
สวัสดีผูติวนวัตกรรมออนไลนทุกทาน 
 
 ไฟลขอสอบและความเคล่ือนไหวสําคัญเกี่ยวกับการสอบชุดนี้เปนรอบสาระประจําวันที่ 

 9 เมษายน 2561  ใกลจะถึงชวงสงกรานตแลวเดินทางหรือไปไหนก็ขอใหปลอดภัยกันทกุทาน 

ขาวคราวความเคล่ือนไหวในวงการสอบครูผูชวยและก็ขาวสังคมตางๆ ชวงนี้ก็มีที่นาสนใจมาก 

ทางเราเองและผูอานคงรวมแสดงความเสียใจกับการจากไปอยางไมคาดคิดของดาราสาวซึ่งได 

ประสบอุบัติเหตุทางรถยนตชนตนไมเสียชีวิต นางสาวณัฐณิชา เชิดชูบุพการี หรือ นองอิน   

 
 
 
 

 
 
 
 
ขอบคุณเครดิตภาพ www.springnews.co.th     และ  ขอบคุณภาพจาก  www.newtv.co.th/news 

 
       ทางเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนองอินและรวมไวอาลัยดวยมา ณ ท่ีนี้ 
 
 
 เกี่ยวกับขาวนองอิง ขาวลักษณะนี้ ยังเคยถูกนํามาเปนขอสอบขาราชการครูผูชวยดวยนะ 
เคยเปนขอสอบจริง ถาจําไมผิดประมาณราว 5 – 6 ปกอน มีดาราสาวคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุ 
เสียชีวิตคลายๆแบบนี้ ถูกนํามาเปนคําถามความรอบรู สังคม ในการสอบขาราชการดวย รวมถึง 
ขาวอุบัติเหตุตางๆ เชน จํานวนอุบัติเหตุ หรือขาว ฮ. ตก ซึ่งจะเกิดเหตุการณกอนสอบประมาณ 
สองสามเดือน ในปที่ผานๆมา ถูกนํามาเปนขอสอบความรอบรูอยูดวย ไมใชแคเหลานั้น ยังรวม 
ไปถึงเรื่องสุขภาพ เรื่องดัง หรือเรื่องจิปาถะยิบยอยที่เปนกระแสสังคมก็ถูกมาออกขอสอบตลอด 
 
 
 ลองมาดูตัวอยางขอสอบจริงที่เคยออก เกี่ยวกับขาวทางสังคม เชน 

 
- เฮลิคอปเตอรตกที่ดอยอินทนนท (ป 59) ทหารเสียชีวิตกี่นาย   ตอบ   5  นาย 
- การเสียชีวิตของ ปอ ทฤษฏี จากสาเหตุใด         ตอบ   ไขเลือดออก 
- คําวา “Strong” ที่กระแสติดปากคนไทย มาจากรายการใด    ตอบ   The Face Thailand  



  ลักษณะขอสอบ หรือเหล่ียมของขอสอบ บางทีอาจไมไดถามตรงๆ  
  อาจมีการพลิกแพลงเหล่ียมกล เพ่ือเช็คความรอบรูของผูสอบดวย 
 
 
  ตัวอยางเกี่ยวกับ ปอ ทฤษฏี (ที่เปนขาวดังชวงนั้น)  กศจ ในเขตตางๆ ก็มีการพลิกขอสอบ เชน 
- บาง กศจ ถามงายๆ ดาราที่เสียชีวิตเพราะไขเลือดออก ตอบ  ปอ ทฤษฎี สหวงษ  
- บาง กศจ ถามวา  ปอ ทฤษฏี เสียชีวิตดวยโรคอะไร ตอบ  ไขเลือกออก 
- บาง กศจ ถามวา  ปอ ทฤษฏี เสียชีวิตเพราะพาหะใด ตอบ  ยุงลาย 
- บาง กศจ ถามวา  ปอ ทฤษฏี สอดคลองกับขอใด  ตอบ  นรชาติวางวาย มลายส้ินทั้งอินทรีย 

        สถิตทั่วแตช่ัวดี ประดับไวในโลกา 
  
 
 
 เชนเดียวกัน ขาวเกี่ยวกับนองอิน อาจถูกนํามาเปนขอสอบไดสักขอหนึ่งในการสอบ 
 บางทีอาจมีการพลิกเหล่ียมของคําถามนิดหนอย อาทิเชน อาจถามวา 
 
- นองอิน ดาราที่ประสบอุบัติเหตุ เคยโดงดังดวยบทใด ตอบ บทมดตะนอย (ช่ือในละคร) 
- นองอิน เปนที่จดจําถึงความนารักสดใสของคนไทยในโฆษณาช้ินใด  ตอบ  เกกฮวย  

 
 
 

ขอสอบแตละป มีการเลนเหล่ียมกลของผูออกสอบไดตามสมควร ถามตรง ถามหลอกลอ 
ถามวิเคราะห อะไรไดหมด ตราบที่ยังอยูในกรอบหลักเกณฑของการสอบแบบเหมาะสม 
เราจะเห็นไดวาผูสอบตองรอบรู รูทันเหล่ียมและฝกฝน จับสังเกตขอสอบบอยจะสามารถ 
ชวยเกี่ยวกับการทําขอสอบไดดีอีกระดับหนึ่ง แตถาเราไมไดฝกอยางตอเนื่องก็อาจลําบาก 

 
 

 
 นั่นคือเกร็ดความรูเล็กๆนอยๆเกี่ยวกับแนวขอสอบที่เคยออกมา และมีโอกาสจะออกสอบ 

อยูในหัวขอเรื่องความรอบรู สังคม เหตุการณปจจุบัน เพราะขาราชการตองรูขาวสารตางๆ ไมใช 

คนที่ทึนทึก ไมรูเรื่องรูราวอะไรกับชาวโลก เขาถามอะไรมาก็สายหัว ไมรู เปนลักษณะของผูซึ่งไม 

สนใจสังคม ไมติดตามกระแสขาวสารบานเมือง อันจะทําใหการปฏิบัติงานทางราชการอาจไมเต็ม 

ศักยภาพเทาที่ควร คือเปนคนไมทันสมัยในลักษณะของคนไทยยุค 4.0   ขาราชการจึงตองมีการ 

ประเมินลักษณะดานนี้ของการสอบดวยวาผูสอบเปนคนสนใจสังคมไหม ขาวสารบานเมืองตางๆ 



จุดเนนในรอบขอมูลประจาํวันจันทรที ่9 เมษายน 2561 ของเราวันน้ี 
คือชุดขอสอบและความรูเก่ียวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ ขาวสาร 

 
 

   เลขาธิการอาเซียนคนใหม  
 
 เลขาธิการอาเซียน มีวาระการดํารงตําแหนง 5 ปตอครั้ง 
 โดยจะหมุนเวียนกันไปตามประเทศตางๆ ประเทศละคน 
 
 เลขาธิการอาเซียนคนกอน คือนายเลห เลือง มิน  ชาวเวียดนาม ซึ่งหมดวาระใน 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  เลขาธิการอาเซียนคนใหม ตามกําหนดจะตองเปนชาวบรูไน  
ในที่สุดก็เผยรายช่ือวันที่ 5 มกราคม 2561 (นับการดํารงตําแหนงเริ่ม 1 มกราคม 61) 
 
 
นายลิ้ม จ็อก ฮอย 
อดีตปลัดกระทรวงการตางประเทศและการคา  
ของประเทศบรูไน เปนเลขาธิการอาเซียนคนที่ 14 
 
 
 
ผูดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนคนแรก คือนายฮารโตโน เรกโซ ดารโซโน ชาวอินโดนีเซีย  
สวนไทยมีผูไดรับเกียรติใหดํารงตําแหนงเลขาธิการอาเซียนมาแลว 2 คน  

คนแรกคือนายแผน วรรณเมธี ระหวางป 2527 ถึง 2529  
ดร.สุรินทร พิศสุวรรณ  ระหวางป 2551 ถึง 2555  เปนเลขาธิการอาเซียนคนที่ 12 
(ซึ่ง ดร.สุรินทร ทานเพ่ิงเสียชีวิตไปอยางสงบเมื่อชวงปลายป 2560 ที่ผานมานั้นเอง 
โดยนายเล  เลือง  มินห  ชาวเวียดนามเขามาเปนลําดับที่ 13 กอนหมดวาระไปป 60 

 
 
 

ประธานอาเซียน ตองเปนช่ือประเทศ มีวาระดํารงตําแหนง 1 ป 
วาระปจจุบัน 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 คือ ประเทศสิงคโปร  

 กฎบัตรอาเซียนระบุไวชัดเจน ประธานอาเซียน เปนประเทศ ไมใชช่ือคน  
 แตขอสอบครูผูชวย (ขอสอบจริงป 2560) ก็ยังมีออกมาผิดๆเพ้ียนๆ ถามถึงประธาน 
 แตในชอยสตัวเลือก ดันเปนช่ือคนซะง้ัน แทนที่จะเปนช่ือประเทศ (คือ งง อึ้ง กันเลย) 
 



    ความเคลื่อนไหวที่นาสนใจในอาเซียน  
 
 ขอมูลควรรู เกี่ยวกับประธานาธิบดีของสิงคโปร  (มีโอกาสเปนขอสอบ) เพราะวาเปน
ประเทศอาเซียนที่เปล่ียนแปลงตัวประธานาธิบดีลาสุด ปกติถามีการเปล่ียนตัวผูนําประเทศใน
อาเซียนประเทศใดชวงใกลๆสอบเขามักจะนําขอมูลนั้นมาถามในขอสอบราชการ 

 
สิงคโปรเปนประธานอาเซียนในป 2561 ดวย 
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ปกติแลวผูนําประเทศที่มีการเปล่ียนแปลงกอนสอบประมาณ 2 – 4 เดือนจะถูกนํามา 
ออกขอสอบ เชน ปกอนถาม ประธานาธิบดีพมา (นายอู ทิน จอว) โดยปกอนก็ถามถึง 
ผูนําหญิงของไตหวัน ก็ตอบ นางไช อิง เหวย  เปนตน 
 
