
แนวขอ้สอบ : พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
1. พระราชกฤษฎีการวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ไดต้ราข้ึนตาม
กฎหมายใด 
 ก. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 ข. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือน 
 ค. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  
 ง. พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน และพระราชบญัญติัวธีิปฎิบติัราชการทาง
ปกครอง 
2. ในทางปฏิบติัราชการส่วนใด จะปฏิบติัเม่ือใดตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งไร ใครเป็นผูก้  าหนดใหป้ฏิบติัตามพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี 
 ก. คณะรัฐมนตรี    ข.นายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงนั้น  ง.ถูกทุกขอ้ 
3. หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะ (คณะรัฐมนตรี) ก่อนปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาในการท่ีจะให้
ส่วนราชการปฏิบติัเม่ือใด และจะมีตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด 
 ก. ส านกังบประมาณ    ข.คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 ค. ก.พ.     ง. ส านกันายกรัฐมนตรี 
4. ค าวา่“ส่วนราชการ” ตามความหมายพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 นั้นใหค้วามหมายถึงส่วนราชการตามกฎหมายใด 
 ก. ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 ข. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  
 ค. ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
5. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีนั้น จะตอ้งบริหารราชการใหบ้รรลุเป้าหมายทั้งหมดก่ีประการ ขอ้ใดกล่าว
ถูกตอ้ง 
 ก. 5 ประการ    ข. 6 ประการ  
 ค. 7 ประการ    ง. ข้ึนอยูม่ติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาล 
 
 
6. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีนั้น เป้าหมายสูงสุดคือขอ้ใด 
 ก. ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
 ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
 ค. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ 



 ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
7. การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายตามขอ้
ใด 
 ก. เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 
 ข. เกิดความสงบและปลอดภยัของสังคมสวนรวม 
 ค. เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
8. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดยถืออะไรเป็น
ศูนยก์ลางในการบริการจากรัฐ 
 ก. นโยบายประเทศ   ข. สังคมและชุมชน  
 ค. ผูน้ าและประชาชน  ง. ประชาชน 
9. ในการก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการจะตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคค์วามสุขของประชาชนและ
สอดคลอ้งตามขอ้ใด 
 ก. สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์และวสิัยทศัน์การพฒันาประเทศ 
 ข. สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 
 ค. สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและท่ี ก.พ.ร.ก าหนด 
 ง. สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
10. ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนนั้น ส่วนราชการจะตอ้งมีแนวทางในการบริหาร
ราชการก่ีขอ้ 
 ก. 5 ขอ้ ข. 6 ขอ้ ค. 7 ขอ้ ง. แลว้แต่ ก.พ.ร. ก าหนด 
11. ส่วนราชการใด ท่ีจะด าเนินการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของประชาชนนั้น จะตอ้งมีการก าหนดแนว
ทางการบริหารราชการตามขอ้ใด เป็นอนัดบัแรก 
 ก. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคก่อนการด าเนินการแลว้ปรับปรุงโดยเร็ว 
 ข. จะตอ้งมีการศึกษาวเิคราะห์ผลดีผลเสียใหค้รบทุกดา้นท่ีกระทบต่อประชาชน 
 ค. ก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
12. ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งด าเนินการอยา่งไร 
 ก. จดัใหมี้การศึกษา วเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบทุกดา้น 
 ข. ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
 ค. ในกรณีท่ีภารกิจใด จะมีผลกระทบต่อประชาชน ตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นหรือช้ีแจงท า
ความเขา้ใจ เพื่อใหป้ระชาชนตระหนกัถึงผลประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บจากภารกิจนั้น 



