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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  ที่ปรึ กษารั ฐมนตรี 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 และการตลาดเพื่อให้ผลิตผล
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 และตามที่สภาเกษตรกร

จังหวัดเสนอ 
11. แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาตามความจําเป็น 
12. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสภาเกษตรกรแห่งชาติ 

หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
วิสัยทัศน์ 

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้
เกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ 
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สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2560-2564 
จากการประเมินสถานการณ์ขององค์กร และผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์สภา

เกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556-2559 โดยประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร เพ่ือนําข้อมูลไปประกอบการจัดทํายุทธศาสตร์มีดังนี้ 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
1) โครงสร้างขององค์กร มี 2 ระดับ ได้แก่ สภาเกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกร

จังหวัด โดยสภาเกษตรกรแห่งชาติ กําหนดกลไกการปฏิบัติงาน แต่งต้ังคณะกรรมการประจําสภา
เกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ และสภาเกษตรกรจังหวัดแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อทําหน้าที่ศึกษา 
วิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทําข้อเสนอเพ่ือพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ ตามความเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่แต่ละจังหวัด นอกจากน้ันยังดําเนินการจัดต้ังและสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรระดับ
ตําบล และระดับอําเภอ เพ่ือสามารถดําเนินงานได้ครอบคลุมพ้ืนที่หมู่บ้านตําบล และอําเภอต่างๆ 
รับข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรส่งต่อให้แก่หน่วยงานรับผิดชอบช่วยแก้ไขปัญหาจาก
ล่างข้ึนบน และในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสภาเกษตรกรจังหวัดลงสู่เครือข่ายสภาเกษตรกรระดับตําบลและอําเภอด้วย 

2) ระบบการปฏิบัติงาน ระบบการปฏิบัติงานมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานจากสภา
เกษตรกรแห่งชาติ คณะกรรมการประจําสภาเกษตรกรแห่งชาติ 15 คณะ สภาเกษตรกรจังหวัด 
คณะผู้ปฏิบัติงานสภาเกษตรกรตําบลและอําเภอ โดยมีการส่ือสารข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนด้าน
การเกษตรจากพ้ืนที่สู่สภาเกษตรกรแห่งชาติ และจากสภาเกษตรกรแห่งชาติลงสู่คณะผู้ปฏิบัติงาน
สภาเกษตรกรตําบลและอําเภออย่างเป็นระบบ โดยมีสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และ
สํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทําหน้าที่เลขานุการ และรับผิดชอบงานด้านธุรการของสภา
เกษตรกรแห่งชาติ และสภาเกษตรกรจังหวัดแล้วแต่กรณี อย่างไรก็ตามสํานักงานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด ยังขาดระบบการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ 

3) งบประมาณ สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ มีงบประมาณดําเนินการใน
ปีงบประมาณ 2556 ปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 เพ่ิมข้ึนตามลําดับ จาก470 
ล้านบาท 593 ล้านบาท และ 614 ล้านบาท โดยท่ีผ่านมามีงบประมาณเหลือปีละประมาณ 100 
ล้านบาทเศษ เพ่ือใช้จ่ายในปีงบประมาณต่อไป ในขณะท่ีปีงบประมาณ 2559 สํานักงานสภา
เกษตรกรแห่งชาติได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล หาก
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

ส้ินปีงบประมาณ 2559 ไม่มีเงินเหลือ หรือมีเงินเหลือน้อยจะทําให้การบริหารจัดการค่าใช้จ่ายใน
ปีงบประมาณ 2560 ต้องดําเนินการด้วยความประหยัด 

4) บุคลากร ปี 2556 สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ สรรหาบุคลากรบรรจุแต่งต้ังใน
สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และสํานักงานสภาเกษตรกรจังหวัด รวม 492 อัตรา โดยมีการ
กําหนดกรอบอัตรากําลังจังหวัดเล็ก กลาง ใหญ่ จังหวัดละ 6, 7 และ 8 คน ตามลําดับ แต่การสรร
หาบรรจุแต่งต้ังในช่วงแรกตามบทเฉพาะกาลของข้อบังคับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลในปีงบประมาณ 2556 เป็นการเร่งสรรหาบุคคลมาปฏิบัติงาน พนักงานจึงมา
จากหลากหลายหน่วยงาน วุฒิการศึกษาแตกต่างกัน ต้องมาศึกษาเรียนรู้ สร้างความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานร่วมกันในทิศทางเดียวกัน นอกจากน้ันยังมีช่องว่างระหว่างพนักงานที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป 
กับพนักงานที่จบปริญญาตรีบรรจุใหม่ ซ่ึงจะเกิดปัญหาการเติบโตขาดช่วงรับตําแหน่งแทนจากผู้
เกษียณอายุ อีกท้ังขาดแคลนพนักงานท่ีเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านสารสนเทศ กฎหมาย และ
ทรัพยากรบุคคล เป็นต้น 

5) วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2556 - 2559 
สภาเกษตรกรแห่งชาติได้กําหนดวิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์สภาเกษตรกรแห่งชาติเพ่ือเป็น

แนวทางปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2556 ไว้เดิม 4 ยุทธศาสตร์ ต่อมาใน
ปีงบประมาณ 2558 มีการเพ่ิมอีก 2 ยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันของเกษตรกร มุ่งสร้างความเป็นธรรมและ
มั่นคงในอาชีพเกษตรกรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1) สร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นต่อสภาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 
2) จัดทําฐานข้อมูลด้านการเกษตรเพื่อประกอบการตัดสินใจ 
3) บูรณาการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมระดับชาติจากล่างสู่บน 
4) สร้างความม่ังคั่ง ม่ันคง และยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม 
5) สภาเกษตรกรรวมใจ ปฏิรูปภาคเกษตรกรรม 
6) การจัดต้ังเครือข่ายเกษตรกรเพ่ือปฏิรูปเกษตรกรรม 
6) เครื่องมืออุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
สํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เช่าอาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตรมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นที่ทําการสํานักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งได้รับโอนอุปกรณ์  
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

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 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

 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 รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์
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สภาเกษตรกรแห่งชาติ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน........ 

รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของ
ข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ใน
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระ
ราชกฤษฎกีาน้ี 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร 
หรือโดยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 

 ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการน้ัน โดยจัดทําเป็นแผนสี่ปี
ซ่ึงจะต้องสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 

 ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีโดยให้ระบุ
สาระสําคัญเก่ียวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
งานรวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะต้องใช้เสนอต่อรัฐมนตรี
เพ่ือให้ความเห็นชอบ และเม่ือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนปฏบัิติราชการของส่วนราชการใด 
 
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

  เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วน
ราชการกําหนดเป้าหมาย แผนการทํางาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือโครงการ และ
งบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ และต้องเผยแพร่ให้ข้าราชการและประชาชน
ทราบท่ัวกันด้วย 

 ให้ส่วนราชการจัดทําบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึนตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานัก
งบประมาณร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการ
ดําเนินการอยู่ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีสําหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าภารกิจใด สมควร
จะได้ดําเนินการต่อไปหรือยุบเลิก และเพ่ือประโยชน์ในการจัดต้ังงบประมาณของส่วนราชการในปี
ต่อไป ทั้งนี้ตามระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
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แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

 
16. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ผู้ใดอาจนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
กําหนดมาตรการกํากับการปฏิบัติราชการ 
 ก. ก.พ.ร.     ข. ก.พ. 
 ค. ก.ตร.     ง. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ตอบ ก. ก.พ.ร. 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือกําหนดมาตรการกาํกบัการปฏิบัติราชการ โดยวิธีการจัดทําความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือโดยวิธกีารอ่ืนใด เพ่ือแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
 
17.เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วนั้น ให้ผู้ใดจัดทําแผนการบริหารราชการ
แผ่นดินร่วมกัน 
 ก. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี   

ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. สํานักงบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานัก
งบประมาณร่วมกันจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 
18. จากข้อข้างต้นเม่ือมีการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันแล้วต้องนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา 
 ก. สามสิบวัน     ข. ส่ีสิบห้าวัน 
 ค. หกสิบวัน     ง. เก้าสิบวัน 
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 ตอบ ง. เก้าสิบวัน 
 
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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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 
เมื่อส้ินปีงบประมาณให้ส่วนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจําปี
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
23. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่ต้องกระทําส่ิงใดและให้
ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
 ก. ประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ข. รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติราชการ 
 ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ   ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ค. สรุปผลการปฏิบัติราชการ 
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