 
    ที่นาสนใจลาสุด คือ ประธานาธิบดีประเทศพมา 
    นายอู ทิน จอว คนเดิมนั้นไดลาออกจากตําแหนง 
    มีการเลือกต้ังใหม และประกาศอยางเปนทางการ 

     ประธานาธิบดีคนใหมของพมา  นายอู วิน  มยิน 
     เขารับตําแหนงนับวาระต้ังแตวันที่ 28 มีนาคม 61 
  
     
   ขอสอบขาราชการครู สามารถพลิกแพลงไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับผูออกสอบวาจะมีแนวใด 
   ไดทั้งส้ิน ถากรณีที่เขารูละวาผูสอบสวนใหญคงจะรูขอมูล หรือเตรียมขอมูลมาบางแลววา 
   ประธานอาเซียนป 2561 คือสิงคโปร นาจะตอบได ถาถามแบบนี้ เกิดเขาพลิกเหล่ียมบาง 
   ถามวา ประธานอาเซียนป 2562 ประเทศใดละ จะตอบไดไหม คําตอบคือ ไทยเรานี่แหละ 
   เพราะวามีโอกาสเปนขอสอบไดอยู เนื่องจากเปนไทย และพลเอกประยุทธ จันทรโอชา ก็ 
   เพ่ิงใหขาวสัมภาษณเกี่ยวกับที่วา ประเทศไทยพรอมเปนประธานอาเซียนในป 2562 แลว 



โครงสร้างท่ีสําคญัเกีย่วกบัการบริหารประเทศ 

 

การบริหารประเทศตามที่ระบุในรัฐธรรมนูญและกฎหมายตางๆ รัฐบาลจึงกําหนดกลไกและ

โครงการการบริหารราชการแผนดินใหมีประสิทธิภาพ จึงไดกําหนดโครงการการแบงสวนราชการ

ตามกลุมภารกิจ เปาหมายและอํานาจหนาที่ โดยแบงสวนราชการออกเปน 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี       1 

2. สวนราชการระดับกระทรวง/ทบวง       19     

3. สวนราชการระดับกรม  รวมทั้งสวนราชการที่มีช่ือเรียกอยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทากรม                           

                                  และสวนราชการภายใตการบังคับบัญชาขึ้นตรงตอรัฐมนตรี  

4. หนวยงานในกํากับ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งที่ตองการความคลองตัว  

      ในการบริหารจัดการแตไมไดมีฐานะเปนสวนราชการ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ  
      อยูใตการกํากับของรัฐมนตรีและคณะกรรมการแหงชาติ 

 

5. องคการมหาชน ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งที่ตองการความคลองตัวใน 
     การบริหารจัดการแตไมไดมีฐานะเปนสวนราชการ จัดต้ังตามพระราชบัญญัติองคการ  
     มหาชน พ.ศ. 2542 โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังหนวยงาน  
 

6. รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรูปแบบการบริหารของรัฐประเภทหนึ่งโดยเปนหนวยงานธุรกิจที่รัฐเปน  

     เจาของ 

 

    ประเทศไทย มี 19 กระทรวง + สํานักนายกรัฐมนตรี = 20 สวนราชการระดับกระทรวง 

 

พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา  เปนนายกรัฐมนตรี โดยเคยมีรองนายกรัฐมนตรี 6 ทาน  

พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ     พลเอกธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร    ดร. วิษณุ เครืองาม 

พลอากาศเอกประจิน จ่ันตอง    พลเรือเอกณรงค พิพัฒนาศัย     ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ 

หกทานดังกลาว ดํารงตําแหนงในระยะเวลาพอสมควร ต้ังแตชวงป 59 – 60 สองปกวาแลว 

แตวาการปรับ ครม. ของชวงเดือนพฤศจิกายน 2560  มีการใหพนตําแหนงไปสองทาน  คือ 

พลเอกธนะศักด์ิ  ปฏิมาประกร กับ พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย  ปรับออกไป โดยแตงต้ัง 

พลเอกฉัตรชัย  สาริกัลยะ  มาเปนรองนายกรัฐมนตรี ปจจุบันจึงเหลือ 5 ทาน ตามช่ือที่เห็น  

ÃÇÁà»š¹ 20 Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÃÐ Ñ́º¡ÃÐ·ÃÇ§ 
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8_%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94_%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C


   เมื่อไรก็ตามที่มีการเปล่ียนแปลงรัฐบาลหรือทีมบริหารประเทศ 
   ส่ิงแรกที่ผูนํารัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) ตองทํา คือ การแถลงนโยบายอยางเปนทางการ 
   วาจะทําอะไรในการบริหารจัดการประเทศ โดยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
   เปนรัฐบาลคณะรัฐมนตรีคณะที่ 61 (ปจจุบันปรบัมาเปนครั้งที่ 5)  ก็นับยังเปน 61(5) 
 
 

 
  ในตอนที่เขารับตําแหนงใหมๆ รัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 

ประกาศนโยบาย 11 ขอ และการบริหารประเทศแบงเปน 3 ระยะ  
 
 
  ระยะแรก ลดความขัดแยงภายในประเทศเพ่ือใหเกิดความสงบ 
  ระยะที่สอง จัดต้ังคณะกรรมการตางๆเขาสูการเริ่มตนบริหารงาน 
    และอยูระหวางใชรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว 2557  
  ระยะที่สาม ประกาศใชรัฐธรรมนูญและการบริหารจัดการเลือกต้ัง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ขอสอบจริง   เชน   -  นโยบายแรกสุดคืออะไร       ตอบ  ปกปองเชิดชูสถาบันกษัตริย 
         -  นโยบายที่เกี่ยวกับการศึกษาคือขอใด      ตอบ ขอ 4 และขอ 8 



ประชารัฐ 
 

¾Å.Í.»ÃÐÂØ·¸� ¡Å‹ÒÇ¶Ö§¤íÒÇ‹Ò »ÃÐªÒÃÑ° ã¹à¾Å§ªÒµÔä·Â  
   .......»ÃÐà·Èä·ÂÃÇÁàÅ×Í´à¹×éÍªÒµÔàª×éÍä·Â à»š¹»ÃÐªÒÃÑ° ä¼·¢Í§ä·Â·Ø¡Ê‹Ç¹…. 
à¾Å§ªÒµÔä·ÂäÁ‹ä´ŒÃŒÍ§Ç‹Ò … »ÃÐà·Èä·ÂÃÇÁàÅ×Í´à¹×éÍªÒµÔàª×éÍä·Â à»š¹»ÃÐªÒ¹ÔÂÁ 
 
ÊÃØ»¡ÒÃµÕ¤ÇÒÁÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¤íÒÇ‹Ò »ÃÐªÒ¹ÔÂÁ ä´Œ ´Ñ§µ‹Íä»¹Õé 
 ¡ÒÃ·íÒ¹âÂºÒÂËÃ×Í¡ÒÃºÃÔËÒÃÍÐäÃµ‹Ò§æâ´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ¹ÔÂÁªÁªÍº¢Í§ 
»ÃÐªÒª¹à»š¹ÊíÒ¤ÑÞ à¾×èÍµÍºÊ¹Í§¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ËÃ×Í¤ÇÒÁµŒÍ§¡ÒÃ¢Í§¼ÙŒ¤¹µ‹Ò§æ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบคุณภาพประกอบจากข่าวในเวบ็ไซต์ของหนังสือพิมพ์แนวหน้า 

 
 

การลดแลกแจกแถมชวงแรกจะดูดีมาก อูฟู แตเมื่อผานไปสักระยะจะเริ่มสะทอน 

ความจริงในปญหาตางๆ เพราะบอยครั้งประชานิยมจะไมใชการพัฒนาที่ยั่งยืนแตเปนการ 

เสนอความชมชอบแบบสุดโตงเกินไป (มุงใหผูคนช่ืนชอบ ช่ืนชมและเทใจ เทคะแนนให)  

 

สวนดีของโครงการหรือนโยบายประชานิยมก็มี แตมองในระยะยาวแหงความมั่นคง 

ปญหามักตามมามากกวา เพราะไมมุงเนนใหประชาชนชวยเหลือตัวเองแตเปนการมุงบริการ  

เสนอใหความชอบ อยากไดอะไรบอกมา จัดใหเลย ทํานองนั้น ซึ่งถือเปนการใชงบประมาณ 

มากเกินความจําเปน และจะกอใหเกิดปญหาภายหลังได โดยเฉพาะเสถียรภาพทางการคลัง 

 

แนวนโยบายประชานิยม มักเปนผลดี
ในระยะไมนาน คือไดใจช่ัวคราวแตใน 
ระยะยาวจะสงผลกระทบหนักตอการ
บริหารจัดการ เพราะวาประชานิยมดู
เหมือนจะเปนการ ลด แลก แจก แถม 
เพ่ือใหผูคนมากมายนิยมชมชอบ ปกติ
ก็มักจะใชเปนนโยบายเชิงหาเสียงและ
ไดคะแนนนิยมชมชอบจากประชาชน  
 



    ตัวอยางที่บงช้ีความเปนประชานิยมเพ่ือเปนการทําใหประชาชนพอใจอยางนโยบาย

ของรัฐบาล เชน โครงการรถคันแรก โครงการจํานําขาว โครงการรถไฟฟรี โครงการรถเมลฟรี ฯลฯ 

เปนการเสนอตอบสนองตอความตองการของประชาชนในชวงเวลานั้นๆ บางทีอาจดูเปนประโยชน

ก็จริงแตหากใชเหตุและผลเขาเทียบจะเห็นวาบิดเบือนกลไกการบริหาร โดยเฉพาะเรื่องตนทุนใน

การทําเรื่องนั้นตัวอยางก็ลองคิดดู รถเมลฟรีหากเราคิดวาเปนประโยชนไหม ดีไหม สงเสริมและ

