมสอบ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

กรมการปกครอง

เนื้อหาครบตามหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง

สารบัญ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
© ประวัติความเป็นมา
© ตราสัญลักษณ์
© วิสัยทัศน์ (Vision)
© ค่านิยม (Core Value)
© พันธกิจ (Mission)
© ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
© โครงสร้าง
© อานาจหน้าที่
© การแบ่งส่วนราชการ
© ผู้บริหาร
© ติดต่อ
แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เจาะแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

หน้า
1
1
2
2
3
3
3
4
4
5
6
6
7
11
12
12
23
24
24
31
32
32
41

สารบัญ (ต่อ)
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
เจาะเฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
เจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะแนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

หน้า
42
42
47
50
50
56
60
60
66
70
70
73
75
75
81
85
85
89
91
91
98
103
103
113

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
119
เจาะแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
119
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
132
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
140
เจาะแนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
140
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
145
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
148
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
148
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้ดา้ นภาษาอังกฤษ
156
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
163
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
163
เจาะแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
174
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
176
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
177
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
177
เจาะแนวข้อสอบ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 198
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13
(พ.ศ. 2566 - 2570)
200
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
201
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
201
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
211
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผน
และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ. 2562
216

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร
การบริหารภาครัฐแนวใหม่ และการบริหารองค์การ
เจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ฯ
เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ฯ
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช 2457
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. 2490
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง
และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478

219
219
236
237
237
263
269
273
273
287
293
297
297
302
307
310
310
325
328
330
330
334
336

สารบัญ (ต่อ)
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ. 2487
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า พ.ศ. 2474
พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงรับจานา พ.ศ. 2505
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551


หน้า
337
337
341
343
345
345
348
351
353
353
360
363
365
365
382
386
389
389
397
401
404
404
409
412
414
414
424
428

[1]

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบ
เรีย บร้ อยและความมั่ นคงภายใน การบริ หารการปกครองท้องที่ ในระดั บอํ าเภอ ตํ าบล และหมู่ บ้าน การ
ดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร และการขออนุญาตต่าง ๆ ตามกฎหมาย

ประวัติความเป็นมา
กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 มีสมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอกรมพระยาดํ ารงราชานุ ภาพทรงเป็ นเสนาบดี รับ ผิด ชอบงานมหาดไทยหรื องานการปกครอง
ประเทศและได้มีการแบ่งหน้าที่ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมให้ชัดเจนไม่ซ้ําซ้อนกันโดย
ให้กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบรวมการบังคับบัญชาหัวเมืองทั้งหมดเพียงกระทรวงเดียว
กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็น 3 กรม มีชื่อเรียกตามทําเนียบเดิมแต่ให้มีหน้าที่ต่างกัน
คือ
• กรมมหาดไทยกลางเป็นพนักงานทําการทุกอย่าง ซึ่งมิให้แยกออกไปเป็นหน้าที่กรมอื่น
• กรมมหาดไทยฝ่ายเหนือให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกการปราบปรามโจรผู้ร้ายกับแผนกอัยการรวมทั้ง
การเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ (แต่ภายหลังโอนการที่เกี่ยวกับต่างประเทศไปเป็นหน้าที่ปลัดทูลฉลอง)
• กรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังให้เป็นเจ้าหน้าที่แผนกปกครองท้องที่
สําหรับการปกครองในส่วนภูมิภาคได้ กําหนดรูปแบบการปกครองที่เรียกว่า “เทศาภิบาล” ขึ้นมาใช้
และได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยจัดแบ่งหัวเมืองออกเป็นมณฑล เมืองและ
อําเภอโดยมีสมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการเมืองและนายอําเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาข้าราชการและดูแล
ทุกข์สุขของประชาชนในเขตท้องที่นั้น ๆ และมีกํานันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติงานในระดับตําบลและ
หมู่บ้าน กรมมหาดไทยฝ่ายพลําภังจึงเป็นต้นกําเนิดของกรมการปกครองซึ่งได้มีการเปลี่ยนชื่อและปรับปรุง
การแบ่งส่วนราชการภายในมาเป็นลําดับ ดังนี้
• พ.ศ. 2458 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือกรมปกครองและกรมฝ่ายเหนือ
• พ.ศ. 2459 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือกรมปกครองท้องที่และกรมการเมือง
• พ.ศ. 2460 กรมปกครอง มีส่วนราชการ 2 แผนก คือ แผนกปกครองท้องที่และแผนกการเมือง
• พ.ศ. 2466 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง และกรมการเมือง
• พ.ศ. 2467 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ การภายในกรมภายนอก และกรมทะเบียน
• พ.ศ. 2469 กรมพลําภัง มีส่วนราชการย่อย คือ กรมปกครอง กรมทะเบียนและกรมราชทัณฑ์

