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ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
 
 ความเป็นมาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
       ก่อนจะมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์กลางอํานาจของประเทศ ถ้าจะพูดตามหลักอธิปไตยตามที่เข้าใจใน
ปัจจุบันก็คือ ทรงเป็นเจ้าของอํานาจอธิปไตย หรือองค์รัฏฐาธิปัตย์ ทรงมีและทรงใช้ทั้งอํานาจใน
ส่วนของการบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการสําเร็จเด็ดขาดในพระองค์เอง  
     ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทรงเป็นรัฐบาลแต่อาจทรงปรึกษาราชการกับบุคคลหรือคณะ
บุคคลใดก็ได้ และในทางปฏิบัติก็มักทรงปรึกษาราชการเช่นว่านั้นอยู่เสมอ ตามจดหมายเหตุ
พระราชานุกิจในรัชกาลต่าง ๆ ก็ระบุตรงกันว่าในแต่ละวันจะต้องมีเวลาท่ีเสด็จออกว่าขุนนางหรือ
ประชุมเสนาบดี ซ่ึงก็คล้ายกับการประชุมคณะรัฐมนตรีนั่นเอง แต่พระราชอํานาจสิทธิขาดจะอยู่ที่
องค์พระมหากษัตริย์ เสนาบดีทั้งหลายเป็นเพียงผู้ทําการต่างพระเนตรพระกรรณ และนําราชการ
บ้านเมืองมากราบบังคมทูล เพ่ือทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และรับ พระบรมราชวินิจฉัยไป
ปฏิบัติ ในลักษณะน้ีพระราชอํานาจจะคล้ายกับอํานาจของประมุขในระบบประธานาธิบดีมากกว่า
จะเหมือนกับอํานาจของนายกรัฐมนตรีในระบบรัฐสภา ในบางสมัยก็จะทรงมีที่ปรึกษาราชการ
แผ่นดิน เช่น ในสมัยรัชกาลที่ 5 ทรงต้ังเจ้าพระยาอภัยราชา (โรแลง ยัคแมงส์) ชาติเบลเยี่ยม เป็น
ที่ปรึกษาตรวจสอบราชการทุกกระทรวงก่อนจะนําข้ึนกราบบังคับทูล จนมีคนเรียกเจ้าพระยาอภัย
ราชาว่า “ไปรม์ มินิสเตอร์” 
     พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสังเกตเห็นความข้อนี้ จึงมีพระ
ราชหัตถเลขาว่า “ราชการในเมืองเราน้ี ถ้าจะเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ แต่เดิม ๆ มานั้น การเอกเสก
คิวติฟกับลียิสเลติฟรวมอยู่ในเจ้าแผ่นดินกับเสนาบดีโดยมาก… เม่ือการภายหลังมามีเหตุการณ์ใน
คอเวอนเมนต์มากข้ึน เป็นโอกาสท่ีเราจะได้แซกมือลงไปได้บ่อย ๆ เราจึงได้ถือเอาอํานาจเอกเสก
คิวติฟได้ทีละน้อยๆ จนภายหลังตามลําดับจนกระทั่งถึง บัดนี้ เรากลายเป็นตัวคอเวอนเมนต์” 
     อํานาจเอกเสกคิวติฟก็คือ อํานาจในการบริหารราชการแผ่นดินนั่นเอง 
     ในการออกว่าราชการหรือการประชุมขุนนางและเสนาบดีต่าง ๆ ซ่ึงสมัยเดิมมักเป็นการ
ประชุมในท้องพระโรง ต่อมาเปล่ียนเป็นการน่ังโต๊ะอย่างตะวันตกน้ัน ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานใด
เป็นฝ่ายเลขานุการ หรือทําหน้าท่ีอย่างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกวันนี้ แต่เข้าใจว่ากรมพระ
อาลักษณ์น่าจะเป็นหน่วยงานสําคัญด้านน้ี เพราะเป็นทั้งผู้รักษาพระราชกําหนด บทพระอัยการ  
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วิสัยทัศน์ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน

ของคณะรัฐมนตรี 
 
พันธกิจ 

1. ใช้องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 
 
ค่านิยมหลัก (CABINET) 

� Confidential การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มี
ชั้นความลับ หรือข้อมูลท่ียังอยู่ระหว่างดําเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีอํานาจ
หน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ 