ชวยเหลือประชาชน แตความจริงการดําเนินการรถโดยสารตองมีตนทุนทั้งคาน้ํามัน คาจาง

คนขับรถ คาบํารุงรักษา อะไรตอมิอะไร ไมมีรายไดมาสนับสนุนเพ่ิมเติม  มีแตเอาเงินจากภาครัฐ

หรือจากสวน ที่เกี่ยวของไปอัดเขากับโครงการ แนนอนความส่ันคลอนเรื่องการบริหารยอมมี และ

ภาระก็หนักขึ้น ทายที่สุด นานวันเขาก็ตองพบความจริง  

 

หรืออยางโครงการรถคันแรกเห็นชัดเจนวาปลอยใหคนมีรถงายๆ สุดทายเมื่อพบความจริง

อีกสักระยะจะเห็นวาคนมากมายสงคางวดไมไดเพราะกระบวนการไดรถไปใชมันผิดตามวิถีที่ควร 

ใครก็ไดรถงายๆ ไมมีการกรองขอมูลศักยภาพคนสงงวดตามแบบแผนที่ควรเปน อีกทั้งยังสงผลให

เกิดปญหารถติดตามมาดวย สุดทายผลกระทบตกที่คนสงรถและคนทําธุรกิจรถหรือฝายที่เกี่ยวของ 

 

 
  â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªÒ¹ÔÂÁ·ÕèÊÃŒÒ§¼ÅàªÔ§ÅºÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ (¼Å´Õ¡çÁÕÍÂÙ‹¹Ðáµ‹ÁÕ¼ÅàÊÕÂàÂÍÐ)    

  Ê‹§¼Å¡ÃÐ·º·Õèà»š¹Ç§¡ÇŒÒ§ÁÒ¡ ä´Œá¡‹â¤Ã§¡ÒÃÃÑº í̈Ò¹íÒ¢ŒÒÇáÅÐ¹âÂºÒÂÃ¶Â¹µ�¤Ñ¹áÃ¡  
  ¶×Íà»š¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¡ÒÃ Å´ áÅ¡ á¨¡ á¶Á â´ÂãËŒ»ÃÐªÒª¹¹ÔÂÁªÁªÍº¡ÃÐáÊ¹Ñé¹ 

 
 
¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§·Õèà¤ÂÍÍ¡ ¶ÒÁÇ‹ÒÊÒàËµØÊíÒ¤ÑÞ·Õè·íÒãËŒ»ÃÐà·È¡ÃÕ«Ê‹Íà¤ŒÒÅŒÁÅÐÅÒÂ 
ÊÀÒÇÐàÈÃÉ°¡Ô¨µ¡µèíÒÂèíÒáÂ‹ ¨¹ÁÕ¢‹ÒÇàÃ×èÍ§ÁµÔãËŒ¢ÑºÍÍ¡¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÂÙâÃ ¤×Í¢ŒÍã´ 
¤íÒµÍºà©ÅÂ¢ŒÍ¹Õé ¤×Í  ¤.  â¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐªÒ¹ÔÂÁ·ÕèÃÑ°ºÒÅã¹ºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È 
 
 
  ดวยเหตุนี้ ในรัฐบาลชุดปจจุบันเห็นขอเสียของการใชนโยบายเชิงประชานิยม  

จึงพยายามแปรเปลี่ยนแนวทางการบริหารประเทศ ใหเปนแบบประชารัฐ  จะดีกวาและ
เหมาะสมกับลักษณะการบริหารจัดการในประเทศไทยดวยคนไทยมากกวาแนวทางลักษณะ 
ประชานิยมในอดีตที่ผานมา ซึ่งสรางความเสียหายตอประเทศมากพอสมควร 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

      แต่จริงๆแลว้ ประชารัฐนาํมาใชเ้ชิงนโยบายจะมุ่งเนน้ท่ีการบริหารจดัการในประเทศไทย

ใหมี้ประสิทธิภาพ ภายใตค้วามร่วมมือของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกบัประชาชนและทอ้งถ่ิน 

ชุมชนต่างๆดว้ย ใหเ้กิดประโยชน์โดยรวมอยา่งแทจ้ริง ย ัง่ยนื 

 

    ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹ÃÑ°ºÒÅªǾ ¹ÕéàÃÒ¡ç¨Ðä´ŒÂÔ¹¤íÒÇ‹Ò»ÃÐªÒÃÑ°ã¹â¤Ã§¡ÒÃµ‹Ò§æÁÒÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§ 

    ºŒÒ¹»ÃÐªÒÃÑ°    âÃ§àÃÕÂ¹»ÃÐªÒÃÑ°        µíÒºÅ»ÃÐªÒÃÑ°      áÅÐÍ×è¹æÍÕ¡ 

 

        ¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§à¤ÂÍÍ¡â´Â¶ÒÁÇ‹Ò 

        ¢ŒÍã´¤×Íá¹Ç·Ò§»ÃÐªÒÃÑ° 
 

        à©ÅÂ¤íÒµÍº¤×Í 

¢. ÃÑ°ºÒÅºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÃ‹ÇÁÁ×Í 

¡ÑºÀÒ¤»ÃÐªÒª¹áÅÐàÍ¡ª¹ 

    

 

 ประชารัฐเริ่มปรากฏมาต้ังแตสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ  จันทรโอชา เขามาดําเนินการ

บริหารประเทศในชวงป 2557 โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2558 เริ่มมีอะไรเห็นออกมาอยางจริงจัง

เกี่ยวกับ “ประชารัฐ” สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  ชวงป 2561 ก็มีอะไรที่นาสนใจเชนบัตรคนจน 

(หรือช่ือทางการก็คือบัตรสวัสดิการแหงรัฐ) ก็เปนอีกหนึ่งในแนวทางดานประชารัฐนั่นเอง 

 

 »ÃÐªÒÃÑ° Ö̈§à»š¹ÅÑ¡É³Ð¢Í§¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í ÃÐËÇ‹Ò§ÀÒ¤ÃÑ°¡Ñº»ÃÐªÒª¹ã¹
ÀÒ¤Ê‹Ç¹µ‹Ò§æâ´Âà¹Œ¹¡ÒÃ» Ô̄ºÑµÔáÅÐºÃÔËÒÃ§Ò¹ÁØ‹§ãËŒà¡Ô´»ÃÐâÂª¹�á¡‹»ÃÐªÒª¹
à»š¹ËÅÑ¡ äÁ‹ä´Œà¹Œ¹¤ÇÒÁ¹ÔÂÁªÁªÍºà»š¹ÊíÒ¤ÑÞÍÕ¡µ‹Íä» áÁŒºÒ§¤ÃÑé§á¹Ç¹âÂºÒÂ
ºÒ§ÍÂ‹Ò§»ÃÐªÒª¹ÍÒ¨äÁ‹ªÍº ÍÒ¨à»š¹á¹ÇºÑ§¤ÑºËÃ×ÍÊÑè§ãËŒ·íÒ áµ‹Ç‹ÒÊÔè§·Õèà¡Ô´¢Öé¹ 
¨Ðà»š¹»ÃÐâÂª¹�µ‹Í»ÃÐªÒª¹â´ÂÀÒ¾ÃÇÁÍÂ‹Ò§á·Œ¨ÃÔ§ ¹Õè¤×Íá¹Ç·Ò§»ÃÐªÒÃÑ°  



    รูจักกับบัตรสวัสดิการแหงรัฐ 

 

 ภาษาพูดอาจเรียกวา บัตรคนจน   คือ แจกใหกับผูมีรายไดนอย  

 ช่ืออยางเปนทางการ  บัตรสวัสดิการแหงรัฐ  (เปนโครงการประชารัฐสวัสดิการ) 

 

- รายได 30,000 – 10,000 บาท ตอป  ไดวงเงินจับจายใชสอย  200 บาท ตอเดือน 

- รายไดตอป ไมถึง 30,000 บาท ตอป  ไดวงเงินจับจายใชสอย  300 บาท ตอเดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ยกเลิกไปแลว รถเมลฟรี  รถไฟฟรี  

 เราเคยมีการขึ้นรถไฟฟรี ไดเลยตามโครงการ หรือ รถเมลฟรี ทํามาหลายปแลว 

 แตปจจุบัน โครงการดังกลาวยกเลิกไปแลว ต้ังแตราวๆ ปลายป 2560 เปนตนมา 

 ตอนนี้ไมใชวาอยูดีๆ เดินดุมๆไปขึ้นรถไฟ รถเมล ไดฟรี เหมือนเมื่อกอนแลวนะจะ 

 

 

   เพราเปล่ียนระบบแบบฟรีนั้น ใหใชสิทธิจากบัตรสวัสดิการแหงรัฐนี้แทน มีโควตาให 500 บาท   



 
 
 ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹âÂºÒÂà¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô̈ ¾ÔàÈÉ ÁÕ¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸� ¨Ñ¹·Ã�âÍªÒ 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ â´Âã¹»‚ 2558 ä´Œ»ÃÐ¡ÒÈà¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉÃÐÂÐáÃ¡ 5 Ñ̈§ËÇÑ´  
 1. Ñ̈§ËÇÑ´µÒ¡  (´‹Ò¹áÁ‹ÊÍ´) 
 2. Ñ̈§ËÇÑ´ÁØ¡´ÒËÒÃ   
 3. Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ (´‹Ò¹ÍÃÑÞ»ÃÐà·È) 
 4. Ñ̈§ËÇÑ´µÃÒ´ (´‹Ò¹¤ÅÍ§ÅÖ¡  ´‹Ò¹ËÒ´àÅç¡ ºŒÒ¹¤ÅÍ§ãËÞ‹) 
 5. Ñ̈§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ (´‹Ò¹ÊÐà´Ò áÅÐ »Ò´Ñ§àº«Ò) 
 