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[7]

แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการปกครอง
1. กรมการปกครอง เป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย ดําเนินงานเกี่ยวกับอะไร
1. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
2. การบริหารการปกครองท้องที่ในระดับอําเภอ ตําบล และหมู่บ้าน
3. การดําเนินการและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร
4. ถูกทุกข้อ
2. กรมการปกครอง ก่อตั้งเมื่อใด
1. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2433
2. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2434
3. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435
4. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2436
3. กระทรวงมหาดไทย ก่อตั้งเมื่อใด
1. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2433
2. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2434
3. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435
4. วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2436
4. กระทรวงมหาดไทยเมื่อแรกตั้งแบ่งออกเป็นกี่กรม
1. 2 กรม
2. 3 กรม
3. 4 กรม
4. 5 กรม
5. ชื่อแรกของกรมการปกครองมีชื่อว่า
1. กรมพลําภัง
2. กรมการเมือง
3. กรมมหาดไทย
4. กรมทะเบียน

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เจาะแนวข้อสอบ
ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1. รัฐธรรมนูญ คือ
1. กฎหมายหลักในการปกครอง
2. กฎหมายพื้นฐานในการปกครอง
3. กฎหมายทั่ว ๆ ไปในการปกครอง
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
2. รัฐธรรมนูญจะมีเนื้อหาสาระที่สําคัญ ในเรื่อง
1. ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
2. ที่มาของตัวแทนข้าราชการพลเรือนที่สําคัญ ๆ
3. ที่มาของสมาชิกในระบบราชวงศ์ที่ปกครองประเทศ
4. ที่มาของผู้บังคับบัญชากองทัพที่สําคัญ ๆ
3. รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ที่ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการร่ า งและแสดงความคิ ด เห็ น มากที่ สุ ด จนได้ ชื่ อ ว่ า
“รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” คือ
1. พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534
3. รรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
4. รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทย มีลักษณะของการเป็นสภาเดียว คือ มีเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรซึ่งมีที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะผู้รักษาพระนคร จํานวนเท่าใด
1. 55 คน
2. 60 คน
3. 65 คน
4. 70 คน

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[32]

เจาะแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
1. ฉบับที่ 19
2. ฉบับที่ 20
3. ฉบับที่ 21
4. ฉบับที่ 22
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป
1. วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560
2. วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560
2. วันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2560
4. วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560
3. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีกี่หมวด กี่มาตรา
1. 16 หมวด 279 มาตรา
2. 16 หมวด 289 มาตรา
3. 17 หมวด 279 มาตรา
4. 17 หมวด 289 มาตรา
4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ระบุไว้ “อํานาจอธิปไตย” เป็นของใคร
1. รัฐสภา
2. พระมหากษัตริย์
3. ศาลรัฐธรรมนูญ
4. ปวงชนชาวไทย
5. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุข ทรงใช้อํานาจผ่านทางใด
1. รัฐสภา
2. คณะรัฐมนตรี
3. ศาล
4. ถูกทุกข้อ

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
2. วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2534
3. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534
4. วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2534
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
4. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 คือใคร
1. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
2. พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ
3. นายอานันท์ ปันยารชุน
4. พลเอก สุจินดา คราประยูร
5. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอะไรบ้าง
1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
3. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. ถูกทุกข้อ
คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เฉลยเจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
3
1
1
3
4

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
4
1
1
4
1

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
2
4
4
3
2

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
1
3
1
2
2

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
3
3
4
2
3

3. วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534
ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
3. นายอานันท์ ปันยารชุน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ นายอานันท์ ปันยารชุน นายกรัฐมนตรี
4. ถูกทุกข้อ
ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. กอง
ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ไว้ ณ วันใด
1. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
2. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2539
3. วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2539
4. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 มิให้ใช้บังคับแก่ข้อใด
1. รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
2. องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
3. การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง
4. ถูกทุกข้อ
4. “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” มีความหมายตรงตามข้อใด
1. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึง
การดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครอง
3. คณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่มีการจัดองค์กรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาด
สิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย
4. ผู้ยื่นคําขอหรือผู้คัดค้านคําขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคําสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้
เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทาง
ปกครอง

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[66]

เฉลยเจาะแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
1
4
4
1
2

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
1
2
3
3

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
4
4
4
3
4

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
3
4
4
2
3

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
3
1
1
1
2

1. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2539
4. วันพ้นกําหนด 180 นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ถูกทุกข้อ
พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
(2) องค์กรที่ใช้อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง…
1. การเตรียมการและการดําเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ
และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
“วิธีปฏิ บัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรีย มการและการดํ าเนินการของ
เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อจั ดให้ มีคํ าสั่ งทางปกครองหรื อกฎ และรวมถึง การดํ าเนิน การใด ๆ ในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้
2. พระราชบัญญัติ
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
1. นายกรัฐมนตรี
ให้น ายกรั ฐมนตรี รัก ษาการตามพระราชบั ญญั ตินี้ และให้ มีอํานาจออกกฎกระทรวงและ
ประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[103]

