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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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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

แผน (Plan) 
           การศึกษาในเร่ืองนโยบาย แผน และโครงการนั้น จริงๆ แล้วก็เป็นการศึกษาในเรื่อง
เดียวกันนั่นเอง แต่เหตุผลที่ต้องเรียกชื่อต่างกันก็เป็นเพราะว่า นโยบาย แผน และโครงการต่างก็มี
วิธีการนําเสนอข้อมูลที่ต่างกัน นั่นคือ 
  นโยบาย (Policy) จะมีขอบเขตกว้างขวาง ประกอบด้วย ข้อมูลหยาบๆ คร่าวๆ 
และไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทันที 
  แผน (Plan) มีขอบเขตที่แคบกว่านโยบาย ประกอบด้วย ข้อมูลที่เป็นรูปเป็นร่าง
มากกว่านโยบาย เป็นแนวทางสําหรับปฏิบัติตามนโยบาย และโดยท่ัวไปยังไม่สามารถปฏิบัติตาม
ได้ 
  โครงการ (Project/Program) มีขอบเขตแคบที่สุด ประกอบด้วย ข้อมูลที่ละเอียด
ครบถ้วน และสามารถปฏิบัติตามได้เลย 
  อย่างไรก็ดี ถ้าจะนิยามโดยใช้คําว่าแผนเป็นตัวกลางในการนิยามแล้ว นโยบายอาจ
หมายถึงแผนท่ีหยาบๆ แผน อาจหมายถึง นโยบายที่มีเนื้อหาท่ีมีรายละเอียดมาก หรืออาจ
หมายถึง โครงการคร่าวๆ ส่วนโครงการอาจหมายถึง แผนท่ีละเอียดท่ีสุด 
  ดังนั้น งานท่ีสําคัญท่ีสุดของการวางนโยบายก็คือ การกําหนดเป้าหมาย หรือ
จุดมุ่งหมายในการบริหารงาน และงานที่สําคัญที่สุดของการวางแผนก็คือ การกําหนดแนวทางหรือ
แนวปฏิบัติที่จะทําให้บรรลุสู่เป้าหมายของนโยบาย ส่วนงานท่ีสําคัญที่สุดของการวางโครงการก็คือ 
การกําหนดวิธีปฏิบัติหรือวิธีดําเนินการเพื่อให้เกิดความสําเร็จตามแนวทางของแผน และเพ่ือให้
บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบายท่ีได้กําหนดเอาไว้นั่นเอง 
 
ความหมายของแผน 
  “แผน” เป็นเอกสารหรือข้อความที่ระบุถึงแนวทาง วิธีการท่ีจะแก้ปัญหาเพ่ือ
ประโยชน์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
  นอกจากน้ียังมีผู้ให้ความหมายของแผนไว้หลายความหมายมาก แต่ที่ง่ายและ
เข้าใจได้ดีและนับเป็นนิยามที่เป็นต้นแบบให้มีผู้นําไปแต่งเติมจนเกิดนิยามใหม่ๆ อีกหลายนิยามก็
คือ นิยามของ Le Breton ที่กล่าวว่า แผน คือ วิถีทางของการดําเนินการซ่ึงได้กําหนดไว้ล่วงหน้า
แล้ว (Plan is a predetermined course of action) 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

  อย่างไรก็ดี แผนไม่ใช่ส่ิงเดียวกับการวางแผน เพราะการวางแผนเป็นการกระทํา 
(Action) ที่ถือว่ามีความเคล่ือนไหว (Dynamics) คือ จะต้องมีการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล แต่แผน
นั้นถือว่าเป็นส่ิงท่ีหยุดนิ่งแล้ว (Static) กล่าวคือ เม่ือมีการเขียนแผนเสร็จแล้ว เนื้อหาสาระในแผน
จะเปล่ียนแปลงไม่ได้ ซ่ึงประโยชน์สูงสุดของแผนก็คือ การลดความผิดพลาดในการทํางานให้
น้อยลง หรือทําให้โอกาสท่ีงานจะสําเร็จมีมากข้ึนนั่นเอง 
 