 ¡ÒÃ Ñ̈´µÑé§à¢µ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ã¹ÃÐÂÐµ‹Íä»à¾ÔèÁÍÕ¡ 5 Ñ̈§ËÇÑ´ 
1. Ñ̈§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ (ºŒÒ¹¾Ø¹éíÒÃŒÍ¹ ÍíÒàÀÍàÁ×Í§) 
2. Ñ̈§ËÇÑ´Ë¹Í§¤ÒÂ (ÍíÒàÀÍàÁ×Í§) 
3. Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ (ÍíÒàÀÍáÁ‹ÊÒÂ  ÍíÒàÀÍàªÕÂ§áÊ¹  ÍíÒàÀÍàªÕÂ§¢Í§) 
4. Ñ̈§ËÇÑ´¹¤Ã¾¹Á (ÍíÒàÀÍàÁ×Í§) 
5. Ñ̈§ËÇÑ´¹ÃÒ¸ÔÇÒÊ (¾×é¹·ÕèªÒÂá´¹) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทย 
 



     คณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 

 
ÇÑ¹·Õè 23 ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2557 ÁÕ¤íÒÊÑè§¤³ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊ§ºáË‹§ªÒµÔáµ‹§µÑé§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´¹Õé 
ãËŒËÑÇË¹ŒÒ ¤Êª ËÃ×ÍÃÍ§ËÑÇË¹ŒÒ·Õèä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ ´Ñ§¹Ñé¹ ã¹ªǾ ¹Õé 
พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา จึงเปนประธานคณะกรรมการดังกลาว 
หนาที่มี 8 ขอยอยๆ แตโดยสรุป คือ พิจารณาใหความเห็นชอบ กําหนดกฏเกณฑ กํากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ สนับสนุนดานตางๆวางแผนการดําเนินการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 
 
   ÍÕ¡ËÅÒÂà´×Í¹µ‹ÍÁÒ ¢ŒÒÁÁÒ¶Ö§»‚ 2558  ¤íÒÊÑè§ ¤Êª ÇÑ¹·Õè 13 ÁÕ¹Ò¤Á 2558  

   áµ‹§µÑé§ “คณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ”  

    โดย พลเอกประวิตร  วงษสุวรรณ  รองหัวหนา คสช  เปนประธานกรรมการ 
    มีหนาที่โดยหลักๆก็คือ กํากับ ติดตาม เรงรัด ขับเคล่ือนการดําเนินงานเกี่ยวกับเขตพัฒนา      
    เศรษฐกิจพิเศษ ที่จัดต้ังขึ้นใน ป 2558 หาจังหวัดเบื้องตน และอื่นๆที่จัดต้ังขึ้นในอนาคต  
 

 
ขอสอบจริงชวงป 2558 – 2559 เคยออกสอบถามประธานของคณะกรรมการทั้งสองชุดนี้ 

ดูช่ือคณะกรรมการใหดีวาขอสอบถามถึงคณะกรรมการใด เพราะสองชุดนี้คาบเกี่ยวกันอยู 

แตประธานของทีมทํางานทั้งสองเปนคนละคนกันไดแก พลเอกประยุทธกับพลเอกประวิตร   
 

 
    ÂéíÒËÅÑ¡ÇÔ¸Õ¤Ô´äÇŒÇ‹Òà¹×éÍËÒÊ‹Ç¹¹Õé à»š¹¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§àÂÍÐÁÒ¡æã¹ª‹Ç§»‚ 57 – 58 
  à¾ÃÒÐà»š¹¡ÃÐáÊª‹Ç§¹Ñé¹ ¶ÒÁ¢ŒÍÊÍº¡ÅÑºä»¡ÅÑºÁÒ àª‹¹ Ñ̈§ËÇÑ´ã´à»š¹à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨ 
  ªÒÂá´¹¾ÔàÈÉ ÃÐÂÐáÃ¡ ã¤Ãà»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ à»š¹µŒ¹  áµ‹Ç‹Òà¹×éÍËÒÊ‹Ç¹¹Õé¼‹Ò¹ 
  ÃÐÂÐàÇÅÒÁÒáÅŒÇ 2 – 3 »‚ ¡ÅÔè¹äÍ¢Í§à¹×éÍËÒÍÒ¨ÁÕ»ÃÒ¡¯ã¹»‚ 2560 – 61 ¾ÍÁÕÍÂÙ‹ 
  áµ‹ÍÒ¨¨ÐäÁ‹ÁÕ¹éíÒË¹Ñ¡¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞà·‹Ò¡ÑºÂØ¤¹Ñé¹Å‹Ð ¤ÇÃ·íÒ¤ÇÒÁÃÙŒ Ñ̈¡ºŒÒ§ áÅÐÁÒà¹Œ¹·Õè 
  ËÅÑ¡á¡‹¹¢Í§ÂØ¤ÊÁÑÂ … »‚¹Õé ÊÍº»‚ 2561 ¨ÐÁÕ¡ÃÐáÊà¹×éÍËÒãËÁ‹æÁÒ ÅÍ§µÔ´µÒÁä´Œ 
 
 
      ¶ŒÒ¼ÙŒà¢ŒÒÊÍºËÅ§¡ÃÐáÊ¢ŒÍÊÍº ÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒ¢ŒÍÊÍºµ¡ÂØ¤ËÃ×Í¼Ô´ÂØ¤ ¤×Í¤Ø³¾ÅÒ´¹Ð ! 
     ÁÑ¹ÍÒ¨à¤Âà»š¹¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§ ÍÍ¡àÂÍÐ»‚ 58 – 59 ºÒ§·ÕäÁ‹ä Œ́ÍÍ¡áÅŒÇã¹»‚ 60 - 61 



มาดูโครงการที่นาสนใจในรัฐบาลชุดน้ี มีโอกาสเปนประเด็นขอสอบ 
 
 
 
 

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศไทย เพ่ือรองรับการเขาสูประเทศไทย 4.0 
เช่ือมโยงกับนานาประเทศ เนน การคมนาคมขนสง + เครือขาย ICT + พลังงาน เชน 
 

รถไฟรางคู 
โครงการที่พรอมขออนุมัติจาก ครม. ในป 2560  
ประกอบดวยโครงการรถไฟทางคู 8 เสนทาง  
1. ชวงปากน้ําโพ-เดนชัย  
2. ชวงชุมทางจิระ-อุบลราชธาน ี 
3. ชวงขอนแกน-หนองคาย  
4. ชวงชุมพร-สุราษฎรธาน ี 
5. ชวงสุราษฎรธาน-ีหาดใหญ-สงขลา  
6. ชวงเดนชัย-เชียงของ  
7. ชวงบานไผ-นครพนม  
8. ชวงหาดใหญ-ปาดังเปซาร 

 
รถไฟชานเมือง 
 โครงการกอสรางรถไฟฟาชานเมือง 2 เสนทาง ประกอบดวย 

1. รถไฟชานเมืองสายสีแดงเขม ชวงรังสิต-ธรรมศาสตร 
2. สีแดงออน สวนตอขยาย ชวงตล่ิงชัน-ศิริราชและตล่ิงชัน-ศาลายา  

 
 รถไฟความเร็วสูง  คาดการณวาจะสราง 4 เสนทาง 

1. สายเหนือ กรุงเทพ – พิษณุโลก (เดิมวางแผนไปถึงเชียงใหม) 
2. สายอีสาน กรุงเทพ – นครราชสีมา (เดิมวางแผนไปถึงหนองคาย) 
3. สายใต กรุงเทพ – หัวหิน (เดิมวางแผนไปถึงปาดังเบซา) 
4. สายตะวันออก กรุงเทพ – ระยอง 
 

โดยเริ่มตนสายแรกที่ผานมติ ครม. คือ สายกรุงเทพ – พิษณุโลก  รวมมือกบัประเทศ
ญ่ีปุน บรจิาครถไฟใหประเทศไทยจํานวน  24 คัน  

การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐาน  



 
 

 โครงการพัฒนา "ทาเรือเฟอรรี"่  เพ่ือเช่ือมโยงอาวไทยตอนบนฝงตะวันออกและฝง
ตะวันตก(East-West Ferry) เปนโครงการที่รัฐบาลกําลังกําลังเรงขบัเคล่ือนใหแลวเสร็จเปน
รูปธรรมโดยเร็วภายในรฐับาลชุดปจจบุัน โดยกําหนดทาเรือหลัก 3 ทา  

1. พัทยา จังหวัดชลบุร ี
2. บางป ูจังหวัดสมุทรปราการ 
3. หัวหนิ จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
และตามแผนที่วางไวคาดวา จะเริ่มเปดใหบริการเสนทางแรก ในตนเดือนมกราคม 

2560 นี้ระหวาง พัทยา – หัวหิน เปนระยะทาง  113 กิโลเมตร ใชเวลาเดินทางประมาณ 
1 ช่ัวโมง 40 นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ทาเรือเฟอรรี 



 
 
แนวคิด Smart City ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือใหเกิดชุมชนเมืองที่อํานวยความสะดวกแกผูอยู

อาศัยและไดรับคุณภาพในการใชชีวิตที่สูง เปนเมืองที่นาอยูอาศัย และมีการใชทรัพยากรที่มีอยู
นอยที่สุดอยางมีประสิทธิภาพ โดยทําการเช่ือมโยงระบบโครงสรางพ้ืนฐานของเมืองเขาดวยกัน
แบบบูรณาการผานระบบ IT เพ่ือใหการบริหารจัดการเมืองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

สมารตซิตี (smart city) หรือ เมืองอัจฉริยะ เปนรูปแบบการประยุกตเทคโนโลยี ดิจิตัล 
หรือขอมูลสารสนเทศและการส่ือสารในการเพ่ิมประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพ่ือชวย
ในการลดตนทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพ่ิมประสิทธิภาพใหประชาชนสามารถ
อยูอาศัยไดในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การสงเสริมสนับสนุนการออกแบบ “เมืองอัจฉริยะ”ชวยลด
ปญหาทางดานส่ิงแวดลอม ปญหามลภาวะทางอากาศ น้ําเสีย ขยะ การระบายน้ํา ชวยสงเสริม
สภาพแวดลอมที่ดี คุณภาพอากาศที่ดี เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดปรากฏการณเกาะความรอน (Heat 
Island Effect)  
 