เจาะแนวข้อสอบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
2. วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2526
3. วันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2526
4. วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2526
2. “งานสารบรรณ” หมายความว่า
1. งานรับ - ส่งและเก็บรักษาหนังสือ
2. งานร่าง - เขียนและพิมพ์หนังสือ
3. งานที่เกี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร
4. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ใครมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. ข้อใดคือ “หนังสือราชการ”
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ
4. ถูกทุกข้อ
คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เฉลยเจาะแนวข้อสอบ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
1
4
4
4
4
3
1
1
2
2

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
2
1
4
2
2
2
4
3
4
2

ข้อ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

คําตอบ
4
4
3
3
1
2
2
1
2
1

ข้อ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

คําตอบ
1
3
3
4
2
4
3
3
1
1

ข้อ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

คําตอบ
4
3
2
2
4
4
4
2
4
1

1. วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
4. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร
“งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทํา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย
4. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ปลัดสํานัก นายกรั ฐมนตรี รัก ษาการตามระเบียบนี้ และให้มี อํานาจตีค วามและวิ นิ จ ฉัย
ปัญ หาเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บนี้ รวมทั้ง การแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม ภาคผนวกและจั ด ทํ า
คําอธิบายกับให้มีหน้าที่ดําเนินการฝึกอบรมเกี่ยวกับงานสารบรรณ
4. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ดูเฉลยข้อ 3. ประกอบ
4. ถูกทุกข้อ
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่
1. หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ
2. หนั ง สื อ ที่ ส่ ว นราชการมี ไ ปถึ ง หน่ ว ยงานอื่ น ใดซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการหรื อ ที่ มี ไ ปถึ ง
บุคคลภายนอก
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[148]

เจาะแนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5)
Job interview
Interviewer : Good morning, Mr. Mark Smith. I’m Ben. How are you doing?
Interviewee : Good morning, sir. I’m doing fine. Thank you.
Interviewer : (1) _________________ Interviewee : It was quite light this morning.
Interviewer : That’s great. So, let’s start the interview. Are you ready?
Interviewee : Definitely!
Interviewer : Mark, (2) _________________
Interviewee : Well, my name is Mark Smith. I graduated from School of Business, Stanford
University. I’ve got 4 years of sales experience.
Interviewer : That sounds good. (3) _________________ What kinds of products have you sold?
Interviewee : (4) _________________ .
Interviewer : Great! (5) _________________
Interviewee : I am a hard- working person and a fast learner. I am passionate and I get along
well with people.
Interviewer : Thanks for coming today. We will inform you the result soon.
Interviewee : Thank you so much. Nice meeting you.
1. (please use conversation above)
1. What was your weight?
2. How was your lunch?
3. How was the traffic coming over here?
4. How was your interview?
2. (please use conversation above)
1. could you introduce yourself briefly?
2. why did you apply for this job?
3. why did you study Business?
4. what do you do?

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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เฉลยเจาะแนวข้อสอบ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
3
1
2
3
2

1. เฉลยข้อ
เหตุผล

2. เฉลยข้อ
เหตุผล

3. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
3
3
4
3
2

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
1
3
2
2
3

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
2
1
4
1
4

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
3
4
1
3
1

3. How was the traffic coming over here?
(please use conversation above)
1. What was your weight? = คุณมีน้ําหนักเท่าไหร่
2. How was your lunch? = อาหารมื้อเที่ยงของคุณเป็นไงบ้าง
3. How was the traffic coming over here? = การจราจรมาที่นี่เป็นไงบ้าง
4. How was your interview? = การสัมภาษณ์เป็นไงบ้าง
สังเกตประโยคก่อน ๆ หน้า Good morning …. แสดงว่าการสัมภาษณ์เกิดขึ้นใน
ตอนเช้า ฉะนั้น How was your lunch? = อาหารมื้อเที่ยงของคุณเป็นไงบ้าง จึงผิด ; How
was your interview? = การสัมภาษณ์เป็นไงบ้าง ผิดเพราะ การสัมภาษณ์เพิ่งเริ่ม ; สังเกต
คําตอบในประโยคถัดมา It was quite light this morning. = ค่อนข้างบางเบาเช้านี้
1. could you introduce yourself briefly?
(please use conversation above)
1. could you introduce yourself briefly? = ช่วยแนะนําตัวอย่างย่อ ๆ
2. why did you apply for this job? = ทําไมถึงสมัครงานนี้
3. why did you study Business? = ทําไมคุณถึงเรียนธุรกิจ
4. what do you do? = คุณทํางานอะไร
สั งเกตคํา ตอบในประโยคถั ด มา Well, my name is Mark Smith. I graduated
from School of Business, Stanford University. I’ ve got 4 years of sales
experience. บอกทั้งชื่อ การศึกษา และประสบการณ์
2. We’re looking for an experienced sales person.
(please use conversation above)
1. How long have you worked? = คุณทํางานมานานเท่าไหร่แล้ว

