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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
 
ความเป็นมาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) ประกอบ
มาตรา 303(1) ได้บัญญัติให้รัฐจัดทํากฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับ
แต่วันที่ คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มีคําส่ังแต่งต้ัง คณะกรรมการยกร่างกฎหมาย ว่าด้วย
สภาเกษตรกร  โดยมี  ที่ปรึกษา รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์  (นาย
ประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์) เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการกองนิติการ (ขณะน้ัน) เป็น
กรรมการ และเลขานุการ เพ่ือ ดําเนินการ ศึกษา และยกร่างกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกร คณะ
กรรมการฯ ได้ยกร่างพระราชบัญญัติสภาเกษตรแห่งชาติ พ.ศ.... ซ่ึงเป็นกฎหมาย ที่ให้หลักประกัน
สิทธิเสรีภาพในการคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพ่ือให้ผลิตผล
ทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ตลอดจนเสริมสร้างสมานฉันท์ ของเกษตรกรท้ังประเทศ ทําให้เกษตรกร มีความเข็มแข็ง 
และมีการรวมตัวกัน อย่างเป็นเอกภาพ โดยสร้างเครือข่ายเกษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรสามารถ
จัดทําแผนแม่บท เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา กําหนดนโยบาย ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
และสภาพปัญหาอันแท้จริง รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา ส่งเสริมให้ได้รับความร  ู้และ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต่างๆในการนี้ ได้มีการนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปรับฟัง
ความคิดเห็นจากเกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ แต่ละภาค รวม 4 ภาค แล้วนําข้อมูลที่ได้ จาก
การรับฟังความคิดเห็น มาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน และได้เสนอไปยัง 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้ดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 

 
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือกําหนดนโยบายการส่งเสริม และการพัฒนาความเข้มแข็งแก่
เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และ
การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
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2. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการทํา
การเกษตรแบบผสมผสาน ระบบวนเกษตร ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม ระบบ
เกษตรอินทรีย์ และเกษตรกรรมรูปแบบอ่ืน 

3. ให้คําปรึกษาและข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร การพัฒนา
เกษตรกรรม รวมทั้งการอนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

4. เสนอแผนแม่บทต่อคณะรัฐมนตรี 
5. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

องค์ความรู้ทางด้านพันธุธรรมพืช และสัตว์ท้องถ่ิน ผลผลิตทางเกษตรกรรม และผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรกรรม 

6. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดแนวทางการประกันความเส่ียงของราคา และผลผลิต
ทางเกษตรกรรม รวมทั้งการกําหนดสวัสดิการให้แก่เกษตรกร 

7. เสริมสร้างคาวมร่วมมือ และประสานงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 

8. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร 
9. ให้ความเห็นต่อนโยบาย กฎหมาย หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อเกษตรกร 
10. ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําแก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และตามท่ีสภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
11. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเป็น 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ 
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พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 2553 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที ่16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 
เป็นปีที่ 65 ในรัชกาลปัจจุบัน  

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า
ฯ ให้ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติข้ึนไว้โดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. 

2553”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา 3  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“เกษตรกรรม” หมายความว่า การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว์ การประมง และกิจการ

อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ 

“เกษตรกร” หมายความว่า ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องค์กรเกษตรกร” หมายความว่า กลุ่มเกษตรกรที่ ได้ ข้ึนทะเบียนไว้ตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“แผนแม่บท” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรม 
“สภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
“สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง สํานักงานสภาเกษตรกร

กรุงเทพมหานครด้วย 
“หัวหน้าสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด” หมายความรวมถึง หัวหน้าสํานักงาน

สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานครด้วย 
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
 พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลบังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง กรม และหน่วยงานอื่นของรัฐที่อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จัดต้ังข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี 

 
การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

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

 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการ
โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะต้องมีแนวทางการบริหาร
ราชการดังต่อไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซ่ือสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบ
ได้และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถ่ิน 

(3) ก่อนเริ่มดําเนินการ ต้องวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน กําหนด
ขั้นตอนการดําเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชนผู้รับบริการ 
เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ให้รีบแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ต้องมีรายละเอียดของขั้นตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบน้ัน หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 

 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ 
เพ่ือนํามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ ์ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
10.การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการท่ีมเีป้าหมาย
เพ่ือส่ิงใด 
 ก. เพ่ือให้เกดิความผาสุก    

ข. ความเป็นอยู่ดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม  

ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการท่ีมี
เป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ต้องถือเอาผู้ใดเป็นศูนย์กลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกทั้งสองข้อ    ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ตอบ ข. ประชาชน 
ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องดําเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รบัการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ต้องดําเนินการอย่างไรก่อน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แก้ไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไว้ล่วงหน้า 

การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

(1)ก่อนจะดําเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้องจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้า 

(2)การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการตาม (1) ต้องมีรายละเอียดของข้ันตอน
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการดําเนินการของแต่ละข้ันตอน เป้าหมายของภารกิจ 
ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3)ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนดข้ึน ซ่ึงต้องสอดคล้องกับมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. 
กําหนด 

(4)ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบต่อ
ประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการท่ีจะต้องดําเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
เปล่ียนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
13. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อผู้ใดเพื่อกําหนด
มาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ  
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. สํานักงาน ก.พ. 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐสภา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
14. หมวด 3 ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

ข. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกจิของรัฐ 
ง. การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ค. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
หมวด 3 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

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

เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการ
ด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการน้ัน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการน้ันที่
จะต้องตอบคําถามหรือแจ้งการดําเนินการให้ทราบภายในสิบห้าวันหรือภายในกําหนดเวลาท่ี
กําหนดไว้  
35. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีใด 

ก. เพ่ือประโยชน์ในการรกัษาความม่ันคงของประเทศ  
ข. ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
กรณีมีความจําเป็นอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์ในการรกัษาความม่ันคงของประเทศ ความม่ันคง

ทางเศรษฐกจิ การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรอืการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล จึงให้
กําหนดเป็นความลับได้เท่าท่ีจําเป็น 
 
36.ในการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาน้ัน จะต้องกระทําอย่างไร 
 ก. กระทาํเป็นความลับ     

ข. เพ่ือประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 
 ค. เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 
 ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข. 

ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงาน
ในส่วนราชการก็ได้ ทั้งนี้ การประเมินดังกล่าวต้องกระทําเป็นความลับและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
แห่งความสามัคคีของข้าราชการ 
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

37.ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนให้ ก.พ.ร. เสนอต่อผู้ใดในการจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็นบําเหน็จ
ความชอบแก่ส่วนราชการดังกล่าว 
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข. ก.พ. 
 ค. สํานักงบประมาณแผ่นดิน    

ง. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตร ี
ในกรณีที่ส่วนราชการใดดําเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกําหนด 
รวมทั้งเป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็น
บําเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการหรือให้ส่วนราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการ
นั้นเพ่ือนําไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือจัดสรรเป็นรางวัลให้ข้าราชการ
ในสังกัด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.ร. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
38. หน่วยงานใดจะต้องจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีด้วย 
 ก. องค์การมหาชน    ข.  รัฐวิสาหกิจ 
 ค. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.    ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
 ตอบ ค. ถูกท้ังข้อ ก. และ ข.   
 ให้องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
39. ผู้รับสนองพระบรมราชโองการใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีคือใคร 
 ก. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  ข. นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
 ค. นายสมัคร สุนทรเวช   ง. นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ 
 ตอบ ก. พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ี
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

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

 