ประเทศไทยจะไดอะไร จากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (smart city)   
1. เมืองตนแบบ ที่ประหยัดพลังงาน และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
2. เมืองนวัตกรรม มีทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพราะตองการสรางเมืองและนวัตกรรมที่เกิด 

การตอยอดจากการมีเมืองอัจฉริยะ 
3. เมืองที่บมเพาะนักธุรกิจรุนใหม เพราะคนรุนใหมที่อยูในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี 

ความสะดวกสบาย สามารถ connect กับคนที่อยูรอบโลก มีเวลาวาง สภาพแวดลอมนี้เอื้อตอการ
เกิดธุรกิจใหมๆ 

 

เกณฑประเมนิ Smart City มีทั้งหมด ๗ หมวดดวยกัน ไดแก 
1. พลังงานอัจฉริยะ (smart energy) 
2. การสัญจรอัจฉริยะ (smart mobility) 
3. ชุมชนอัจฉริยะ (smart community) 
4. ส่ิงแวดลอมอัจฉริยะ (smart environment) 
5. เศรษฐกิจอัจฉริยะ (smart economy) 
6. อาคารอัจฉริยะ (smart building) 
7. การบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ (smart governance) 
 

จังหวัดนํารอง  
1. นครนายก เปนจังหวัดแรกที่ถูกเลือกเขารวมโครงการเพ่ือนํารอง 
2. ภูเก็ต จุดเริ่มตนของสมารทซิต้ี เดิมทีรัฐบาลเคยวางไววาจะเปนเมืองไอทีซิต้ี 
3. เชียงใหม และ ขอนแกน  ขอเขารวมโครงการไมลซิต้ี ดวยจุดประสงคที่แตกตางกัน 

 

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1


 
 

 
เกี่ยวกับโครงการใหมของรัฐบาล ที่จะเรงพัฒนาสามจังหวัดภาคตะวันออก คือ ชลบุรี 

ระยอง และฉะเชิงเทรา โดยยกข้ึนเปน “ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก” หรือ  
Eastern Economic Corridor อันจะเปนโครงการที่มีความสําคัญยิ่งกับอนาคตของประเทศ
ไทยและอาเซียนตอไป หัวใจสําคัญจะอยูที่การลงทุนเพ่ือสรางโครงขายการคมนาคมขนสงและโลจิ
สติกสที่สมบูรณ ระหวางถนน ระบบราง เรือ และอากาศ ซึ่งเช่ือมโยงกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
แหลมฉบัง พัทยา สัตหีบ อูตะเภา มาบตาพุด และระยองเขาดวยกัน ตลอดจนเช่ือมตอไปยังพ้ืนที่
ตางๆ รอบไทย โดยจะลงทุนในโครงการสําคัญตางๆ เชน 

  
     (1) โครงการทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง ชวงที่ 3 มูลคาการลงทุนกวา 1 พันลานดอลลาร  
     (2) โครงการพัฒนาสนามบินอูตะเภา ที่จะสามารถรองรับผูโดยสารไดมากกวา 10 ลานคน
ในชวง ตอไป รวมทั้งจะเปนศูนยพัฒนาบุคลากรดานการบินและศูนยการซอมบํารุงอากาศยานที่
สําคัญสุดของอาเซียน  
     (3) โครงการพัฒนาทาเรือจุกเสม็ดที่สัตหีบ ใหเปนทาเรือที่สามารถรองรับเรือสําราญขนาด
ใหญและเรือ Ferry ที่จะเช่ือมโยงภาคตะวันออกของไทยไปยังหัวหิน ชะอําในเวลา 1 ช่ัวโมงเศษ 
และเช่ือมโยงไปยังกรุงเทพ  
     (4) การสรางรถไฟทางคู และรถไฟความเร็วสูง ที่จะเช่ือมระยอง และทาเรือแหลมฉบังเขา
กับกรุงเทพ และภาคสวนอื่นๆ ของประเทศมูลคาการลงทุนประมาณ 6.5 พันลานดอลลาร  

    (5) การสรางทางหลวงตางๆ ในสวนที่ยังขาดหายไปใหครบถวนสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระเบยีงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก 



28 มีนาคม 2561  ลาสุด คณะรัฐมนตรีอนุมัติแลวกับรถไฟเชื่อม 3 สนามบิน 
 
 

อนุมัติโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน ในรูปแบบ PPP Net Cost 
 

 

                 โดยภาครัฐลงทุนคางานจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และใหภาคเอกชนลงทุนคางานโยธา  

คางานระบบรถไฟฟาและขบวนรถไฟฟา คาพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนบริการรถไฟและบริการ

ผูโดยสาร และคาจางที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งดําเนินงานบริหารและซอมบํารุงโครงการ โดยให

เอกชนรวมลงทุนรวมเปนเวลา 50 ป  

 

       เอกชนเปนผูจัดเก็บคาโดยสารและความเส่ียงดานจํานวนผูโดยสารของโครงการ 

(Ridership Risk) จัดเก็บรายไดจากการพัฒนาพ้ืนที่โครงการ  

 

     -  เปนโครงสรางพ้ืนฐานหลักในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

     -  เช่ือมตอ 3 ทาอากาศยานในเขตกรุงเทพฯ และระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
 

 

 

     เช่ือม 3 สนามบิน  

     แบบไรรอยตอ 

- ทาอากาศยานดอนเมือง  

- ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ              

- ทาอากาศยานอูตะเภา 

 

  

 

     ระยะเวลาโครงการที่เหมาะสม คือ 50 ป เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับภาครัฐและประหยัด

งบประมาณ แบงเปน  

- ระยะพัฒนาโครงการฯ ไดแก งานการออกแบบและงานการกอสราง เปนเวลา 5 ป 

- ระยะการดําเนินงานของโครงการและงานการบํารุงรักษา เปนระยะเวลา 45 ป 

 



                                  รูจักโครงการไทยนิยม  ยัง่ยืน 
 
 คําๆนี้ ปรากฏเปนเรื่องเปนราวชวงตนป 2561 เปนคําที่จะเริ่มมาแทนที่คําวา 
ประชารัฐ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเปนคําที่ทันสมัยสําหรับนํามาใชจัดการต้ังแตป 2561  
ใชควบคูกับความเปนประชารัฐ แตวากระแสน้ําหนักจะมาทางคําวา ไทยนิยม ยั่งยืน 
 
       ÃÙŒ Ñ̈¡¡Ñºá¹Ç·Ò§ãËÁ‹¢Í§ÃÑ°ºÒÅ ã¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨  

 
 

คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
 
 

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  

ออกคําส่ัง สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2561  

แตงต้ัง  “คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ 

ไทยนิยม ยั่งยืน” มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  

และมีรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีทุกคน  

ผูบัญชาการเหลาทัพ ปลัดกระทรวง  

และคนอื่นๆ รวม 61 คน เปนกรรมการ  ขอบคุณภาพขาวตามโลโกของภาพ 

 

 

โดยคณะกรรมการชุดนี้ มีอํานาจหนาที่ เพ่ือขับเคล่ือนงานตามแนวทางประชารัฐ 

อํานวยการพัฒนา แกไขปญหาในทุกมิติดานเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงในพ้ืนที่ 

สรางความรับรูใหกับประชาชนในการพัฒนาประเทศ และระบอบประชาธิปไตย 

 
 

โดยมอบหมายใหผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ 

และขาราชการในพ้ืนที่ระดับตําบลขับเคล่ือน  

พรอมกับทหาร หนวยความมั่นคง ปราชญชาวบาน 

และจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ รวมทีมทํางาน 

พรอมกันทั่วประเทศ 



นายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมมอบนโยบายและแนวทางขับเคล่ือนการพัฒนา
ประเทศตามโครงการ  “ไทยนิยม ยั่งยนื”  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 

 

     เดินหนาขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพ่ือแกไขปญหา 
     ในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม พรอมพัฒนาประเทศไปสู 4.0  
 
 

ที่ผานมารัฐบาลและทุกกระทรวงมีนโยบายสําคัญลงไปในพ้ืนที่ โดยไดมีแผนงานโครงการ

และงบประมาณลงไปขับเคล่ือน ซึ่งลักษณะตางคนตางทํา ขาดการบูรณาการรวมกัน กอใหเกิด

ความซ้ําซอน กลายเปนภาระใหกับประชาชน เชน กรณีการกอสรางถนนแตชาวบานไมอยากให

สรางหรือไมรูเรื่องมากอน หรือ กรณีการวางแผนการทํางานที่ไมพรอมกันระหวางกรมชลประทาน

กับกรมทางหลวง และอื่น ๆ จากที่มาและปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองมีการบริหารงานใน

รูปแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” เพ่ือบูรณาการงานของรัฐบาลและทุกกระทรวงซึ่ง คําวา “ไทย

นิยม” ไมใชการสรางกระแส “ชาตินิยม” แตอยูบนพ้ืนฐานของ “ความเปนไทยโดยไมท้ิงหลัก

สากล”และ “ไทยนิยม” ก็ไมใช “ประชานิยม” แตอยางใด 

 

 

*** ขอสังเกต มีลักษณะเดียวกันกับคําวา “ประชารัฐ” ไหม ก็นะ ก็อันเดียวกัน 

     แตเปนแคการสรางคําใหมๆ สีสันใหมๆ ในแวดวงการบริหารเศรษฐกิจเอง 

 
 

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มีกลไกสําคัญ 4 ระดับ ทําหนาที่บูรณาการการขับเคล่ือน 

และติดตามงานสําคัญลงในพ้ืนที่เปาหมาย 83,151 หมูบาน/ชุมชน  ประกอบดวย   
 

1) ระดับชาติ        2) ระดับจังหวัด         3) ระดับอําเภอ   4) ระดับตําบล  
 

   ทั้งหมดคือทีมขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการ ไทยนิยม ยั่งยืน  

    ระดับตําบล ถือเปนแกนหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่ง   ทําหนาที่ทั้งการสรางการรับรู 