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[163]

ประกาศ
เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจั ด ให้ มียุท ธศาสตร์ ชาติ เป็ น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกําหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อ
รับผิดชอบในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติแล้ว ให้นายกรัฐมนตรีนําขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
บัดนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบกับในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้ลงมติให้ความเห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติ
แล้ว ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ ๒๕๘๐) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ เป็นปีที่ ๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
สถานการณ์ แนวโน้มในการพัฒนาประเทศ
ในปั จจุบั นประเทศไทยยัง คงมีป ระเด็ น ความท้ า ทายการพั ฒนาในหลายมิ ติ ทั้ง ในมิ ติเศรษฐกิ จ ที่
โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการและ
ภาคเกษตรยั งอยู่ในระดับต่ํ าคุ ณภาพและสมรรถนะของแรงงานที่ยังไม่ส อดคล้ องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ํา การพัฒนาคุณภาพการให้บริการและการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการ
สาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนาต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อม ที่การฟื้นฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นสําคัญส่าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ยังขาด ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชน
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่กําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้ง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ที่ มี สั ด ส่ ว นประชากรวั ย แรงงานลดลงและประชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ความก้ า วหน้ า ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ ก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน อย่างซับซ้อนจากการ
รวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความเสื่อม
โทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความ
มั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ประเทศไทยจ่าเป็นต้องมีการวางแผนยุทธศาสตร์ ด้านต่าง ๆ ที่
รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศน์ประเทศคือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่ อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มี
คุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และมี ภ าครั ฐ ของประชาชนเพื่ อ ประชาชนและประโยชน์ ส่ ว นรวม โดยการประเมิ น ผลการพั ฒ นาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
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แนวข้อสอบ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อยู่ระหว่างปีใด
1. พ.ศ. 2559 – 2578
2. พ.ศ. 2560 – 2579
3. พ.ศ. 2561 – 2580
4. พ.ศ. 2562 – 2581
2. ยุทธศาสตร์ชาติมีกี่ด้าน
1. 6 ด้าน
2. 7 ด้าน
3. 8 ด้าน
4. 9 ด้าน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศมีกี่ยุทธศาสตร์
1. 8 ยุทธศาสตร์
2. 9 ยุทธศาสตร์
3. 10 ยุทธศาสตร์
4. 11 ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 คือข้อใด
1. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
6. “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” หมายถึงอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1. คติพจน์
2. วิสัยทัศน์
3. เป้าหมาย
4. การพัฒนา
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พระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่
พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดํารัส
เหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า เมื่อในรัชกาลแห่งสมเด็จพระบรมชนกนารถ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ขึ้นเมื่อ พระ
พุ ท ธศัก ราช ๒๔๔๐ และได้ ใช้ พระราชบั ญ ญัติ นั้น เป็ น แบบแผนวิ ธีป กครองทั่ ว พระราชอาณาจั ก ร อัน อยู่
ภายนอกจังหวัดกรุงเทพฯ มาจนบัดนี้ พระราชบัญญัติอื่น ๆ อันเนื่องด้วยวิธีปกครองราษฎร ซึ่งตั้งขึ้นภายหลัง
ต่อมา ได้ยึดพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นี้เป็นหลักอีกเป็นอันมาก เพราะฉะนั้นพระราชบัญญั ติ
ลักษณะปกครองท้องที่ นับว่าเป็นพระราชบัญญัติสําคัญในการปกครองพระราชอาณาจักรอย่าง
ตั้งแต่ได้ตราพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ในพระพุทธศักราช ๒๔๔๐ มา วิธีปกครองพระ
ราชอาณาจักรได้จัดการเปลี่ยนแปลงดําเนินมาโดยลําดับหลายอย่าง ทรงพระราชดําริเห็นว่า ถึงเวลาอันสมควร
ที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้ องที่ ให้ตรงกับวิธีการปกครองที่ เป็นอยู่ทุก วันนี้ จึงได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ รัตนโกสินทร ศก ๑๑๖ ของเดิม แห่งใดที่ยัง
ใช้ได้ให้คงไว้ แห่งใดที่เก่าเกินกว่าวิธีปกครองทุกวันนี้ ก็แก้ไขให้ตรงกับเวลารวบรวมตราเป็นพระราชบัญญัติไว้
สืบไปดังนี้
หมวดที่ ๑
ว่าด้วยนามและการใช้พระราชบัญญัติ
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศั ก ราช
๒๔๕๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศแล้วให้ใช้ทั่วทุกมณฑล เว้นแต่ในจังหวัดกรุงเทพฯ
ชั้นใน และเมื่อใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วให้ยกเลิกพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่รัตนโกสินทรศก ๑๑๖
เสีย ใช้พระราชบัญญัตินี้แทนสืบไป
มาตรา ๓ บรรดาพระราชกําหนดกฎหมายแต่ก่อน บทใดข้อความขัดกับพระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิก
กฎหมายบทนั้นตั้งแต่วันที่ได้ใช้พระราชบัญญัตินี้ไป
การยกเลิกตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะ
กระทํามิได้
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
1. ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้านกี่คน
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน
2. ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละกี่คน
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน
3. เพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐไม่เกินสามคน และราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับนับถือของราษฎรใน
หมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับ
เลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
1. ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
2. ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
3. ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 6 คน
4. ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
4. เมื่อผู้ใดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้
กํานันรายงานไปยังใครเพื่อออกหนังสือสําคัญไว้เป็นหลักฐาน
1. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
2. ปลัดอําเภอ
3. นายอําเภอ
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
1
2
4
3
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล

4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
2
3
2
3
1

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
4
4
3
3
3

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
2
4
3
3
4

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
2
3
1
3
4

1. 1 คน
ในหมู่บ้านหนึ่งให้มีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่ง และมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง หมู่บ้านละสองคน
เว้นแต่หมู่บ้านใดมีความจําเป็นต้องมีมากกว่าสองคน ให้ขออนุมัติกระทรวงมหาดไทย
2. 2 คน
ดูคําอธิบายข้อ 2. ประกอบ
4. ไม่น้อยกว่า 4 คนแต่ไม่เกิน 7 คน
เพื่อประโยชน์ในการเลือกผู้ใหญ่บ้าน ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งนายอําเภอแต่งตั้งจาก
เจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐไม่ เกิ น สามคน และราษฎรผู้มี สิ ทธิ เลื อกผู้ ใ หญ่ บ้า นในหมู่ บ้า น ซึ่ง เป็น ที่
ยอมรับนับถือของราษฎรในหมู่บ้านจํานวนไม่น้อยกว่าสี่คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน เพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน
3. นายอําเภอ
เมื่อผู้ใดได้รับคัดเลือกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความ
สงบ ให้กํานันรายงานไปยังนายอําเภอเพื่อออกหนังสือสําคัญไว้เป็นหลักฐาน และให้ถือว่าผู้
นั้นเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองหรือผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบตั้งแต่ วัน ที่
นายอําเภอออกหนังสือสําคัญ
3. กระทรวงมหาดไทย
ในหมู่บ้านใดมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งให้ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอีกตําแหน่งหนึ่งก็ได้ ส่วน
เงินค่าตอบแทนให้เป็นไปตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
2. 5 ปี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบอยู่ในตําแหน่งคราวละ
ห้าปี
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พระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๓๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔
เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๔๙๙
(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๓๔ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บ
ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปี
เกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดามารดาหรือผู้รับบุตรบุญธรรม
ชื่อคู่สมรส และชื่อบุตร และข้อมูลอื่นที่จําเป็นเพื่อการดําเนินงานทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้
“เลขประจําตัว” หมายความว่า เลขประจําตัวประชาชนที่นายทะเบียนออกให้แก่บุคคลแต่ละคน
“บ้าน” หมายความว่า โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างสําหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีเจ้าบ้านครอบครอง
และให้หมายความรวมถึงแพ หรือเรือซึ่งจอดเป็นประจําและใช้เป็นที่อยู่ประจํา หรือสถานที่ หรือยานพาหนะ
อื่นซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยประจําได้ด้วย
“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนประจําบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจําบ้าน และรายการ
ของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
“ทะเบียนคนเกิด” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งแสดงรายการคนเกิด
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
1. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ให้ไว้เมื่อใด
1. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
2. วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
3. วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
4. วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
2. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. “การทะเบียนราษฎร” ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 หมายความว่า
1. งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
2. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ย วกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปี เกิ ดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลํ าเนา
สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก
4. “ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 หมายความว่า
1. งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
2. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ย วกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปี เกิ ดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลํ าเนา
สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูก
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
ข้อ
1
2
3
4
5