ลักษณะท่ัวๆ ไปของแผน 
  จากนิยามดังกล่าวข้างต้น ดร.สมพร  แสงชัย ได้จําแนกลักษณะท่ัวๆ ไปของแผน
ออกเป็น 6 ลักษณะ คือ 
  1. ความเป็นอนาคต (Future Oriented) แผนทุกแผนเป็นเรื่องเกี่ยวกับอนาคต 
เพราะไม่อาจวางแผนเพ่ืออดีตหรือเพ่ือปัจจุบันได้ แต่อนาคตของแผนอาจเป็นอนาคตอันใกล้หรือ
ไกลก็ได้ไม่จํากัด 
  2. มีการปฏิบัติ (Action Oriented) แผนมีไว้เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามมา ดังน้ัน
ข้อมูลแผนจึงเป็นแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามทั้งส้ิน 
  3. เก่ียวข้องกับบุคคลหรือองค์การ (Organizational Oriented) การปฏิบัติตาม
แผนต้องใช้คนจํานวนมากร่วมมือกันในรูปองค์การ ดังนั้นในเน้ือหาของแผนจึงต้องกล่าวถึงการจัด
องค์การเพ่ือบริหารแผนด้วย 
  4. มีการแก้ปัญหาหรือข้อขัดแย้ง (Problem Solving Oriented) แนวความคิด
ที่ทําให้เกิดแผนก็คือ ความต้องการเคร่ืองมือในการแก้ปัญหา ดังนั้นหน้าที่ของแผนคือ ต้องใช้
แก้ปัญหาหรือความขัดแย้งอันเป็นแรงผลักดันให้เกิดแผนนั้นๆ ได้ 
  โดยท่ัวไปแล้วแผนจะเป็นเครื่องมือตัวสุดท้ายที่จะถูกนํามาใช้ในการแก้ปัญหา 
กล่าวคือ ถ้าไม่มีความจําเป็นจริงๆ แล้วก็จะไม่มีการวางแผน เพราะในการวางแผนนั้นต้องมีการ
ลงทุน ต้องเสียเวลา ค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลเป็นจํานวนมาก ซ่ึงข้อมูลในการวางแผนที่สําคัญๆ 
ได้แก่ ข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา ธรรมชาติ ศาสนา และความเชื่อ ดังนั้นถ้า
แผนเกิดข้ึนเม่ือใด นั่นก็แสดงว่ามีปัญหาหรือข้อขัดแย้งที่ร้ายแรงเกิดข้ึนแล้ว 
  5. มีมาตรฐาน (Standardized Oriented) การแก้ปัญหาของแผนต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานที่วางไว้ในแผน ฉะน้ันทุกแผนจึงต้องกําหนดมาตรฐานของความต้องการในการ
แก้ปัญหาให้ชัดเจน 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

  6. ถือหลักประหยัด สมรรถภาพ และตรงเวลา (Economical/Efficiency and 
Time Oriented) ทั้ง  3 ประการน้ี ถือเป็นมาตรฐานอีกส่วนหนึ่งของแผนด้วย 
 
ลักษณะของแผนที่ดี 
  นอกจากลักษณะท่ัวไปของแผนดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีผู้กําหนดลักษณะของ
แผนท่ีดีเพ่ิมเติมอีก ได้แก่ 
  1. ต้องมีวัตถุประสงค์ท่ีชัดแจ้ง (Clear Objective) วัตถุประสงค์ของแผนเป็น
ตัวกําหนดมาตรฐาน (Standard) และงาน (Job) ของแผน ดังนั้นจึงต้องมีความชัดเจนใน
ความหมายและความตรงประเด็นด้วย 
  2. ยืดหยุ่นได้ (Flexible) แผนต้องสามารถดัดแปลงแก้ไขให้เหมาะสมกับ
กาลเวลา แรงบีบคั้นท่ีเปล่ียนแปลงได้เสมอ ซ่ึงลักษณะดังกล่าวน้ีทําให้แผนต่างจากโครงการ 
เพราะโครงการจะไม่ยืดหยุ่นเลย 
  3. ปฏิบัติได้จริง (Applicable) แผนต้องเหมาะสมกับความต้องการ สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ และต้องหลีกเล่ียงปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือให้การนําไปปฏิบัติมี
ความราบรื่นมากท่ีสุด 
  4. มีความต่อเนื่อง (Continuous) และปรับปรุงได้ (Dynamics) แผนอาจถูก
จํากัดด้วยข้อจํากัดมากมาย ดังนั้นความต่อเน่ืองของแผนจะช่วยให้ความสามารถในการแก้ปัญหา 
หรือประโยชน์ของแผนสมบูรณ์ข้ึนมาได้ 
 