    ความเขาใจที่ถูกตองและการสรางความรวมมือกับกลไกของหนวยงานตางๆ เพ่ือแกไข 

    ปญหาในพ้ืนที่ ทั้งมิติดานความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม  

 

 



โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มุงขับเคล่ือน งานสําคัญ 10 เรื่อง ดังนี้   

1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหนึ่ง ดวยการสรางความสามัคคี ปรองดอง จัดใหมีการ

ทําสัญญาประชาคมใหเปนที่ยอมรับของทุกฝาย เพ่ือรับรูและปฏิบัติตามรวมกัน    

2) คนไทยไมท้ิงกัน ดวยการดูแลผูมีรายไดนอย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูที่ลงทะเบียน

โครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ   

3) ชุมชนอยูดีมีสุข ดวยการพัฒนาความเปนอยู อาชีพ และรายไดใหแก ประชาชน ผาน

การปฏิรูปโครงสรางการผลิตภาคการเกษตร และการทองเที่ยว  โดยชุมชน   

4) วิถีไทยวิถีพอเพียง ดวยการสงเสริมใหนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใน

การดําเนินชีวิต รวมทั้งเสริมสรางวินัยการออมในทุกชวงอายุ   

5) รูสิทธิ รูหนาท่ี รูกฎหมาย ดวยการใหความรูแกประชาชน ในเรื่อง สิทธิ หนาที่ และ

กฎหมาย เพ่ือการเปนพลเมืองที่ดี    

6) รูกลไกการบริหารราชการ ดวยการใหความรูแกประชาชน ทั้งเรื่องกลไกการบริหาร

ราชการแผนดินแตละระดับ และการบริหารงบประมาณ ที่มุงประโยชนแกประชาชน   

7) รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม ดวยการใหความรูกับประชาชนเกี่ยวกับ ระบอบการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข และหลักธรรมา- 

ภิบาล   

8) รูเทาทันเทคโนโลยี ดวยการใหความรูแกประชาชนเกี่ยวกับเทคโนโลยี    

ใหความสําคัญตอการเขาถึงขอมูลที่ถูกตองผานโครงการสําคัญ เชน เน็ตประชารัฐ เปนตน   

9) รวมแกไขปญหายาเสพติด ดวยการบูรณาการทุกภาคสวนในการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดอยางครบวงจร และ  

10) งานตามภารกิจของสวนราชการ/หนวยงาน (Function)  ทั้ง 10 เรื่องดังกลาว ถือ

เปนเรื่องเรงดวน และจะขยายผลเพ่ือตอยอดในเรื่องอื่นๆ ตอไป ใหครอบคลุมทุกมิติ 

 
 
 

                 รัฐบาลไดมุงหวังใหเจาหนาที่ภาครัฐยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการ 
     ขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยขอใหสรางการเรียนรูและทําความเขาใจ 
     กับประชาชนดวยความต้ังใจสงผลใหเกิดความรักสามัคคีปรองดองกัน เพ่ือพัฒนา 
     คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งขึ้น  
 
 
 



    แนวขอสอบความเคล่ือนไหวและเหตุการณปจจุบันชวงตนเดือนกุมภาพันธ 2561 
 

1. ขอใดเปนโครงการใหมของรัฐบาลสานตอแนวทางประชารัฐ 
ก. โครงการสวัสดิการแหงรัฐ  ข. โครงการไทยนิยม  ยั่งยืน 
ค.  โครงการประชาคมไทย 4.0 ง.  โครงการประเทศไทย มั่นคง ยั่งยืน 
 

2. ขอใดสอดคลองกับกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก.  ความเปนประชานิยม  ข.  ความสามารถในการแขงขัน 
ค.  ความเปนไทยตามหลักสากล ง.  ความคิดสรางสรรคอยางยั่งยืน 
 

3. ใครเปนประธานคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก. นายกรัฐมนตรี   ข.  รองนายกรัฐมนตรี 
ค.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ง.   ผูทรงคุณวุฒิแตงต้ังโดยคณะรัฐมนตรี 
 

4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน แบงการดําเนินงานออกเปนกี่ระดับ 
ก. 3  ระดับ    ข.   4  ระดับ 
ค.  5  ระดับ    ง.   10  ระดับ 
 

5. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับระดับการดําเนินงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก.  ระดับหมูบาน   ข.   ระดับจังหวัด 
ค.   ระดับอําเภอ   ง.    ระดับตําบล 
 

6. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ขับเคล่ือนงานสําคัญกี่ดาน 
ก.  4  ดาน    ข.   5  ดาน 
ค.  6  ดาน    ง.   10  ระดับ 
 

7. ขอใดไมใชจุดเนนการขับเคล่ือนงานตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก.  รูสิทธิหนาที่ รูกฎหมาย   ข.  รูคิดสรางสรรค  
ค.   รูเทาทันเทคโนโลยี   ง.  รูกลไกการบริหารราชการ 
 
 
เฉลย   1. ข   2. ค   3. ก   4. ข  5. ก  6. ง  7. ข 
 
 
 



8. การดูแลผูมีรายไดนอย เชน ผูที่ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแหงรัฐ   
สอดคลองกับหลักจุดเนนใดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
ก.  คนไทยไมทิ้งกัน   ข.  ประชาคมไทยผูกใจเปนหนึ่ง 
ค.   ชุมชนอยูดีมีสุข   ง.  วิถีไทยวิถีพอเพียง 
 

9.  การพัฒนาความเปนอยู อาชีพ และรายไดใหแกประชาชน ผานการปฏิรูปโครงการ 
 ผลิตภาคการเกษตร การทองเที่ยว โดยชุมชน สอดคลองกับจุดเนนใดในโครงการ 
 ไทยนิยม ยั่งยืน 
  ก.  สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหนึ่ง ข.  คนไทยไมทิ้งกัน 
  ค.  ชุมชนอยูดีมีสุข    ง.  วิถีไทยวิถีพอเพียง 
 

10.  ขอใดเปนเรื่องเรงดวนประเด็นสุดทายของจุดเนนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน 
   ก.   สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหนึ่ง 
   ข.   ชุมชนอยูดีมีสุข 
           ค.   รูสิทธิ รูหนาที่ รูกฎหมาย 
           ง.    งานตามภารกิจของสวนราชการ / หนวยงาน  
 

เฉลย   8. ก   9. ค    10. ง    
 
 

1) สัญญาประชาคมผูกใจไทยเปนหนึ่ง   

2) คนไทยไมท้ิงกัน  

3) ชุมชนอยูดีมีสุข  

4) วิถีไทยวิถีพอเพียง 

5) รูสิทธิ รูหนาท่ี รูกฎหมาย 

6) รูกลไกการบริหารราชการ 

7) รูรักประชาธิปไตยไทยนิยม  

8) รูเทาทันเทคโนโลยี  

9) รวมแกไขปญหายาเสพติด 

10) งานตามภารกิจของสวนราชการ/หนวยงาน (Function)  

 
 
 



 
    ¢ŒÍÊÍº¤ÇÒÁÃÍºÃÙŒ à»š¹ÍÕ¡Ë¹Öè§Ê‹Ç¹ÊíÒ¤ÑÞã¹ ÀÒ¤ ¡ 
    äÁ‹ãª‹á¤‹ÊíÒ¤ÑÞ¸ÃÃÁ´Ò¹Ð áµ‹¹éíÒË¹Ñ¡¤Ðá¹¹¨Ð¾Íæ 
    ¡ÑºÊ‹Ç¹ÀÒÉÒä·Â ¡ÒÃ¤Ô´ËÃ×Í¤³ÔµÈÒÊµÃ�´ŒÇÂ«éíÒä» 
 
 
 

 กระแสขาวชวงนี้ ที่นาสนใจ เชน 
 

- คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟความเร็วสูงเช่ือม 3 สนามบิน แบบไรรอยตอ 
- ระบบคาแรงขั้นตํ่า มีผลบังคับใช ต้ังแต 1 เมษายน 2561 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวขอสอบความรอบรู เหตุการณปจจุบัน  (ต้ังแตตนป 2561 จนถึง 8 เมษายน 2561)  
 
1.  ÃÑ°ºÒÅªØ´¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸� Ñ̈¹·Ã�âÍªÒ á¶Å§µ‹Í Ê¹ª àÁ×èÍà¢ŒÒÃÑºµíÒáË¹‹§ Ñ̈´à»š¹ 
    ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕªØ´·Õèà·‹ÒäÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
 ¡. ªØ´·Õè 60   ¢.  ªØ´·Õè 61 
 ¤. ªØ´·Õè 62   §.  ªØ´·Õè 63 
 
2.  ÃÑ°ºÒÅªØ´»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ¹Ñºà»š¹¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕªØ´·Õèà·‹ÒäÃ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
 ¡. ªØ´·Õè 60   ¢.  ªØ´·Õè 61 
 ¤. ªØ´·Õè 62   §.  ªØ´·Õè 63 
 

3. ¹âÂºÒÂÃÑ°ºÒÅ¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸� Ñ̈¹·Ã�âÍªÒ á¶Å§µ‹ÍÊÀÒ¹ÔµÔºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔÁÕ¡Õè¢ŒÍ 

 ¡.  5  ¢ŒÍ   ¢. 9 ¢ŒÍ         ¤. 11  ¢ŒÍ  §. 15 ¢ŒÍ 
 
4. ¹âÂºÒÂ¢Í§ÃÑ°ºÒÅªØ´»˜¨ Ø̈ºÑ¹¢ŒÍáÃ¡ÊØ´¤×Í¢ŒÍã´ 

¡.  ¡ÒÃ»¡»‡Í§áÅÐàªÔ´ªÙÊ¶ÒºÑ¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� 
       ¢.   ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÃÑ°áÅÐ¡ÒÃµ‹Ò§»ÃÐà·È 