 ง. ถูกทุกขอ้ 
13. ในทางปฏิบติั หากมีกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากด าเนินการใหส่้วนราชการปฏิบติัอยา่งไรก่อน 
 ก. แจง้ก.พ.ร. ทราบ 
 ข. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ เพื่อเสนอการแกไ้ขปัญหาและอุปสรรค 
 ค. แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว 
 ง. แจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบปัญหา 
14.ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ีออกโดยส่วน
ราชการอ่ืนใหด้ าเนินการอยา่งไร 
 ก. แจง้ก.พ.ร. ทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 
 ข. แจง้ใหค้ณะรัฐมนตรีทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 
 ค. แจง้กระทรวงตน้สังกดัทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 
 ง. แจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 
15. ในการบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ส่วนราชการจะตอ้งปฏิบติัภารกิจนั้น 
จะตอ้งด าเนินการตามขอ้ใด เป็นอนัดบัแรก 
 ก. ก าหนดภารกิจการบริหารราชการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ 
 ข. จดัใหมี้การติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามภารกิจหลกัเกณฑแ์ละวธีิท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน 
 ค. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการมาศึกษาวเิคราะห์แลว้ก าหนด
ภารกิจ 
 ง. จดัท าแผนปฏิบติัการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณ ตลอดจนเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ 
 
16. “การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ” บญัญติัไวใ้นหมวดใดของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑ์
และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 ก. หมวด 3  ข. หมวด 4  ค. หมวด 5  ง. หมวด 6 
ตอบ “ขอ้ ง. หมวด 6” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546หมวด 6 การ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 
17. หมวด 1 ของพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546บญัญติั
ไวด้ว้ยเร่ืองใด 
 ก. บทเบด็เตล็ด 
 ข. การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 



 ค. การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ง. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
18. เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี 
พ.ศ.2546 คืออะไร 
 ก. เพื่อใหก้ารปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 
 ข. มีการปฏิรูประบบราชการ 
 ค. เพื่อใหก้ารบริการแกประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
19. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546 มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือใด 
 ก. วนัท่ี 9 ตุลาคม 2546 
 ข. วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 
 ค. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. ถูกทั้ง ข. และ ขอ้ ค. 
20. หน่วยงานใดท่ีมีหนา้ท่ีดูแลและใหค้วามช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการจดัท าหลกัเกณฑ์
การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 ก. ส านกันายกรัฐมนตรี  ข. กระทรวงมหาดไทย 
 ค. คณะรัฐมนตรี   ง. ก.พ.ร. 
 
 
21.หน่วยงานใดต่อไปน้ี ตอ้งจดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ย
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 ก. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ข. องคก์รมหาชน 
 ค. รัฐวสิาหกิจ    ง. ถูกทุกขอ้ 
22.หน่วยงานใด มีอ านาจเสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษหรือจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหแ้ก่ส่วนราชการ 
 ก. ส่วนราชการท่ีปฏิบติังาน   ข. คณะผูป้ระเมินอิสระ 
 ค. คณะรัฐมนตรี         ง. ก.พ.ร. 
23. ผูมี้อ านาจในส่วนราชการ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการความคุม้ค่าในภารกิจ คือใคร 
 ก องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 ข. องคก์รมหาชน 
 ค. รัฐวสิาหกิจ 



 ง. ถูกทุกขอ้ 
24.ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัเร่ืองใดบา้ง 
 ก. งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 
 ข. การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น 
 ค. สัญญาใด ๆ ท่ีไดมี้การอนุมติัใหจ้ดัซ้ือหรือจดัจา้งแลว้ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
25.การอ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกบัส่วนราชการ ทุกแห่งส่วนราชการ
ใดตอ้งจดัใหมี้ระบบ สารสนเทศกลางข้ึน 
 ก. กระทรวง ทบวง กรม 
 ข. จงัหวดั อ าเภอ 
 ค. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 
26. ส่วนราชการใด ไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการดว้ยกนั มี
หนา้ท่ีตอ้งตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายในก่ีวนั 
 ก. 5 วนั  ข. 10 วนั  ค. 15 วนั  ง. 20 วนั 
 
