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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 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

ระเบียบว่าด้วยรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 

“ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544”  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ
เมื่อพ้นกําหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึงนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
ระเบียบ  มีนายชวน หลีกภัย ลงนามในประกาศ 
      “ข้อมูลข่าวสารลับ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ังไม่ให้
เปิดเผยและอยู่ในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซ่ึงมีการกําหนดให้มีชั้นความลับเป็น ชั้นลีบ 
ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
และประโยชน์แห่งรัฐประกอบกัน 
        “ประโยชน์แห่งรัฐ” หมายความว่า การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
หรือ ประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เก่ียวกับการเมือง
ภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ การป้องกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี การพลังงาน และส่ิงแวดล้อม 
       “ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 
 (1) หัวหน้าส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

      สําหรับส่วนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหม ให้หมายความรวมถึง หัวหน้าส่วน
ราชการท่ีข้ึนตรงต่อ สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
 (2) ผู้ว่าราชการจังหวัด สําหรับราชการส่วนภูมิภาค 
  (3) ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยา หรือตําแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน แล้วแต่กรณี สําหรับข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
      (4) ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
       “ การปรับชั้นความลับ” หมายความว่า การลด หรือ เพ่ิมชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร
ลับ และให้หมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วย 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

 ทุก 5 ปี เป็นอย่างน้อย ให้นายกรัฐมนตรีจัดให้มีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
และพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบน้ีให้เหมาะสม 

 ให้หน่วยงานของรัฐ มีหน้าท่ีรักษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตน และอาจ
มอบหมายหน้าท่ีดังกล่าวได้ตามความจําเป็นให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือให้แก่ราชการส่วนภูมิภาค ใน
กรณีที่สามารถมอบอํานาจได้ตาม กม. 

 บุคคลท่ีจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารบัญในชั้นความลับใด จะต้องเป็นบุคคลท่ีผู้บังคับ บัญชา
มอบหมายความไว้วางใจ และให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารลับได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น 
 
 องค์การรักษาความปลอดภัย 

 องค์การรักษาความปลอดภัยตามระเบียบน้ี ได้แก่  
 (1) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรกัษาความปลอดภัยฝ่ายพล
เรือน 
 (2) ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นองค์การรักษาความปลอดภัย
ฝ่ายทหาร 
 ชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับ แบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ  

(1) ลับท่ีสุด (TOP SECRET) 
(2) ลับมาก ( SECRET) 
(3) ลับ ( CONFIDENTIAL)  

 ลับท่ีสุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรงที่สุด 
 ลับมาก หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยท้ังหมดหรือเพียงบางส่วนจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐอย่างร้ายแรง 
 ลับ หมายความถึง ลับที่สุด หมายความถึง ข้อมูลข่าวสารลับซ่ึงหากเปิดเผยทั้งหมดหรือ
เพียงบางส่วนจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์แห่งรัฐ  
 
 ผู้มีอํานาจกําหนดชั้นความลับ 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการกําหนดชั้นความลับ พร้อมทั้งให้
เหตุผลประกอบการกําหนดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสารลับนั้นด้วยว่าเป็นข้อมูลข่าวสารประเภท  
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหน่ึงคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไม่น้อยกวา่สามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไม่น้อยกว่าส่ีคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
14.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีปกปิด  ต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข. จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรบั 
 ง. จําคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
16. ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 คือใคร 
 ก. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ   ข. นายอานันท์ ปันยารชุน 
 ค. นายชวน หลีกภัย    ง. นายสมัคร สุนทรเวช 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
53.ในการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น จะมีโทษทางวินัยสถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ์     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน     ง. ไล่ออก 
 ตอบ ง. ไล่ออก 

ภายใต้บังคับวรรคสอง ข้าราชการพลเรอืนสามัญผู้ใดกระทําผิดวินัยอย่างรา้ยแรง ให้
ลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามความรา้ยแรง (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 
มาตรา 97) 

 
54.จากข้อข้างต้น ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้
ลดโทษลงตํ่ากว่าสถานใด 
 ก. ภาคทัณฑ์     ข. ลดเงินเดือน 
 ค. ตัดเงินเดือน     ง. ปลดออก 
 ตอบ ง. ปลดออก 

กรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนํามา ประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ แต่ห้ามมิให้ลด
โทษลงต่ํากว่าปลดออก (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 97) 

 
55.ในการพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์  ผู้ใดมีอํานาจในการรับเรื่องรอ้งทุกข์ ยกคาํร้องทุกข์ แก้ไขหรือ
ยกเลิกคําส่ัง 
 ก. ก.พ.      ข. ก.พ.ค. 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. รัฐมนตร ี
 ตอบ ข. ก.พ.ค. 

การร้องทุกข์และการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้เป็นไป ตามที่กําหนดในกฎ ก.พ.ค. 
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 123) 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
19. ในการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐนั้น
ต้องกระทําเป็นแผนกี่ปี 
 ก. แผนสองปี     ข. แผนสามปี 
 ค. แผนส่ีปี     ง. แผนห้าปี 
 ตอบ ค. แผนสี่ปี 

ในการจัดแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทําเป็นแผนส่ีปีโดยนํา
นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
งาน ส่วนราชการหรือบุคคลที่จะรับผิดชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณรายได้และรายจ่ายและ
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ระยะเวลาการดําเนินการ และการติดตามประเมินผล 
 
20.ในสาระสําคัญของการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดินนั้น ต้องมีเนื้อหาสาระสําคัญเกี่ยวกับ
เรื่องใด 
 ก. การกําหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ข. การติดตามประเมินผล 
 ค. ประมาณรายได้และรายจ่าย   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
 คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
 
21.เมื่อมีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้หน่วยงานใดร่วมกันพิจารณาจัดทํา
แผนนิติบัญญัติร่วมกัน 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 ค. สํานักงบประมาณแผ่นดิน   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติการ........ 

 