คําตอบ
1
3
1
2
3

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
6
7
8
9
10

คําตอบ
4
3
4
4
1

ข้อ
11
12
13
14
15

คําตอบ
2
2
3
3
3

ข้อ
16
17
18
19
20

คําตอบ
3
2
1
1
3

ข้อ
21
22
23
24
25

คําตอบ
1
2
3
3
1

1. วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
ให้ไว้ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2534
3. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร
“การทะเบียนราษฎร” หมายความว่า งานทะเบียนต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการ
จัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
2. ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วันเดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา
ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” หมายความว่า ข้อมูลตัวบุคคลเกี่ยวกับ ชื่อ ชื่อสกุล เพศ วัน
เดือนปีเกิดและตาย สัญชาติ ศาสนา ภูมิลําเนา สถานะการสมรส วุฒิการศึกษา ชื่อบิดา
มารดาหรื อ ผู้ รั บ บุ ต รบุ ญ ธรรม ชื่ อคู่ ส มรส และชื่ อบุ ต ร และข้ อ มู ล อื่ น ที่ จํ า เป็ น เพื่ อ การ
ดําเนินงานทะเบียนต่าง ๆ ในพระราชบัญญัตินี้
3. ทะเบียนประจําบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจําบ้าน และรายการของคนทั้งหมดผู้
อยู่ในบ้าน
“ทะเบียนบ้าน” หมายความว่า ทะเบียนประจําบ้านแต่ละบ้านซึ่งแสดงเลขประจําบ้าน และ
รายการของคนทั้งหมดผู้อยู่ในบ้าน
4. ทะเบียนซึ่งผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให้จัดทําขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่
ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
“ทะเบียนบ้านกลาง” หมายความว่า ทะเบียนซึ่งผู้อํานวยการทะเบียนกลางกําหนดให้จัดทํา
ขึ้นสําหรับลงรายการบุคคลที่ไม่อาจมีชื่อในทะเบียนบ้าน
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พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด
ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ. ๒๔๙๐

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
รังสิต กรมขุนชัยนาทนเรนทร
พระยามานวราชเสวี
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๐
เป็นปีที่ ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง
กับควบคุมสิ่งเทียมอาวุธปืน
พระมหากษัตริย์โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติ
ขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้
เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง พุทธศักราช ๒๔๗๗
(๒) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๗๗
(๓) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช
๒๔๗๗ (ฉบับที่ ๒)
(๔) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ ๔) พุทธศักราช
๒๔๗๙
(๕) พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและดอกไม้เพลิง (ฉบับที่ ๕) พุทธศักราช
๒๔๘๔

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน
วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
1. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2490
2. วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2490
3. วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2490
4. วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2490
2. พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง
เทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490
1. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
2. นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. สําหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจําในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาต น้อยกว่ากี่เดือน
1. 3 เดือน
2. 6 เดือน
3. 8 เดือน
4. 10 เดือน

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมการเรี่ยไร
พุทธศักราช ๒๔๘๗

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สําเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๔๘๐
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๔)
อาทิตย์ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๘๗
เป็นปีที่ ๑๑ ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายควบคุมการเรี่ยไรให้รัดกุมยิ่งขึ้น
จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช ๒๔๘๗”
มาตรา ๒ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป
มาตรา ๓ นับแต่วันใช้พระราชบัญญัตินี้ ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช
๒๔๘๐ และบรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับซึ่งขัดแย้งกับพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การเรี่ย ไร” หมายความรวมตลอดถึ งการซื้ อขาย แลกเปลี่ยน ชดใช้ หรือบริ การ ซึ่งมีการแสดง
โดยตรงหรื อโดยปริ ยาย ว่า มิ ใช่ เป็ น การซื้อ ขาย แลกเปลี่ ย น ชดใช้ หรือบริ การธรรมดา แต่ เพื่อรวบรวม
ทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย
“ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
“สิ่งพิมพ์” หมายความว่า สิ่งพิมพ์ตามความหมายแห่งกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์
มาตรา ๕ ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไร ดังต่อไปนี้

