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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 ไม่ปรากฏว่าหน่วยงานใดเป็น
ฝ่ายเลขานุการ หรือทําหน้าที่อย่างสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทุกวันนี้ แต่เข้าใจว่ากรมพระ
อาลักษณ์น่าจะเป็นหน่วยงานสําคัญด้านน้ี เพราะเป็นทั้งผู้รักษาพระราชกําหนด บทพระอัยการ  
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วิสัยทัศน์ 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดิน

ของคณะรัฐมนตรี 
 
พันธกิจ 

1. ใช้องค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมี
ประสิทธิภาพ 

2. ติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 
 
ค่านิยมหลัก (CABINET) 

� Confidential การรักษาความลับของราชการ การไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลท่ีมี
ชั้นความลับ หรือข้อมูลท่ียังอยู่ระหว่างดําเนินการให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลท่ีไม่มีอํานาจ
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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130. หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาหากมีความสําคัญเป็นพิเศษ ให้กําหนดมูลค่าเป็น
จํานวนเต็มได้ในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใดของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหา 

ก. ร้อยละ 5     ข. ร้อยละ 10 
ค. ร้อยละ 15     ง. ร้อยละ 20 
ตอบ ข. ร้อยละ 10 
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละห้า

ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 
 
131. ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการ
ประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละ
เท่าใดของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา  

ก. ร้อยละ 1     ข. ร้อยละ 2 
ค. ร้อยละ 5     ง. ร้อยละ 10 
ตอบ ค. ร้อยละ 5 
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมี

การประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละ
ห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ันก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้อง
ปรับปรุงในทางที่เพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวนภายใน 15 วันก่อน
การส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทาง
ราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
132.ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ภายในกี่วัน นับแต่
วันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว  

ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 
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ตอบ ข. 15 วัน 
ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับ

แต่วันที่ได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคา
ตํ่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว 
 
133.หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน กี่วัน 
นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 

ตอบ ข. 15 วัน 
หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 

15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 
 
134. ในการจัดหาพัสดุหากมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 
โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อม
ทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ากี่วัน 

ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 45 วัน 

ตอบ ข. 15 วัน 
 ในการจัดหาพัสดุ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ

งานรายหน่ึงหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน
หรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ 
พร้อมท้ังให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 
วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ 
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แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
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) 

 
 

56.การดําเนนิการแต่งต้ัง ก.พ. นั้น ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากีว่นั 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 120 วัน 
 ตอบ ง. 120 วัน 

การดําเนินการแต่งต้ัง ก.พ. ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 128) 

 
57.การดําเนนิการแต่งต้ัง ก.พ.ค. นั้น ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่วัน  นับแต่วันที่
พรบ.นี้ใช้บังคับ 
 ก. 60 วัน     ข. 90 วัน 
 ค. 120 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

การดําเนินการแต่งต้ัง ก.พ.ค. ให้กระทําให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ร้อยแปดสบิวันนับแต่วนัที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 129) 
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แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
19. ในการจัดทําแผนบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐนั้น
ต้องกระทําเป็นแผนกี่ปี 
 ก. แผนสองปี     ข. แผนสามปี 
 ค. แผนส่ีปี     ง. แผนห้าปี 
 ตอบ ค. แผนสี่ปี 
 ในการจัดแผนการบริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา 13 ให้จัดทําเป็นแผนส่ีปีโดยนํา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาดําเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐาน
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. 
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 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 เมื่ อมีการประกาศใช้ บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ใ ห้ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ 
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีข้ึนใหม่หรือกฎหมายท่ีต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ส่วนราชการผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา
ที่ต้องดําเนินการ 
 
22. เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฎิบัติราชการ
นําเสนอต่อผู้ใด 
 ก. หัวหน้าส่วนราชการ    ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ก.พ.ร.     ง. ก.พ. 
 ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 
 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปี โดยให้ระบุ
สาระสําคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 
 เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 
 ในกรณีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกจินั้น 
เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
23. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกระทําส่ิงใดและให้
ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ข. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
 ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ   ง. ถูกทุกข้อ 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการเงินและบัญชี  ........ 

 


