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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 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

การบรหิารงานพัสด ุ
 
 ความสําคัญของการบริหารงานพัสดุ 
   ปัจจัยสําคัญที่ทําให้การบริหารธุรกิจประสบผลสําเร็จ ได้แก่ 4’m อันประกอบด้วย คน 
(Man), เงิน (Money), พัสดุ (Material) และการบริหาร (Management) 
   ปัจจัยด้าน Material จึงเป็นปัจจัยที่มนุษย์รู้จักมาต้ังแต่เกิด และพยายามที่จะคิดค้น
วิธีการท่ีจะหาพัสดุมาใช้ตามปริมาณ คุณภาพ เวลา และสถานท่ีที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
   การบริหารงานพัสดุเป็นเรื่องสําคัญและมีความหมายต่อธุรกิจ การบริหารงานพัสดุจึงมี
บทบาทในองค์การธุรกิจเป็นอันมาก เนื่องจากทรัพยากรอันมีจํากัด และธุรกิจต้องลงทุนซ้ือพัสดุมา
ใช้ในธุรกิจของตน จึงต้องมีการควบคุมให้มีการใช้พัสดุอย่างสัมฤทธิ์ผล หรือต้องหาวิธีใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด 
   การบริหารงานพัสดุถือเป็นงานหลักของทุกธุรกิจ เพราะจะมีผลต่อความอยู่รอดหรือ
กําไรของธุรกิจเท่า ๆ กับหน้าท่ีอ่ืน เช่น การตลาด การบัญชี การผลิต การเงิน เป็นต้น 
 
 ความหมายของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุ หมายถึง การนําเอาวิทยาการหรือศิลปะในการบริหารมาใช้ใน
การจัดพัสดุต่าง ๆ ที่มีอยู่ในคลังและใช้อยู่ในกิจการให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือให้เกิดสภาพ
คล่องตัว และลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดจากการจัดหา เก็บรักษา และเคล่ือนย้ายพัสดุนี้มา 
   วิชาการบริหารงานพัสดุเริ่มมาจากทางทหารก่อน ซ่ึงเรียกว่า “การส่งกําลังบํารุง” 
(Logistic)อันเป็นการจัดกิจกรรมทางด้านยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์แก่หน่วยทหารท่ีปฏิบัติ การ
อยู่ในพ้ืนที่ต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานทางทหารบรรลุเป้าหมาย 
 
 ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ 
   การบริหารงานพัสดุจะต้องดําเนินตามนโยบายขององค์การ ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
จะต้องทําการวางแผนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การธุรกิจ 
   ขอบเขตของการบริหารงานพัสดุ แบ่งออกได้ตามลําดับดังนี้ 

1. การวางแผนหรือการกําหนดโครงการ 
2. การกําหนดความต้องการ 
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.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

3. การกําหนดงบประมาณ 
4. การจัดหา 
5. การเก็บรักษา 
6. การแจกจ่าย 
7. การบํารุงรักษา 
8. การจําหน่าย 

 
 กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ 
   วัตถุประสงค์ที่สําคัญของการวางแผนงานพัสดุ คือ เพ่ือให้มีพัสดุไว้ใช้อย่างพอเพียง 
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และเป็นไปโดยประหยัด 
   ธุรกิจโดยท่ัวไปย่อมมีเป้าหมายหลักในการดําเนินการ ซ่ึงก็คือ การให้ธุรกิจอยู่รอดและ
มีกําไร การที่เป้าหมายจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นก็ข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายด้าน และปัจจัยด้านหนึ่ง
ก็คือ การบริหารงานพัสดุที่ดี มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้บรรลุผลผู้บริหารงานพัสดุจะต้องกําหนด
กลยุทธ์การบริหารพัสดุ 
   กลยุทธ์การบริหารงานพัสดุ มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ คือ 
    1. พยายามซ้ือพัสดุให้ได้ราคาท่ีถูกต้อง เพราะการซ้ือพัสดุที่มีราคาแพงจะทําให้
ต้นทุนการผลิตสูง มีผลทําให้สินค้าขายได้ยากข้ึน และกําไรลดลง 
    2. อัตราหมุนเวียนของพัสดุคงเหลือสูง หมายถึง มีการใช้พัสดุออกไปเร็ว พัสดุ
คงเหลือมีสภาพคล่อง ทําให้ได้ผลตอบแทนจากการลงทุนเร็ว ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
พัสดุจะตํ่าลงด้วย จึงมีผลต่อกําไรของธุรกิจโดยตรง 
    3. พยายามให้ค่าใช้จ่ายของการเก็บรักษาต่ํา ถ้าการเก็บรักษาพัสดุมี
ประสิทธิภาพ จะทําให้ความเสียหายของพัสดุลดลง และค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาตํ่า แต่ถ้าการ
รับพัสดุและการเก็บรักษาไม่ถูกวิธีจะทําให้มีพัสดุเสียหายได้ 
    4. ให้การสนับสนุนทางด้านพัสดุอย่างต่อเนื่อง ถ้าพัสดุขาดแคลนจะทําให้
เกิดผลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจ เช่น การผลิตอาจต้องหยุดชะงัก ผลิตสินค้าได้ทันตาม
กําหนด และทําให้เสียโอกาสทางธุรกิจ 
    5. พัสดุท่ีใช้มีคุณภาพดีสมํ่าเสมอ การใช้พัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพคงท่ี คุณภาพ7
ดีสม่ําเสมอจะเพ่ิมพูน   ประสิทธิภาพในการผลิต ป้องกันการหยุดชะงักและสูญเสียได้อย่างมาก 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 
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ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 
ความหมายของระบบ e-GP 

ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e-GP) ระบบงานที่จัดทําเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึงเป็นศูนย์
ข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของ
หน่วยจัดซ้ือ และข้อมูลผู้ค้าสําหรับการจัดซ้ือจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูล
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบ 

การประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพ่ือ
เพ่ิมความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลด
ความซับซ้อน การบันทึกข้อมูล ซ่ึงฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time 
ในระบบ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ 

www.gprocurement.go.th คือ เว็บไซต์ที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
สําหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้สนใจทั่วไป โดยข้อมูลหลักที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ได้แก่ 

1. ข้อมูลประกาศจัดซ้ือ จัดจ้าง เป็นข้อมูลที่หน่วยงานภาครัฐเข้ามาจัดทําประกาศการ
จัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศแก้ไข/ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง ประกาศรายช่ือผู้มา
ขอรับ/ซ้ือเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ประกาศข้อมูลสาระสําคัญในสัญญาเพ่ือให้ผู้ค้า
หรือผู้สนใจสามารถค้นหาดูข้อมูลได้ 

2. ข้อมูลเน้ือหาด้านกฎ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ เช่น ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และหนังสือเวียน รวมถึงกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลเนื้อ หาด้านราคากลางงานก่อสร้าง ได้แก่ หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง 
งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพาน ท่อเหล่ียม และงานก่อสร้างชลประทาน 

4. ข้อมูลบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน โดยสามารถค้นหารายช่ือผู้ทิ้งงาน ผู้ถูกเพิกถอน และการทิ้ง
งานได้ 

5. ข้อมูลเนื้อหาด้านข่าว/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
6. ข้อมูลสถิติการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง หัวหน้าส่วนราชการ (สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง
หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ือออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล และสําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

หัวหน้าสํานักงาน หมายถึง หัวหน้าสํานักงานที่ต้องดําเนินการจัดหาพัสดุ (หน่วยจัดซ้ือ)
กรณีสถานท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานเป็นที่เดียวกับหน่วยงาน จะหมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วน
ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล เช่น ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบเท่ากอง
ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือ
ข้าราชการอ่ืนซ่ึงได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซ่ึง ดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 
 

องค์ประกอบของระบบการจัดซ้ือ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
ประกอบด้วยระบบใหญ่ ๆ 3 ระบบ คือ 

1. ระบบการประมูลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) คือ ระบบสําหรับการแข่งขัน
เสนอราคาระหว่างผู้ค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องดําเนินการผ่านผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ข้ึน ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ซ่ึงปัจจุบันมีทั้งส้ิน 12 แห่ง 

2. ระบบตลาดกลางการซ้ือขายสินค้าและบริการภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Marketplace) คือ ตลาดกลางรวบรวมสินค้า และร้านค้าหรือบริษัทต่าง ๆ เพ่ือเป็นส่ือกลางใน
การซ้ือขายสินค้าและบริการภาครัฐโดยเป็นการติดต่อส่ือสารกันระหว่าง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายผู้ซ้ือ 
ฝ่ายผู้ค้า และฝ่ายดูแลตลาดกลาง 

3. ระบบศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้าง (Electronic Procurement Information Center 
: EPIC) คือ ระบบที่ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนในระบบ
เพ่ือติดตาม ข่าวสารการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐได้ตลอดเวลา ระบบจะส่งข้อมูลที่ต้องการทราบทาง 
e-mail โดยอัตโนมัติซ่ึงจะทําให้เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและสามารถตรวจสอบได้ 
ประกอบด้วย 5 ระบบงาน ได้แก่ 

3.1 ระบบลงทะเบียน (Registration Management Center) มี 3 ระบบงานย่อย 
ได้แก่ 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

 
8. ข้อมูลข่าวสารใดที่ต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหน้าท่ีที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคําแนะนําในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
9. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่จะเปิดเผยมิได้ คือข้อใด 
 ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ข้อมูลข่าวสารท่ีเปิดเผยจะทําให้กฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
10. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
 
12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
 ก. บุคคลไม่น้อยกว่าหน่ึงคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

  แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  

 
21.เมื่อมีการประกาศใช้แผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้หน่วยงานใดร่วมกันพิจารณาจัดทํา
แผนนิติบัญญัติร่วมกัน 
 ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 ค. สํานักงบประมาณแผ่นดิน   ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข. 
 ตอบ ง. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข้อ ข. 

เมื่ อมีการประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้ว  ใ ห้ สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาจัดทําแผนนิติบัญญัติ 
โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมายท่ีจะต้องจัดให้มีข้ึนใหม่หรือกฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
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 
รวมท้ังประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้
ความเห็นชอบ 

เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการใดแล้ว ให้สํานัก
งบประมาณดําเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําเร็จในแต่ละภารกิจตาม
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าว 

ในกรณีส่วนราชการมิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการในภารกิจใดหรือภารกิจใดไม่ได้รับความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรี มิให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกิจนั้น 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
23. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกระทําส่ิงใดและให้
ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ข. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
 ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ   ง. ถูกทกุข้อ 
 ตอบ ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ 
เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและ
ให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ส่ังการ ทั้งนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคน
ใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณากําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป 
 
24. หมวด 4 ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ข. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 
ง. การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 ตอบ ง. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชงิภารกิจของ
รัฐ 
 
25. ในการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะนั้น จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
ผู้ใดกําหนด 
 ก. สํานักงบประมาณ    ข. ก.พ. 
 ค. ก.พ.ร.     ง. กรมบัญชกีลาง 
 ตอบ ง. กรมบัญชีกลาง 

ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตามหลักเกณฑ์
และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
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สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ........ 

 