มิติของแผน 
  ศาสตราจารย์ Le Breton ได้กล่าวถึงลักษณะของแผนโดยละเอียดหรือที่เรียกว่า 
มิติของแผน (Dimensions of Plan) ซ่ึงประกอบไปด้วย 13 มิติ ดังนี้ 
  1. ความซับซ้อนของแผน (Complexity) แผนจะมีความสลับซับซ้อนเพียงใด
พิจารณาได้จากส่ิงต่อไปนี้ 
   1) ระดับของแผน แผนยิ่งมีระดับสูงยิ่งซับซ้อนเพราะต้องครอบคลุมภารกิจไว้
หลายด้านมากข้ึนนั่นเอง 
   2) จํานวนองค์ประกอบของแผน แผนยิ่งมีองค์ประกอบในการพิจารณามาก
เท่าไร เช่น ต้องเกี่ยวพันทั้งเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ฯลฯ ความซับซ้อนก็ยิ่งจะมากข้ึนเท่านั้น 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

22.การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง ให้ข้าราชการพลเรือน ต้องได้รับความเห็นชอบ 
จากหน่วยงานใด 

 ก. สํานักงบประมาณแผ่นดิน   ข. กระทรวงการคลัง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. ก.พ. 
 ตอบ ข. กระทรวงการคลัง 

การจ่ายเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่งให้ข้าราชการพลเรือนให้เป็นไปตาม ระเบียบท่ี 
ก.พ. กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 37) 

 
23.วัน เวลา ทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี  และการลาหยุดราชการของข้าราชการพล
เรือน ให้เป็นไปตามท่ีผู้ใดกําหนด 
 ก. ก.พ.      ข. อ.ก.พ. 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวง 
 ตอบ ค. คณะรฐัมนตร ี

วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยดุราชการประจําปี และ การลาหยุด
ราชการของข้าราชการพลเรือน ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรกํีาหนด (พรบ.ระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 39) 
 
 
24. ในการรบับุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. ความสามารถของบุคคล   ข. ความเสมอภาค ความเป็นธรรม 
 ค. ประโยชน์ของทางราชการ   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การรับบุคคลเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต้องคํานึงถึงความรู้
ความสามารถของบุคคล ความเสมอภาค ความเปน็ธรรม และประโยชน์ของทางราชการ  
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 

 
25.ในการบรหิารทรัพยากรบุคคล ของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้นต้องคํานึงถึงส่ิงใดเป็นหลัก 
 ก. ผลสัมฤทธิ์ของงาน    ข. ประสิทธิภาพขององค์กร 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

 ค. ลักษณะงาน     ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การบริหารทรัพยากรบุคคล ต้องคํานึงถึงผลสัมฤทธ์ิและประสทิธิภาพขององค์กรและ 
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 42) 
 
26.ข้อใดมิใชส่่วนท่ีนํามาพิจารณาความดีความชอบ  การเล่ือนตําแหน่งและการให้ประโยชน์อ่ืน
แก่ส่วนราชการ 
 ก. ผลงาน     ข. ศักยภาพ 
 ค. ความประพฤติ    ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 
 ตอบ ง. ความคิดเห็นทางการเมือง 