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487
1. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ตราไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 11 มกราคม พุทธศักราช 2487
2. วันที่ 12 มกราคม พุทธศักราช 2487
3. วันที่ 13 มกราคม พุทธศักราช 2487
4. วันที่ 14 มกราคม พุทธศักราช 2487
2. ตราพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
1. รัฐสภา
2. สภาผู้แทนราษฎร
3. วุฒิสภา
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือทําการเรี่ยไร ดังข้อใด
1. การเรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินมาให้หรือชดใช้แก่จําเลย เพื่อใช้เป็นค่าปรับ เว้นแต่จะเป็นการ
เรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจําเลย
2. การเรี่ยไรโดยกําหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยคํานวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า
ผลประโยชน์ หรือวัตถุอย่างอื่น
3. การเรี่ยไรอันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
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พระราชบัญญัติ
โรงแรม
พ.ศ. ๒๕๔๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
เป็นปีที่ ๕๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบั ญญั ติ ขึ้นไว้ โดยคํ าแนะนํ าและยิน ยอมของรั ฐ สภา
ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗”
มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ห้ ใ ช้ บัง คั บ เมื่ อ พ้ น กํ า หนดหนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ วั นนั บแต่ วั นถั ด จากวั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติโรงแรม พุทธศักราช ๒๔๗๘
(๒) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๔๘๔
(๓) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๓) พุทธศักราช ๒๔๙๕
(๔) พระราชบัญญัติโรงแรม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๓
บรรดากฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอื่นใดในส่วนที่บัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงแรม” หมายความว่า สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุร กิจเพื่ อให้บริ การที่ พัก
ชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(๑) สถานที่ พัก ที่จัด ตั้ งขึ้ นเพื่ อให้ บ ริ ก ารที่ พั กชั่ วคราวซึ่ ง ดํ า เนิ นการโดยส่ว นราชการ รั ฐวิส าหกิ จ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดยมิใช่เป็นการหาผลกําไร
หรือรายได้มาแบ่งปันกัน
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แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
1. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2547
2. วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547
3. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547
4. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2547
2. ตราพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
1. รัฐสภา
2. วุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎร
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
5. ใครเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมและกํากับธุรกิจโรงแรม
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
4. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน
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เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
ข้อ
1
2
3
1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล

5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล
8. เฉลยข้อ
เหตุผล

คําตอบ
3
1
4

ข้อ
4
5
6

คําตอบ
2
3
1

ข้อ
7
8
9

คําตอบ
1
3
4

ข้อ
10
11
12

คําตอบ
4
3
2

ข้อ
13
14
15

คําตอบ
2
2
3

3. วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547
ให้ไว้ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2547
1. รัฐสภา
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอํานาจแต่งตั้ง
นายทะเบี ย น ออกกฎกระทรวงกํา หนดค่ าธรรมเนี ยมไม่ เกิ นอั ต ราท้ ายพระราชบัญ ญั ติ นี้
ยกเว้ น ค่ า ธรรมเนี ย ม และกํ า หนดกิ จ การอื่ น หรื อ ออกประกาศเพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
3. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม และกํ า กั บ ธุ ร กิ จ โรงแรมคณะหนึ่ ง ประกอบด้ ว ย ปลั ด กระทรวง
มหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
1. 2 ปี
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี
1. รัฐมนตรี
การขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
3. 5 ปี
ใบอนุญาตฉบับหนึ่งให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น และให้มีอายุห้าปีนับแต่
วันที่ออกใบอนุญาต

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[404]

พระราชบัญญัติ
กองอาสารักษาดินแดน
พ.ศ. ๒๔๙๗

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยกองอาสารักษาดินแดน
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว้ โ ดยคํ า แนะนํ า และยิ น ยอมของสภา
ผู้แทนราษฎร ดั่งต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. ๒๔๙๗”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
และจะใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๓ เมื่อได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับในท้องที่ใด บรรดากฎหมาย
กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ซึ่งมีข้อความแย้งหรือขัดต่อพระราชบัญญัตินี้ มิให้ใช้บังคับในท้องที่นั้น
หมวด ๑
การจัดตั้งกองอาสารักษาดินแดน
มาตรา ๔ ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล เรียกว่า “กองอาสารักษาดินแดน”
มาตรา ๕ กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
(๑) ส่วนกลาง
(๒) ส่วนภูมิภาค
มาตรา ๖ ให้ มี ก รรมการคณะหนึ่ ง จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า สิ บ คน และไม่ เ กิ น ยี่ สิ บ คน เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม เป็ น รองประธานโดยตํ า แหน่ ง ส่ ว นกรรมการอื่ น เลขาธิ ก ารและรอง
เลขาธิการนั้น ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[409]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
1. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ให้ไว้ ณ เมื่อใด
1. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
2. วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
3. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
4. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
2. ตราพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของใคร
1. รัฐสภา
2. วุฒิสภา
3. สภาผู้แทนราษฎร
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3. พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ให้ใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใด
1. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วันพ้นกําหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. วันพ้นกําหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
4. กองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์การขึ้นอยู่ในกระทรวงใด
1. สํานักนายกรัฐมนตรี
2. กระทรวงกลาโหม
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กระทรวงยุติธรรม
5. กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นกี่ส่วน
1. 2 ส่วน
2. 3 ส่วน
3. 4 ส่วน
4. 5 ส่วน

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[412]

เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497
ข้อ
1
2
3
1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล

6. เฉลยข้อ
เหตุผล
7. เฉลยข้อ
เหตุผล

คําตอบ
1
3
2

ข้อ
4
5
6

คําตอบ
3
1
2

ข้อ
7
8
9

คําตอบ
4
4
2

ข้อ
10
11
12

คําตอบ
1
4
3

ข้อ
13
14
15

คําตอบ
3
4
3

1. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497
3. สภาผู้แทนราษฎร
ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร
2. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และ
จะใช้บังคับในท้องที่ใด ให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
3. กระทรวงมหาดไทย
ให้จัดตั้งกองอาสารักษาดินแดนเป็นองค์ การขึ้น อยู่ ในกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิ ติ
บุคคล เรียกว่า “กองอาสารักษาดินแดน”
1. 2 ส่วน
กองอาสารักษาดินแดนแบ่งออกเป็นสองส่วน คือ
(1) ส่วนกลาง
(2) ส่วนภูมิภาค
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ให้มีกรรมการคณะหนึ่งจํานวนไม่น้อยกว่าสิบคน และไม่เกินยี่สิบคน เรียกว่า “คณะกรรมการ
กลางกองอาสารักษาดินแดน” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน
4. ถูกทุกข้อ
คณะกรรมการกลางกองอาสารักษาดินแดน มีอํานาจและหน้าที่จัดและดําเนินงานกองอาสา
รักษาดินแดนโดยทั่วไปตามนโยบายและวิชาทางเทคนิคของสภาความมั่นคงแห่งชาติ และ
วางระเบียบและข้อบังคับสําหรับกองอาสารักษาดินแดน ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดวิธีรับสมัคร วิธีคัดเลือก และการให้ออกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(2) กําหนดยศ ชั้น ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
(3) กําหนดเหล่าของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน.....

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[414]

พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ และมาตรา ๓๑ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญ ญัติขึ้นไว้ โดยคําแนะนํ าและยินยอมของสภานิ ติ
บัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจั ก ร
พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจัก ร” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อป้องกัน ควบคุม
แก้ไข และฟื้นฟูสถานการณ์ใดที่เป็นภัยหรืออาจเป็นภัยอันเกิดจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ก่อให้เกิดความไม่
สงบสุข ทําลาย หรือทําความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ รวมถึงในกรณีที่
เกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้กลับสู่สภาวะ
ปกติเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือความมั่นคงของรัฐ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ไม่รวมถึงศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งผู้อํานวยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
“จังหวัด” หมายความรวมถึง กรุงเทพมหานคร

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[424]

แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
1. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 ให้ไว้เมื่อใด
1. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
3. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
4. วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
2. เมื่อพ้น 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. เมื่อพ้น 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ง. เมื่อพ้น 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. กอ.รมน. คืออักษรย่อของอะไร
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
2. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักร
3. คณะกรรมการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
4. คณะกรรมการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายนอกราชอาณาจักร
5. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นหน่วยงานสังกัดใด
1. กระทรวงมหาดไทย
2. กระทรวงยุติธรรม
3. กระทรวงกลาโหม
4. สํานักนายกรัฐมนตรี
คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

[428]

เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2551
ข้อ
1
2
3

คําตอบ
2
1
1

1. เฉลยข้อ
เหตุผล
2. เฉลยข้อ
เหตุผล
3. เฉลยข้อ
เหตุผล
4. เฉลยข้อ
เหตุผล
5. เฉลยข้อ
เหตุผล
6. เฉลยข้อ
เหตุผล

7. เฉลยข้อ
เหตุผล
8. เฉลยข้อ
เหตุผล

ข้อ
4
5
6

คําตอบ
1
4
1

ข้อ
7
8
9

คําตอบ
3
1
3

ข้อ
10
11
12

คําตอบ
3
4
2

ข้อ
13
14
15

คําตอบ
3
3
1

2. วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
1. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
1. นายกรัฐมนตรี
ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
1. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียกโดยย่อว่า “กอ.รมน.”
4. สํานักนายกรัฐมนตรี
กองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร เป็ น หน่ ว ยงานในสั ง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี
1. นายกรัฐมนตรี
ให้ น ายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะหั ว หน้ า รั ฐ บาลเป็ น ผู้ อํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจั ก ร เรียกโดยย่อว่ า “ผอ.รมน.” เป็นผู้บังคับบัญชาข้า ราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างใน กอ.รมน. และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน. โดยมีผู้บัญชาการ
ทหารบกเป็นรองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
ให้ กอ.รมน. เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงิน
คงคลัง
1. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้มีคณะกรรมการอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคณะหนึ่งประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

คูมือเตรียมสอบพนักงานวิเคราะหนโยบายและแผน

กรมการปกครอง