¤.  ¡ÒÃÅ´¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ¢Í§ÊÑ§¤Á áÅÐ¡ÒÃÊÃŒÒ§âÍ¡ÒÊ¡ÒÃà¢ŒÒ¶Ö§ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ÃÑ° 
§.  ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐàÃÕÂ¹ÃÙŒ ¡ÒÃ·Ð¹ØºíÒÃØ§ÈÒÊ¹Ò ÈÔÅ»ÐáÅÐÇÑ²¹¸ÃÃÁ 

 
5. ¹âÂºÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Ñ̈´ÍÂÙ‹ã¹¹âÂºÒÂ¢ŒÍã´¢Í§ÃÑ°ºÒÅªØ´»˜¨ Ø̈ºÑ¹ 
 ¡. ¢ŒÍ 1 áÅÐ ¢ŒÍ 2   ¢.  ¢ŒÍ 4 áÅÐ ¢ŒÍ 8 
 ¤. ¢ŒÍ 4 áÅÐ¢ŒÍ 11   §.  ¢ŒÍ 4 áÅÐ ¢ŒÍ 7 
 
6.  à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹ ÁÕ¡Õè Ñ̈§ËÇÑ´ 
      ¡.   5  Ñ̈§ËÇÑ´    ¢.   6  Ñ̈§ËÇÑ´ 
      ¤.   8  Ñ̈§ËÇÑ´   §.  10  Ñ̈§ËÇÑ´ 
 
7. ¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹·ÕèÃÑ°ºÒÅãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞã¹ÃÐÂÐáÃ¡ 
 ¡. »Ò´Ñ§àº«ÒÃ�    ¢.  ÍÃÑÞ»ÃÐà·È  

¤. ºŒÒ¹¾Ø¹éíÒÃŒÍ¹   §.  ºŒÒ¹¤ÅÍ§ÅÖ¡   
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8. à¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ¡ÒÃ¤ŒÒªÒÂá´¹à¢µã´ãªŒ§º»ÃÐÁÒ³ÊÙ§ÊØ´ 
 ¡.  ´‹Ò¹áÁ‹ÊÍ´  Ñ̈§ËÇÑ´µÒ¡   
 ¢.  ´‹Ò¹ÍÃÑÞ»ÃÐà·È  Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐá¡ŒÇ   
 ¤.  ´‹Ò¹¤ÅÍ§ÅÖ¡  Ñ̈§ËÇÑ´µÃÒ´ 
 §.  ´‹Ò¹»Ò´Ñ§àº«Ò Ñ̈§ËÇÑ́ Ê§¢ÅÒ  
 
9. ¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹ Ñ̈§ËÇÑ´·ÕèÍÂÙ‹ã¹¾×é¹·Õèà¢µàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ 
  ¡.  ÁØ¡´ÒËÒÃ    ¢.  ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ 
  ¤.  Ë¹Í§¤ÒÂ    §.  ¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ 
 
10.  »˜¨ Ø̈ºÑ¹¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸�  Ñ̈¹·Ã�âÍªÒ ãËŒá¹Ç·Ò§¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 
     âÁà´ÅàÈÃÉ°¡Ô¨ä·ÂÃÙ»áººã´ 

¡.   Thailand 1.0   ¢.  Thailand 2.0 
¤.   Thailand 3.0   §.  Thailand 4.0 

 
11.  âÁà´ÅàÈÃÉ°¡Ô¨»ÃÐà·Èä·Â 4.0 à¹Œ¹´ŒÒ¹ã´ 
 ¡.  à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ   ¢.  ÍØµÊÒË¡ÃÃÁàºÒ 
 ¤.  ÍØµÊÒ¡ÃÃÁË¹Ñ¡   §.  ¹ÇÑµ¡ÃÃÁàªÔ§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤� 
 
12. ¢ŒÍã´¡Å‹ÒÇ¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºâÁà´Å¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ä·ÂµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§ 
    ¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸�  Ñ̈¹·Ã�âÍªÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ¤¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ 
 ¡.  á¹Ç·Ò§»ÃÑªÞÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ ãËŒÀÒ¤Ê‹Ç¹¸ØÃ¡Ô¨Â×¹ä´Œ´ŒÇÂµ¹àÍ§ 
 ¢.  ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§â¤Ã§ÊÃŒÒ§ºÃÔËÒÃà¾×èÍÂ¡ÃÐ´Ñº GDP 
 ¤.  Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡µ‹Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍãËŒàÈÃÉ°¡Ô¨ä·ÂÁÕà§Ô¹·Ø¹à¢ŒÒÃÐºº  
 §.  ÁØ‹§Ê‹§àÊÃÔÁÍØµÊÒË¡ÃÃÁË¹Ñ¡áÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹àÁ¡Ðâ»Ãà¨¡à¾×èÍ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ 
 

  เฉลยคําตอบ   1. ข 2. ข 3. ค 4.   ก 

   5. ข 6. ง 7. ค 8.    ง 

   9. ข 10. ง 11. ง 12.  ก 

  



แนวขอสอบเก่ียวกับเรื่องประชารัฐและโรงเรียนประชารัฐ 

1.   ประชารัฐ หมายถึงขอใด 

       1.   ประชาชนมีอํานาจในรัฐบาล         

       2.   ประชาชนทําตามนโยบายรัฐบาล    

       3.   ทั้งประชาชนและรัฐบาลรวมมือกัน     

       4.   รัฐบาลทําใหประชาชนนิยมชมชอบ 

 

2.  โครงการประชารัฐปรับเปล่ียนมาจากแนวคิดใด 

      1. ประชาบาล    2.  ประชานิยม 

      3. ประชาไทย   4.  ประชาธิปไตย  

 

3. ประชารัฐสอดคลองกับขอใด 

     1. กระจายอํานาจสูทองถิ่น 

     2. ใหประชาชนนิยมชมชอบ 

     3. ใหประชาชนเทาเทียมเสมอภาค 

     4. มุงประชาชนไดรับประโยชนเปนหลัก 

 

4.  โครงการใดเปนผลเสียที่ชัดเจนจากนโยบายประชานิยม 

     1. รับจํานําขาว และ รถคันแรก   

     2. รับจํานําขาว และ เรียนฟรี 15 ป 

     3. รถคันแรก และ คาแรงขั้นตํ่า    

     4. เรียนฟรี 15 ป และ บานหลังแรก 

 

5.  CSR ตามโครงการประชารัฐยอมาจากอะไร 

       1.  Corporate  Social  Responsibility      2.  Corruption  Sanction  Respect  

       3.  Consumer  Social  Reply         4.  Council   Society   Reforming  

 

6.  การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ ยอมาจากอะไร  

       1.  CSR                2.    UOM                 3.  MOU          4.    RSC 



7.  ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21 คือ ขอใด 

1.   3Rx4C      2.    4Rx3C               3.    3Rx8C  4.    8Rx4C 

 

8.  โรงเรียนตนแบบโครงการโรงเรียนประชารัฐระยะที่ 1 มีกี่โรงเรียน 

1.   2,344 แหง   2.   3,442 แหง  

3.    2,433 แหง   4.   3,342 แหง  

 

9.   โครงการปฏิรูปการศึกษา 10 ดาน ภาคเอกชนจะชวยสงเสริมงบประมาณใหแกโรงเรียน 

     ละเทาไหร  

       1.    500,000 – 800,000 บาท ตอป        2.   500,000 – 1,000,000 บาท ตอป 

       3.  1,000,000 - 1,200,000 บาท ตอป        4.  1,200,000 - 1,500,000 บาท ตอป  

 

10.  ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับโครงการสานพลังประชารัฐดานการศึกษาและพัฒนาผูนํา 

1.   ครูจะไดรับการพัฒนา สงเสริมศักยภาพ และไดรับการสนับสนุน 

2.   ภาครัฐจําเปนจะตองใชจายงบประมาณที่มากขึ้นเพ่ือผลักดันแนวทาง 

3.   โรงเรียนในโครงการจะไดรับการชวยเหลืองบประมาณเพ่ิมเติมตามสมควร 

4.   ผูปกครอง และชุมชนมีสิทธิไดรวมในการเสนอแนะ และบริหารจัดการโรงเรียน 
 

 

 

à©ÅÂ¤íÒµÍº   3   2   4   1   1   3   3   4   2   2   µÒÁÅíÒ´Ñº 

 

àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÍÒà«ÕÂ¹ ¤¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ¤×Í ¹ÒÂÅÔéÁ  �̈Í¡  ÎÍÂ  (ªÒÇºÃÙä¹) 
»ÃÐ¸Ò¹ÍÒà«ÕÂ¹»‚ 2018 ¤×Í  »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã�  
»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ ÊÔ§¤â»Ã�¤¹»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ¤×Í ¹Ò§ÎÒÅÕÁÐË�  ÂÒ¡º à¾Ôè§´íÒÃ§µíÒáË¹‹§ã¹»‚ 60 
 
¾Á‹Òä´ŒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§Å‹ÒÊØ´ »ÅÒÂà´×Í¹ÁÕ¹Ò¤Á 2561 à»ÅÕèÂ¹µÑÇ»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ 
ä´Œ¹ÒÂÍÙ ÇÔ¹ ÁÔ¹µ� ÁÒá·¹¹ÒÂÍÙ ·Ô¹¨Í ·ÕèÅÒÍÍ¡ä» (µíÒÃ§µíÒáË¹‹§ 28 ÁÕ¹Ò¤Á 61) 

 



  ขอสอบเพิ่มเติม 
 

1. การประชุมประเทศสมาชิกกลุมอาเซียนเรียกวา อะไร? 

