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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 303(1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดทํากฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่
วันที่ คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคําส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วยสภา
เกษตรกร โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติ
รักษ์) เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) เป็นกรรมการ และเลขานุการ 
เพ่ือ ดําเนินการ ศึกษา และยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะกรรมการฯ ได้ยกร่าง
พระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.... ซ่ึงเป็นกฎหมาย ที่ให้หลักประกันสิทธิเสรีภาพในการ
คุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผลทางการเกษตร ได้รับ
ผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้าง
สมานฉันท์ ของเกษตรกรท้ังประเทศ ทําให้เกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อย่างเป็น
เอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแม่บท เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ และสภาพปัญหาอันแท้จริง 
รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความร  ู้และข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้าน
ต่างๆในการน้ี ได้มีการนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร และ
ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แต่ละภาค รวม 4 ภาค แล้วนําข้อมูลที่ได้ จากการรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และได้เสนอไปยัง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้
ดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 

 
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร 
และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครอง
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
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2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทําการเกษตร
แบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบเกษตรอินทรีย์ 
และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนาเกษตรกรรม 
รวมทั้งการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้

ทางด้านพันธุธรรมพืช และสัตว์ท้องถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูป
ผลผลิตทางเกษตรกรรม 

6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการประกันความเส่ียงของราคา และผลผลิตทาง
เกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 

7. เสริมสร้างคาวมร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ
องค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
10. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามท่ีสภาเกษตรกรจังหวัดเสนอ 
11. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเป็น 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือตามที่

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 

วิสัยทัศน์ “สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลัก ประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม
มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ” 

เป้าหมาย เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
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ระบบการบริหารองค์การ  (Managerial  Subsystem) 
     ระบบการบริหารองค์การ  หรือเรียกได้ว่าเป็นระบบของศิลปะและทักษะในการ
บริหารองค์การ  หมายถึง  การศึกษาถึงความพยายามในการประสานประโยชน์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ 
ในระบบการบริหาร   ทั้งนี้เพ่ือที่จะทําให้องค์การเกิดการดําเนินงานไปในแนวที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้วางเอาไว้ 
 