การพิจารณาความดีความชอบ การเล่ือนตําแหน่ง และการให้ประโยชน์อ่ืนแก่ข้าราชการ 
ต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และความประพฤติ และจะนําความ
คิดเห็น ทางการเมืองหรือสังกัดพรรคการเมืองมาประกอบการพิจารณามิได ้(พรบ.ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 42) 
 
27.ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
 ก. 2 ประเภท, บริหาร และอํานวยการ 
 ข. 3 ประเภท, บริหาร อํานวยการและวิชาการ 
 ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการและท่ัวไป 
 ง. 5 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วิชาการ ทัว่ไป และพิเศษ 
 ตอบ ค. 4 ประเภท, บริหาร อํานวยการ วชิาการและท่ัวไป 

ตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญมี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ บริหาร อํานวยการ วชิาการ
และท่ัวไป  (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 45) 
 
28.ตําแหน่ง หัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการระดับ กระทรวง กรม เป็นตําแหน่ง
ประเภทใดในตําแหน่งข้าราชการพลเรอืนสามัญ 
 ก. ประเภทบริหาร    ข. ประเภทอํานวยการ 
 ค. ประเภทวชิาการ    ง. ประเภทท่ัวไป 
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  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
30.ในการประเมินความคุ้มค่านั้น  ให้คํานึงถึงส่ิงใดเป็นหลัก 
 ก. ประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจ  ข. ความเป็นไปได้ของภารกิจ 
 ค. ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้ ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในการประเมินความคุ้มค่า ให้คํานึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละภารกิจความเป็นไปได้
ของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ ประโยชน์ที่รัฐและประชาชนจะพึงได้และรายจ่ายที่ต้องเสีย
ไปก่อนและหลังจากท่ีส่วนราชการดําเนินการด้วย 

ความคุ้มค่า ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรอืผลเสียอ่ืน 
ซ่ึงไม่อาจคํานวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 
 
31. เหตุผลในการให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งการ
อนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้ดํารงตําแหน่งให้แก่ผู้ดํารง
ตําแหน่งที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง ด้วยสาเหตุใด 
 ก. เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
 ข. เพ่ือความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
 ค. เพ่ือลดข้ันตอนในการปฎิบัติราชการ 
 ง. ถูกทั้งข้อ ข. และ ข้อ ค. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ข. และ ข้อ ค. 

ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการส่ัง การอนุญาต การ
อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการดําเนินการอ่ืนใดของผู้ดํารงตําแหน่งให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดข้ันตอนการ
ปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ ในการกระจายอํานาจการตัดสินใจดังกล่าวต้องมุ่งผลให้เกิดความสะดวกและ
รวดเร็วในการบริการประชาชน 
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32. การที่ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรท่ี
จะดําเนินการต่อไปหรือไม่ ให้คํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ข. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
 ค. ความคุ้มคา่ของภารกิจ   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  

ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจใดมีความจําเป็นหรือสมควรท่ีจะ
ได้ดําเนินการต่อไปหรือไม่ โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบายของคณะรัฐ 
มนตรี กําลังเงินประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อ่ืนประกอบกัน 
33. ระยะเวลาการทบทวนภารกิจนั้นให้เป็นไปตามที่หน่วยงานใดเป็นผู้กําหนด 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ร. 

ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ง. สํานักงบประมาณแผ่นดิน 

ตอบ ข. ก.พ.ร. 
กําหนดเวลาในการจัดให้มีการทบทวนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.ร. กําหนด 

 
34. ส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน จะต้องตอบคําถามหรือแจ้ง
การดําเนินการให้ทราบภายในระยะเวลาใด 
 ก. ภายในสามวัน    ข. ภายในเจ็ดวัน 
 ค. ภายในสิบห้าวัน    ง. ภายในสามสิบวัน 
 ตอบ ค. ภายในสิบห้าวนั 

เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วน
ราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ให้เป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการนั้นที่จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายใน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้  
 
35. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีใด 

ก. เพ่ือประโยชน์ในการรกัษาความม่ันคงของประเทศ  
ข. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
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