ก.  การประชุมสมาพันธอาเซียนรวมใจ 

ข.  การประชุมสุดยอดผูนําอาเซียน หรืออาเซียนซัมมทิ 

ค.  การจัดการประชุมรวมกับประเทศนอกกลุมสมาชิก 

ง.   การประชุมที่เรียกวา "อาเซียนบวกสาม 

 

2.   ขอใดคือ อาเซียน (ASEAN) 

ก.   Asia South East Association Nations 

ข.   Association of South East Asian Nations 

ค.   Asia South East Association National 

ง.   Association for South East Asian Nations 

 

3.   ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับอาเซียน 

ก.  มีการกําหนดเขตการคาเสรีในอาเซียน 

ข.  เศรษฐกิจหลักในอาเซียนคือ เกษตรกรรม 

ค.  อาเซียนมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจเพียงดานเดียว 

ง.   สมาชิกอาเซียนคือประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

4.    AFTA เกี่ยวของกับขอใด 

ก.  เขตการคาเสรี    ข.   เขตปกครองพิเศษ 

ค.  เขตสงเสริมการทองเทียว  ง.   เขตพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ 

 

5.   สํานักงานใหญของอาเซียนอยูที่เมืองใด 

ก.  กรุงเทพ    ข.  ฮานอย 

ค.  กรุงจาการตา    ง.   กัวลาลัมเปอร 

 

   เฉลย  1.  ข   2.  ข    3.  ค     4.  ก     5.  ค 

 



6.   ประเทศที่มีการเลือกต้ังประธานาธิบดีใหมลาสุดในป 2561 คือขอใด 

ก.  สิงคโปร    ข.   พมา 

ค.  ฟลิปปนส    ง.   อินโดนีเซีย 

 

7.   ประเทศในอาเซียนที่เปล่ียนธงชาติลาสุดคือ ขอใด 

     ก.  เวียดนาม    ข.   ฟลิปปนส 

     ค.  อินโดนีเซีย    ง.   พมา 

 

8.   การเรียงลําดับธงชาติอาเซียน ประเทศไทย อยูลําดับที่เทาไร 

     ก.  ลําดับที่ 5              ข.  ลําดับที่ 7   

     ค.  ลําดับที่ 9         ง.  ลําดับที่ 10 

 

9.   อาเซียนบวกสาม หมายถึงขอใด 

     ก.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน  เกาหลีใต  ญี่ปุน 

     ข.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ ออสเตรเลีย  เกาหลีใต   อินเดีย 

     ค.  ประเทศในอาเซียน รวมกับ รัสเซีย  แคนาดา  สหรัฐอเมริกา 

     ง.   ประเทศในอาเซียน รวมกับ จีน   ใตหวัน  ฮองกง 

 

10.  ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับบทบาทสําคัญของประเทศในอาเซียนกบักิจกรรมป 2018 

     ก.  หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพประชุมเศรษฐกิจโลก 

     ข.   หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนประธานกลุม G77 

     ค.  หนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนจะไดเปนเจาภาพจัดแขงขันกีฬาเอเชียนเกมส 

     ง.   ถูกหมดทุกขอที่กลาวมาในป 2018 

 

   เฉลย  6.  ข   7.  ง    8.  ค     9.  ก    10.  ค 

 

 
 
 
 
 



   ทบทวนเก่ียวกับเศรษฐกิจ และสังคม  
 
๑.   ประธานคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ คือ ขอใด 
       ก.   พลเอกประยุทธ   จันทรโอชา  ข.  พลเอกประวิตร   วงษสุวรรณ 
       ค.   นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ   ง.  นายพิษณุ   เครืองาม 
 
๒.   วิสัยทัศนเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาติ คือ คือใด  
      ก.   พัฒนา  มั่นคง   ยั่งยืน   ข.  มั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน 
      ค.   มั่นคง   รํ่ารวย   ยั่งยืน    ค.  พัฒนา  ม่ันคง   ยั่งยืน  
 
๓.   การวางกรอบปฏิรูปเพ่ือการพัฒนาตามภาระงานของสวนราชการตางๆตองทําให 
      สอดคลองกับขอใด 
      ก.  รัฐธรรมนูญ          ข.  นโยบายรัฐมนตรี    
      ค.  ยุทธศาสตรชาติ         ง.  นโยบายรัฐบาล 
 
๔.   ขอใดไมใชนโยบายเพ่ือกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในปจจุบัน 
      ก.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจแถวพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
      ข.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามจังหวัดชายแดนที่มีศักยภาพ 
      ค.   โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเมืองตนแบบลักษณะ Smart  City    
      ง.   โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเพ่ือการลงทุนในกรุงเทพมหานคร   
 
๕.   ขอใดไมสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของรัฐบาล 
      ก.   พัฒนาสนามบินอูตะเภา   ข.   พัฒนาทาเรือเฟอรี่ 
      ค.   พัฒนาระบบรถไฟรางคู   ง.   พัฒนาระบบรถไฟฟาใตดิน 
 
๖.   รถไฟความเร็วสูงสายใดที่เตรียมผลักดันในมีการอนุมัติเรงดวนป  ๒๕๖๐ 
      ก.   กรุงเทพฯ – โคราช    ข.   กรุงเทพฯ – หัวหิน 
      ค.   กรุงเทพฯ – ระยอง    ง.   กรุงเทพฯ – เชียงใหม 
 
๗.   ปญหาที่เปนอุปสรรคในการกาวสูเศรษฐกิจแบบประเทศไทย ๔.๐ มากที่สุด คือขอใด 
      ก.   การสนับสนุนของภาคประชาชน  ข.   งบประมาณในการลงทุน 
      ค.   การส่ือสารตกลงกับกลุมตางประเทศ  ง.   บุคลากรและแรงงานที่มีคุณภาพ 

 
                เฉลย     ก      ข      ค       ง        ง       ก       ง     ตามลําดับ  



8. ป 2560 ประเทศไทยคงเหลือเงินคงคลังเทาไร 
 ก. 3.5 แสนลานบาท    ข. 4.2 แสนลานบาท 
 ค. 7.4 หมื่นลานบาท    ง. 5.5 พันลานบาท 
 
9. G77 หมายถึงขอใด 
 ก. กลุมประเทศกําลังพัฒนา     ข. กลุมความรวมมืออาเซียน  

ค. ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง   ง. กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
 
10. ประธาน G77 ป 2560 คือประเทศใด 
 ก. ไทย      ข. ฟลิปปนส 
 ค. เอกวาดอร     ง. ตุรกี 
 
11. พ้ืนที่ใดไมใชพ้ืนที่ที่ ครม.มีมติใหปลูกใบกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจได 
 ก. เชียงราย     ข. ลําพูน 
 ค. ตาก      ง. นาน 
 
12. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับเสนทางการกอสรางรถไฟความเร็วสูง 
     ก. กรุงเทพ – พิษณุโลก   ข. กรุงเทพ - หัวหิน 
     ค. กรุงเทพ – นครราชสีมา   ง. กรุงเทพ – หาดใหญ 
 
13. โครงการเรือเฟอรี่ไมเกี่ยวของกับจังหวัดใด 
 ก. ชลบุรี       ข. สมุทรปราการ  

ค. ประจวบคีรีขันธ    ง. พังงา 
 

14. คาจางขั้นตํ่าของประเทศไทยต้ังแตวันที่ 1 ม.ค.60 สูงสุดกี่บาท 
 ก. 300 บาท     ข. 305 บาท 
 ค. 310 บาท     ง. 320 บาท 
 
15. มาตรการลดหยอนภาษีป 2560 ผูมีรายไดไมเกินเดือนละกี่บาท ไมตองเสียภาษี 
 ก. 15,000 บาท    ข. 20,000 บาท 
 ค. 26,000 บาท    ง. 30,000 บาท 
 
 
      เฉลย     ค      ก      ค      ข       ง        ง       ค       ค     ตามลําดับ 
 



16. ยุทธศาสตรการพัฒนาชาติระยะเวลา 2560 – 2579 มีกี่ยุทธศาสตร 
ก. 6 ยุทธศาสตร ข. 8 ยุทธศาสตร ค. 10 ยุทธศาสตร ง. 12 ยุทธศาสตร 

 
๑๗. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก 
     ประเทศ สอดคลองกับวิสัยทัศนตามยุทธศาสตรใด 
      ก.  มั่นคง  ข.  มั่งค่ัง  ค.  ยั่งยืน  ง.  ยิ่งใหญ 
 
๑๘. ประชาชนทุกภาคสวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         ก.  มั่นคง  ข.  มั่งค่ัง  ค.  ยั่งยืน  ง.  ยิ่งใหญ 
 
19.  ขอใดไมใชแนวทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลปจจุบัน 

ก.  โครงการประชารัฐ    ข.  โครงการประชานิยม 
 ค.  การมีสวนรวมของทุกภาคสวน  ง.  นวัตกรรมและความพอเพียง 
 
20. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ประกาศใชในปจจบุัน เปนฉบับที่เทาใด         
      ก.  ฉบับที่ 10  ข.  ฉบับที่ 11  ค.  ฉบับที่ 12  ง. ฉบับที่ 13 
 
21.  คาแรงขั้นตํ่าประกาศใชลาสุด พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชเมื่อไร 
          ก.  1 มกราคม   ข.  1  มีนาคม   ค.   1 เมษายน   ง.  1  ตุลาคม   
 
22.  คาแรงขั้นตํ่า อัตราตํ่าที่สุด กี่บาท 
 ก.   300  บาท  ข.  308  บาท ค.   310  บาท ง.  330  บาท 
 
23.  คาแรงขั้นตํ่า  อัตราสูงที่สุด กี่บาท 
 ก.   300  บาท  ข.  320  บาท ค.   330  บาท ง.  350  บาท 
 
24.  กลุมจังหวัดที่ไดรับอัตราคาจางขั้นตํ่าในระดับสูงสุด มีกี่จังหวัด 
 ก.   3 จังหวัด   ข.  5 จังหวัด  ค.   10 จังหวัด ง.  18  จังหวัด 
 
25.   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการรถไฟลักษณะใดใน EEC เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 
 ก.   รถไฟรางคูอัตโนมัติ   ข.   รถไฟเช่ือมสามสนามบนิแบบไรรอยตอ 
 ค.   รถไฟแบบประหยัดเวลา   ง.    รถไฟเช่ือมเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 

        
 

เฉลย     ก      ข      ค      ข      ค     ข   Ȯ ค  ȮȮ กȮ  Ȯ ข   ตามลําดับ 
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