    ระบบการตดัสินใจและรวบรวมข่าวสารขององค์การ 
     การตัดสินใจ (Decision Making)   เป็นเครื่องมือของนักบริหารในอันที่จะจัดสรรและ
เปล่ียนแปลงทรัพยากรให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การ   นักวิชาการบางคนกล่าวว่า "การ
ตัดสินใจก็คือการบริหาร" กล่าวคือ   การบริหารจะต้องประกอบไปด้วยกระบวนการตัดสินใจต้ังแต่
ระดับหรือข้ันตอนของการกําหนดนโยบายและเป้าหมายในการบริหาร   ข้ันของการวางแผนและการ
ประสานงานในการดําเนินงานจนกระทั่งถึงข้ันของการปฏิบัติงานทุก ๆ ระดับข้ันดังกล่าวจะต้องมี 
"การตัดสินใจ"  อยู่ตลอดเวลา 
    ความหมายและบทบาทของการตัดสินใจในองค์การ 
     "การตัดสินใจ"   (Decision Making)  หมายถึง   การพิจารณาตกลงใจช้ีขาด
ทางเลือกที่มีอยู่มากกว่าหนึ่งทางข้ึนไปในอันที่จะให้มีการกระทําในลักษณะเฉพาะใด ๆ หรือการ
ตัดสินใจหมายถึง  การตกลงใจที่จะยุติข้อขัดแย้ง  ข้อถกเถียง  โดยให้มีการกระทําไปในทางหนึ่งทาง
ใดท่ีได้มีการพิจารณาและตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว 
     การตัดสินใจในองค์การมีลักษณะที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องกันไปในอันที่จะนํามาซ่ึง
การปฏิบัติงานขององค์การที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน   เราอาจเรียกการแก้ไขปัญหาใด ๆ  ในองค์การว่า
เป็นการตัดสินใจขององค์การแต่การตัดสินใจดังกล่าวมิได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น   องค์การจะต้องมีการ
ตัดสินใจอยู่ตลอดเวลาและตลอดไป   การตัดสินใจในองค์การจึงมีความหมายเช่นเดียวกับ "การ
บริหาร"  หรือเป็นกระบวนการของการสร้าง  พัฒนา  และวิเคราะห์เพ่ือที่จะให้การกระทําที่ถูกต้อง
สมบูรณ์ข้ึนนั่นเอง 
     การตัดสินใจเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมข้ันพ้ืนฐานของมนุษย์   และการ
ตัดสินใจในองค์การก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการตัดสินใจของบุคคล   ทั้งนี้เพราะการตัดสินใจใน
องค์การเป็นการกระทําโดยปัจเจกบุคคลในองค์การ   ดังนั้นผู้อํานวยการหรือผู้จัดการอาจตัดสินใจได้
โดยยึดถือวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นหลัก 
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   เราอาจพิจารณาบทบาทและความสําคัญของการตัดสินใจในองค์การได้เป็น 3 ระดับ คือ 
      -  การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติการ (Operational Level) 
      -  การตัดสินใจในระดับการประสานงาน (Coordinative Level) 
      -  การตัดสินใจในระดับการกําหนดนโยบายและเป้าหมาย (Strategic Level) 
     การตัดสินใจในระดับการปฏิบัติการ   เป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับการทํางานของ
องค์การโดยตรง   การปฏิบัติงานขององค์การเป็นความพยายามท่ีจะเปล่ียนแปลงทรัพยากรและ
วัตถุดิบทั้งหลายให้เกิดเป็นสินค้าและบริการตามเป้าหมายขององค์การ   การตัดสินใจในระดับนี้จะ
เป็นไปชั่วระยะเวลาอันส้ัน   มีลักษณะท่ีแน่นอน  มีการกําหนดการตัดสินใจไว้ล่วงหน้า  
(Programmed Decisions)  ว่าจะต้องทําอะไรเม่ือใด   การทํางานที่ซับซ้อนหรือมีปริมาณมากก็
สามารถท่ีจะใช้เทคนิคของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยดําเนินการได้ 
     การตัดสินใจในระดับการกําหนดนโยบายและเป้าหมายขององค์การ    จะเกี่ยวข้อง
กับการกําหนดขอบเขต (Boundaries)   ของความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อมว่าจะ
ยอมรับเอาอิทธิพล  และทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมเข้ามาในองค์การเท่าใด   ในระดับนี้มักเป็น
การตัดสินใจในระยะยาว   มีลักษณะท่ีไม่แน่นอนสูง  จําเป็นต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบและมี
เหตุผล   ขณะเดียวกันการวางแผนล่วงหน้าและการใช้เทคโนโลยีของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย
เป็นส่ิงที่กระทําได้ยาก 
     การตัดสินใจในระดับการประสานงาน   เป็นการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับความ
พยายามในอันท่ีจะประสานความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจในระดับสูงกับการดําเนินงานในระดับ
การปฏิบัติการ   การตัดสินใจในระดับนี้มีทั้งในลักษณะทันทีทันใดและการพิจารณาในระยะยาว   
ผู้บริหารในระดับนี้จะต้องทําหน้าที่ตัดสินใจเพ่ือให้เกิดการประสานกันระหว่างการปฏิบัติงานใน
องค์การกับการนําเอาปัจจัยภายนอกองค์การ (สภาพแวดล้อม)   เข้ามาในองค์การ 
 
การควบคุมองค์การ (Organizational Control)  
     หากเราพิจารณาการบริหารในเชิงระบบ   เราจะพบว่าในระบบการบริหารองค์การ 
(Managerial  Subsystem)   นั้นจะประกอบไปด้วยระบบย่อย ๆ ที่จะช่วยกันสร้างให้เกิดการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพ   ระบบย่อย ๆ เหล่านี้ ได้แก่  ระบบการค้นหาข้อมูลข่าวสาร   ระบบ
การตัดสินใจ  ระบบการวางแผน  ระบบการควบคุมองค์การและระบบการประเมินผลองค์การ 
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.......  นักจัดการงานทั่วไป  ........ 

สรุประเบยีบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 

 
ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความว่า งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดทํา
การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความว่า หนังสือราชการ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ

ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือใน
ต่างประเทศและให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการด้วย 

 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และให้หมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอ่ืนที่ปฏิบัติงาน
ในลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี  
 
ชนิดของหนังสือ 

หนังสือราชการ คือ เอกสารท่ีเป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ 
1. หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
2. หนังสือที่ส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอ่ืนใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําข้ึนเพ่ือเป็นหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารท่ีทางราชการจัดทําข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
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3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
6. หนังสือที่เจ้าหน้าท่ีทําข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

 
หนังสือภายนอก 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือ
ติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอ่ืนใดซ่ึงมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
 
หนังสือภายใน 

หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือ
ติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
 
หนังสือประทับตรา 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรมข้ึนไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรมข้ึนไป เป็นผู้รับผิดชอบลงช่ือย่อกํากับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วน
ราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญ 
ได้แก่ 

1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
2. การส่งสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
4. การแจ้งผลงานที่ได้ดําเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
5. การเตือนเรื่องท่ีค้าง 
6. เรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปกําหนดโดยทําเป็นคําส่ัง ให้ใช้หนังสือ

ประทับตรา 
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แนวข้อสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2548 

 
67. ตราที่ใช้ประกอบงานหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ขนาดเท่าใด 
 ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  ข. 2.4 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร 
 ค. 2 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร   ง. 2 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร 
 ตอบ ก. 2.5 เซนตเิมตร x 5 เซนติเมตร  

ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 2.5 cm x 5 cm. มีชื่อสว่นราชการอยู่ตอนบน (ข้อ 78 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 

 
68. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทะเบียนหนังสือรับ 
 ก. มีขนาด เอสี่     ข. มี 2 ชนิด ชนิดเล่มและแผ่น 
 ค. ใช้หน้าเดียว     ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ตอบ ค. ใช้หน้าเดียว 

ทะเบียนหนังสือรับ ใช้สําหรับลงรายการหนังสือที่ได้รับเข้าเป็นประจําวัน โดยเรียงลําดับลง
มาตามเวลาที่ได้รับหนังสือ มีขนาดเอ 4 พิมพ์สองหน้า มีสองชนิด คือชนิดเป็นเล่มและชนิดเป็น
แผ่น (ข้อ 79 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
69. ข้อใดใช้กระดาษ A8 พิมพ์หน้าเดียว 
 ก. ใบรับหนังสือ     ข. สมุดส่งหนังสือ 
 ค. ทะเบียนหนังสือส่ง    ง. ทะเบียนหนังสือรับ 
 ตอบ ก. ใบรับหนังสือ 

ใบรับหนังสือ ใช้สําหรับกํากับไปกับหนังสือที่นําส่งโดยให้ผู้รับเซ็นชื่อรับแล้วรีบกลับคืนมา  
มีขนาดเอ 8 พิมพ์หน้าเดียว (ข้อ 81.2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
70. ข้อใดไม่ใช้กระดาษ A4 พิมพ์ 2 หน้า 
 ก. บัตรตรวจค้น     ข. ทะเบียนหนังสือเก็บ 



หน้า 11 
 

 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักจัดการงานทั่วไป  ........ 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดย
ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ
ดังต่อไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน 

(3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ต้องวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนดขั้นตอน
การดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือ
ปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้รีบแก้ไขปัญหาและอุปสรรคน้ัน
โดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา

และงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของ
ภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ส่วนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสมํ่าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือ
นํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์รวมทั้ง 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักจัดการงานทั่วไป  ........ 

 