� Accuracy ความแม่นยํา การทํางานท่ีต้องมีความแม่นยํา และความถูกต้องของข้อมูล
ที่ใช้ในการอ้างอิงและวิเคราะห์ 

� Best Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างดีเยี่ยม ความเชี่ยวชาญในหน้าที่งานท่ี
รับผิดชอบอย่างดีเยี่ยมท่ีได้จากการฝึกฝน และส่ังสมประสบการณ์ 

� Integrity การยืนหยัดในความถูกต้อง ความสํานึกในความถูกต้องของการปฏิบัติงาน
ที่ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นกลาง เที่ยงตรง รักษาคํามั่นสัญญา รักษาหลักการ ยึดม่ันใน
อุดมการณ์ มีจริยธรรมมีความซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ ปฏิบัติต่อบุคคลต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมกันไม่ใช้
ตําแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์ 

� Networking and Teamwork การสร้างเครือข่ายและการทํางานเป็นทีม 
ความสามารถในการสร้างเครือข่าย ประสานงาน ส่ือสารข้อมูลให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder) ยินดีที่จะปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ยอมรับในคุณค่าของผู้อ่ืน เคารพ ให้เกียรติ 
เช่ือมั่นไว้ใจ มีเจตนาดี เปิดใจที่จะแลกเปล่ียนความคิดเห็น แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ อดทนต่อการ
โต้แย้ง ยอมรับความแตกต่าง ให้อภัยต่อความผิดพลาดแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างเปิดเผย 
จริงใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน 
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� Express ความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สําเร็จ
ลุล่วงตามเวลาท่ีกําหนด และทันสถานการณ์ 

� Transparency ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การทํางานบนหลักการและกระบวนการ
ที่พร้อมจะได้รับการตรวจสอบจากสาธารณชน 

 
วัฒนธรรม(SAFE) 

� การรักษาความลับของราชการ (Secrecy) 
� การคํานึงถึงความถูกต้องแม่นยําของงาน (Accuracy) 
� การปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ (Fastness) 
� การทํางานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบและอธิบายได้ (Efficiency 

and Explainability) 
 
กรอบแผนยุทธศาสตร์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีพ.ศ. 2560 - 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
วิสัยทัศน์รัฐบาล 

ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนา ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ และยุทธศาสตร์ที่ 6 : การ
บริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 

เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีมีบทวิเคราะห์และข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการตัดสินใจของ
คณะรัฐมนตรี ได้อย่างถูกต้องและทันเวลา 
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 

ระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสําคัญของรัฐบาลมีมาตรฐาน 
เป้าหมายระดับนโยบายของ สลค. 

บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ความสามารถท่ีหลากหลายและพร้อมปฏิบัติงานภายใต้
สถานการณ์ต่าง ๆ 
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แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 
22.ผู้ทําหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาค สังกัดกระทรวง ทบวง กรมในจังหวัดนั้นคือใคร 
 ก. ปลัดทบวง     ข. ปลัดจังหวัด 
 ค. หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด  ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง 
 ตอบ ง. ข้อ ข. และ ข้อ ค. ถูกต้อง 

ให้มีปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ส่ง
มาประจําทําหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่าย
บริหารส่วนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในจังหวัดนั้น  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน มาตรา 55) 
 
23.หัวหน้าปกครองบังคับบัญชา บรรดาข้าราชการในอําเภอและรับผิดชอบงานบริหารราชการ
ของอําเภอคือใคร 
 ก. นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด  ข. นายอําเภอ 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. ปลัดอําเภอ 
 ตอบ ข. นายอําเภอ 

ในอําเภอหนึ่งมีนายอําเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดา 
ข้าราชการในอําเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอําเภอ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 62) 
 
 
24.ในกรณีทีไ่ม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ ผู้ใดเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. ปลัดอําเภอ 
 ข. นายก อบต.     ง. หัวหน้าหน่วย 
 ตอบ ข. ปลัดอําเภอ 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
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ปลัดอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป็นผู้รักษาราชการ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 64) 
 
25.จากข้อข้างต้น ผู้ใดเป็นผู้แต่งต้ัง 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. ปลัดอําเภอ 
 ข. นายก อบต.     ง. หัวหน้าหน่วย 
 ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งนายอําเภอ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง 
ปลัดอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําอําเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
เป็นผู้รักษาราชการ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 64) 
 
26.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ินนั้น แบ่งได้แบบใด 
 ก. เทศบาล, สุขาภิบาล    
 ข. อบจ., เทศบาล, สุขาภิบาล 
 ค. อบจ., เทศบาล, สุขาภิบาล, ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่กฎหมายกําหนด 
 ง. อบจ., อบต., เทศบาล, สุขาภิบาล  
 ตอบ ค. อบจ., เทศบาล, สุขาภิบาล, ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนท่ีกฎหมายกําหนด 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) สุขาภิบาล (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 70) 

 
27.คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอักษรย่อวา่อย่างไร 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 
 ค. กพ.      ง. กพร. 
 ตอบ ข. ก.พ.ร. 

ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.”  (พรบ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 71/1) 
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แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
40.ในการบรรจุและแต่งต้ังรองหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงนั้น ผู้ใดเป็นผู้ส่ังบรรจุ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
 ตอบ ข. ปลัดกระทรวง 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตําแหน่งรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม รองหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม ที่อยู่ใน
บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่
กรณี หรือตําแหน่งอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดเป็นตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ให้ปลัดกระทรวง 
ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการ ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี เสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือ
นําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมติั เมื่อได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ปลดักระทรวง
ผู้บังคับบญัชา หรือหัวหน้า ส่วนราชการระดับกรมดังกล่าวเป็นผู้ส่ังบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรี
นําความกราบบังคมทูลเพ่ือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
41.การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นนั้น ผู้ใดเป็นผู้ส่ังบรรจุ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด    ง. อธิบดีผู้บังคับบัญชา 
 ตอบ ง. อธิบดีผู้บงัคับบัญชา 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้น ให้อธิบดี
ผู้บังคับบญัชา เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังเมื่อได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง ส่วน
การบรรจุและแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นในส่วนราชการระดับกรมที่
หัวหน้าส่วนราชการอยูใ่น บังคับบัญชาหรือรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
หรือต่อรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง(พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
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42.ปลัดกระทรวง ไม่มีอํานาจหน้าท่ีในการส่ังบรรจุและแต่งต้ังบุคคลใด 
 ก. ตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชีย่วชาญ 
 ข. ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการระดับต้น 
 ค. ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการระดับสูง 
 ง. ตําแหน่ง ประเภทบริหารระดับต้น 
 ตอบ ข. ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการระดับต้น 

ตําแหน่ง ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ  ผู้อํานวยการระดับสูง และผู้บริหารระดับต้น 
ได้รับการแต่งต้ังโดยปลัดกระทรวง 
 ตําแหน่ง ประเภทอํานวยการระดับต้น ได้รับการแต่งต้ังโดยอธิบดีผู้บังคับบัญชา (พรบ.
ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 
 
43.อธิบดีผู้บังคับบัญชาไม่มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังบุคคลใด 
 ก. ระดับชํานาญการพิเศษ   ข. ระดับปฏิบัติการ 
 ค. ระดับชํานาญการ    ง. ระดับวิชาการ 
 ตอบ ก. ระดบัชํานาญการพิเศษ 

การบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชํานาญการ 
ตําแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน ชํานาญงาน และอาวุโส ให้อธิบดีผู้บังคับบัญชา หรือผู้ซ่ึง 
ได้รับมอบหมายจากอธิบดีผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง (พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 57) 

 
44.ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
 ก. อธิบดีผู้บังคับบัญชา    ข. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

การบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ดํารงตําแหน่ง ตาม (9) 
ซ่ึงไม่ใช่ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน่งตาม (10) ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังในการเสนอเพื่อ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ให้รายงานความสมควร พร้อมทั้งเหตุผล ตาม  
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  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องถือเอาผู้ใดเป็นศูนย์กลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกทั้งสองข้อ    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องดําเนินการอย่างไรกอ่น 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แก้ไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็น

การล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของ

ข้ันตอนระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 

(4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ต่อประชาชน ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น 
หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
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13. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อผู้ใดเพ่ือกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
14. หมวด 3 ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ข. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 
ง. การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 
15.หนว่ยงานใดร่วมกันจัดทําให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วน
ราชการดําเนนิการอยู ่
 ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ข. สํานักงบประมาณ 
 ค. สํานักงาน ก.พ.ร. 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข. 

ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
ร่วมกันจัดทําให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดําเนินการอยู่
เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใดสมควรจะได้ดําเนินการ  
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