27.ผูมี้หนา้ท่ีแจง้ใหป้ระชาชนท่ีมาติดต่อไดท้ราบในคร้ังแรกท่ีมาติดต่อและตรวจสอบวา่เอกสารหลกัฐานท่ี
จ าเป็นนั้นประชาชนไดย้ืน่มาครบถว้นหรือไม่คือใคร 
 ก. ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ข. ปลดักระทรวง 
 ค. อธิบดีหรือผูว้า่ราชการจงัหวดั 
 ง. เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการรวม 
28. ผูมี้หนา้ท่ีจดัใหส่้วนราชการภายในกระทรวงจดัตั้งศูนยบ์ริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย คือใคร 
 ก. ปลดักระทรวง 
 ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 
 ค. รัฐมนตรีชวยวา่การกระทรวง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
29. กรณีผูบ้งัคบับญัชาสั่งราชการดว้ยวา่จา ผูรั้บค าสั่งจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 
 ก. รีบปฏิบติัราชการตามค าสั่ง 
 ข. บนัทึกค าสั่งดว้ยวา่จ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ค. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั่งการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 



 ง. ถูกทั้ง ข และ ค 
30.พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ก าหนดเร่ืองการสั่ง
ราชการไดอ้ยา่งไร 
 ก. ปกติใหก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ข. กรณีมีความจ าเป็นท่ีไมอาจสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดว้ยวา่จาก็ได ้
 ค. สั่งราชการดว้ยวา่จาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ไดแ้ลว้แต่ความสะดวกของผูบ้งัคบับญัชา 
 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
31. การจดัซ้ือจดัจา้ง ใหส่้วนราชการด าเนินโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาถึงอะไรบา้ง 
 ก. ประโยชน์และผลเสียทางสังคม 
 ข. ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคท่ี์จะใช ้
 ค. ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
32. หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการ
ด าเนินการอยูเ่พื่อรายงานคณะรัฐมนตรี 
 ก. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ข. ส านกังบประมาณ 
 ค. กรมบญัชีกลาง 
 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
33. ส่วนราชการตอ้งค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบรายงานต่อ
หน่วยงานใด 
 ก. ส านกังบประมาณ 
 ข. ก.พ.ร. 
 ค. กรมบญัชีกลาง 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
34. หน่วยงานใดท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะให้
ส่วนราชการปฏิบติั 
 ก. ส านกังบประมาณ 
 ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. กรมบญัชีกลาง 
 ง. กระทรวงการคลงั 
35. หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีก าหนดแนวทางการจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 
 ก. ส านกังบประมาณ 



 ข. ก.พ.ร. 
 ค. คณะรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข 
36. ก.พ.ร. หมายถึงหน่วยงานใด 
 ก. คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
 ข. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
 ค. กองพฒันาราชการ 
 ง. กรมพฒันาระบบราชการ 
 
37. ขอ้ใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ “ตามความหมายใน พรฏ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 ก. กระทรวง 
 ข. ทบวง 
 ค. กรม 
 ง. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
38. ขอ้ใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. ภาพพจน์ท่ีดีในสายตาต่างประเทศ 
 ง. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
39. การบริการกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายก่ีขอ้ 
 ก. 5 ขอ้ ข. 6 ขอ้ ค. 7 ขอ้ ง. 8 ขอ้ 
40. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 ก. ความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 
 ข. ความสงบและความปลอดภยัของสังคมสวนรวม 
 ค. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 ง. ขวญัและก าลงัใจขา้ราชการ 
41. ขอ้ใดไม่ใช่ การบริหารราชการโดยถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 
 ก. ก่อนด าเนินการส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีผลเสีย 
 ข. การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยซ่ือสัตยสุ์จริต 
 ค. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยสวนรวม 
 ง. ตอ้งรายงานผลการปฏิบติัต่อรัฐสภาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



42. เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ใหส่้วนราชการ 
 ก. ปรึกษาหารือกนั 
 ข. บริหารราชการแบบบูรณาการรวมกนั 
 ค. ประสานแผนกนั 
 ง. สัมมนารวมกนั 
43. การบริหารแบบบูรณาการร่วมกนัมุ่งใหเ้กิด 
 ก. ประโยชน์สุขของประชาชน 
 ข. ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ง. ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
44.การจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตอ้งเสนอต่อ ครม. ภายในก่ีวนันบัตั้งแต่วนัท่ี ครม.แถลง
นโยบายต่อรัฐสภา 
 ก. 45 วนั 
 ข. 60 วนั 
 ค. 90 วนั 
 ง. 120 วนั 
45. ในการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ให้จดัท าเป็นแผนก่ีปี 
 ก. 1 ปี 
 ข. 2 ปี 
 ค. 4 ปี 
 ง. 5 ปี 
46. เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนบริหารราชการแผน่ดิน แลว้ ให้ ส านกังานคณะกรรมการกฤษฏีกาและ
ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาจดัท าแผน 
 ก. นิติรัฐ 
 ข. นิติบญัญติั 
 ค. พฒันากฎหมาย 
 ง. นิติธรรม 
47. ในการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีของส่วนราชการใหจ้ดัท าทุก.............. 
 ก. ปีงบประมาณ 
 ข. ปีปฏิทิน 
 ค. 6 เดือน 
 ง. 3 เดือน 



48. ในกรณีท่ีส่วนราชการไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด ไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีให้
หน่วยงานใดจดัสรรงบประมาณ 
 ก. ส านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
 ข. กระทรวงการคลงัจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
 ค. กรมบญัชีกลางจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
49. ใหส่้วนราชการจดัท า...................ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด 
 ก. ตน้ทุน 
 ข. บญัชี 
 ค. บญัชีตน้ทุน 
 ง. บญัชีทุน 
50. ในการกระจายอ านาจการตดัสินใจ มุ่งผลเร่ืองใด 
 ก. การบริหารแบบมีสวนรวม 
 ข. เกิดขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 ค. การท างานเป็นทีม 
 ง. ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
51. ในกระทรวงหน่ึง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้งใหส่้วนราชการภายในกระทรวงรับผดิชอบ
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจดัตั้ง 
 ก. ศูนยป์ระสานราชการ 
 ข. ศูนยบ์ริการรวม 
 ค. ศูนยรั์บเร่ือง 
 ง. ศูนยบ์ริการประชาชน 
52.กรณีใด มิใช ้กรณีท่ีมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีการปฏิบติัราชการ ตอ้งก าหนดเป็นความลบัไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
 ก. ความมัน่คงของประเทศ / เศรษฐกิจ 
 ข. ความมัน่คงของรัฐ 
 ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
 ง. การคุม้ครองสิทธิสวนบุคคล 
 
 
 



53. ขอ้ใดไม่ใช่ ใหส่้วนราชการจดัใหมี้คณะกรรมการประเมินอิสระ ด าเนินการประเมินผลการปฏิบติั
ราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิ ดงัต่อไปน้ี 
 ก. ภารกิจคุณภาพการใหบ้ริการ 
 ข. ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 
 ค. ความคุม้ค่าในภารกิจ 
 ง. ความพึงพอใจของขา้ราชการ 
54. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนด
มาตรการก ากบัการปฏิบติัราชการ โดยวธีิการใด 
 ก. จดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ข. การประเมินคุณภาพ 
 ค. การตรวจสอบภายใน 
 ง. การประเมินตนเอง 
55. เม่ือส้ินปีงบประมาณส่วนราชการตอ้งจดัท ารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการเสนอต่อ
ผูใ้ด 
 ก. กระทรวงการคลงั 
 ข. ส านกังบประมาณ 
 ค. คณะรัฐมนตรี 
 ง. กรมบญัชีกลาง 
56. ส่วนราชการมีหนา้ท่ีจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปีในแต่ละปีงบประมาณเสนอต่อผูใ้ดเพื่อใหค้วาม
เห็นชอบ 
 ก. รัฐมนตรี 
 ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ปลดักระทรวง 
 ง. อธิบดี 
57. แผนนิติบญัญติัเป็นแผนเก่ียวกบัเร่ืองใด 
 ก. กฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่ 
 ข. กฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม 
 ค. กฎหมายท่ีตอ้งยกเลิก 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
 
 
 



58. เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แลว้ ใครเป็นผูมี้อ านาจจดัท าแผนนิติบญัญติั 
 ก. คณะกรรมการกฤษฏีกา 
 ข. ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ค. คณะรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
60. แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เม่ือไดรั้บความเห็นชอบแลว้ มีผลผกูพนัใครบา้ง 
 ก. คณะรัฐมนตรี 
 ข. รัฐมนตรี 
 ค. ส่วนราชการ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
61. ผูมี้อ านาจให้ความเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผน่ดิน คือใคร 
 ก. คณะรัฐมนตรี 
 ข. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค. ส านกังบประมาณ 
 ง. ถูกทุกขอ้ 
62. เม่ือคณะรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาพแลว้ ส่วนราชการใด มีหนา้ท่ีจดัท าแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วนั 
 ก. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ข. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการและเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค. ส านกังบประมาณ  
 ง. ถูกทุกขอ้ 
63. ผูมี้อ านาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรฐานก ากบัการปฏิบติัราชการคือใคร 
 ก. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 
 ข. ก.พ.ร. 
 ค. คณะรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทั้งขอ้ ข และ ค. 
64. ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการพระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ี
ดี พ.ศ. 2546 คือใคร 
 ก. นายชวน หลีกภยั    ข. พลเอก ชวลิต ยงใจยทุธ 
 ค. พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร   ง. นายบรรหาร ศิลปอาชา 
 
 



เฉลย  พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ี พ.ศ.2546 
1.ตอบ “ขอ้ ค. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผนดิน”
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่โดยท่ี
เป็นการสมควรก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีอาศยัอ านาจตามความในมาตรา 
221 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยประกอบกบัมาตรา 3/1และมาตรา 71/10 (5) แหง
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯใหต้ราพระราชกฤษฎาข้ึนไว ้
 
2.ตอบ “ขอ้ ก. คณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 3 การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบติัเม่ือใด และ
จะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด ฯ 
 
3.ตอบ “ขอ้ ข. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 3 การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใดสมควรท่ีส่วนราชการใดจะปฏิบติัเม่ือใด และ
จะตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดตามขอ้เสนอแนะของก.พ.ร. 
 
4.ตอบ “ขอ้ ก. ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี“ส่วนราชการ” หมายความวา่ ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูใ่นก ากบัของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไมรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
 
 
5.ตอบ “ขอ้ ค. 7 ประการ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 



3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ_ 
6. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
6.ตอบ “ขอ้ ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงัต่อไปน้ี 
1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
4. ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
5. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
6. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ 
7. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
7.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบติัราชการท่ีมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภยัของสังคมสวน
รวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
8.ตอบ “ขอ้ ง. ประชาชน” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการ ฯ 
 
9.ตอบ “ขอ้ง. สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 



สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้น ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหมี้การปรับปรุงวธีิปฎิบติัราชการ
ใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและแจง้ให ้ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ืองทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฎิบติัให้
เป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
10.ตอบ “ขอ้ ก. 5 ขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้น ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวธีิ
ปฎิบติัราชการใหเ้หมาะสม 



(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและแจงให ้ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ืองทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฎิบติัให้
เป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
11.ตอบ “ขอ้ ค. ก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการให้สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรี 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546   
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
 (2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้น ก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวธีิ
ปฎิบติัราชการใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและแจง้ให ้ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ืองทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฎิบติัให้
เป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
12.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 



 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้นก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวธีิ
ปฎิบติัราชการใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไป 
และแจง้ให ้ก.พ.ร.ทราบดว้ย 
 การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ือง
ทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปใหส่้วนราชการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
13.ตอบ “ขอ้ ค. แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้นก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี



ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวธีิ
ปฎิบติัราชการใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและแจง้ให้ ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ืองทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฎิบติัให้
เป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
14.ตอบ “ขอ้  ง .แจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพือ่ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดงัต่อไปน้ี 
(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์ามมาตรา 7 และ 
สอดคลอ้งกบัแนวทางนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจได ้และมุ่งใหเ้กิดประโยชน์
สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้นก าหนด
ขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปรงใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจใดจะมี
ผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือช้ีแจงท าความ
เขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคม 
โดยรวมและประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวธีิ
ปฎิบติัราชการใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการแกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและแจง้ให ้ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้



เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ืองทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฎิบติัให้
เป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 
15.ตอบ “ขอ้ ง. จดัท าแผนปฏิบติัการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณตลอดจนเป้าหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ใหส่้วนราชการปฏิบติัดงัน้ี 
(1) ก่อนด าเนินการภารกิจใด ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ 
(2) การก าหนดแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ (1) ตอ้งมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน เป้าหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธ์ิ ของภารกิจและ
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ 
(3) ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี ก.พ.ร.ก าหนด 
(4) ในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจ หรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการเกิดผลกระทบต่อ 
ประชาชน ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปล่ียน
แผนปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม 
 
 
16. ตอบ “ขอ้ ง. หมวด 6” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546หมวด 6 การ
ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
 
17.ตอบ “ขอ้ ง. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
หมวด 1 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 
 
18.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  หมายเหตุ 
:- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อใหก้าร
ปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ และใหบ้ริการแกประชาชนไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ซ่ึงการบริหารราชการและการปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการน้ี ตอ้งใชว้ธีิการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีเพื่อใหบ้ริหารราชการแผนดินเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ



ภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีเกินความ
จ าเป็น และประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ รวมทั้งมีการ
ประเมินผลการปฎิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ และเน่ืองจากมาตรา 7/1 แห่งพระราชบญัญติับริหาราชการ
แผน่ดิน พ.ศ. 25345 บญัญติัใหก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการปฏิบติัราชการ และการสั่งการใหส่้วน
ราชการและขา้ราชการปฏิบติัราชการเพื่อใหก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี กระท าโดยตราเป็นพระรา
ชกฤษฏีกา จึงจ าเป็นตอ้งพระราชกฤษฎีน้ี 
 
19.ตอบ “ขอ้ง. ถูกทั้ง ข. และ ขอ้ ค.” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 2 พระราชกฤษฎีกาน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
(ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนท่ี 100 ก วนัท่ี 9 ตุลาคม 2546)ดงันั้น มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 10 
ตุลาคม 2546 เป็นตน้ไป 
 
 
20.ตอบ “ขอ้ ข. กระทรวงมหาดไทย” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546   
 มาตรา 52 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองคว์ามตอ้งการของประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในหมวด 
5 และหมวด 7ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหค้วามชวยเหลือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัท า 
หลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง 
 
21.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546    
 มาตรา 52 ใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าหลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ี โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการลดขั้นตอนการปฏิบติังาน และ
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองคว์ามตอ้งการของประชาชนท่ีสอดคลอ้งกบับทบญัญติัในหมวด 
5 และหมวด 7ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของกระทรวงมหาดไทยดูแลและใหค้วามชวยเหลือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในการจดัท าหลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง   
 มาตรา 53 ใหอ้งคก์ารมหาชนและรัฐวสิาหกิจ จดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตาม
แนวทางของพระราชกฤษฎีกาน้ีในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นวา่องคก์ารมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจใดไมจดัใหมี้



หลกัเกณฑต์ามวรรคหน่ึง หรือมีแต่ไมสอดคลอ้งกบัพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหแ้จง้รัฐมนตรีซ่ึงมีหนา้ท่ีก ากบั
ดูแลองคก์ารมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อพิจารณาสั่งการใหอ้งคก์ารมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจนั้นด าเนินการ
ใหถู้กตอ้งต่อไป 
 
22.ตอบ “ขอ้ ง. ก.พ.ร.” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546  
 มาตรา 48 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดด าเนินการใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนดรวมทั้งเป็นท่ีพึงพอใจแกประชาชน ให ้ก.พ.ร.เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จ
ความชอบแกส่วนราชการ หรือใหส่้วนราชการใชเ้งินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น เพื่อ
น าไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสังกดั ทั้งน้ี 
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ.ร.ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี   
 มาตรา 49 เม่ือส่วนราชการใดไดด้ าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธ์ิ
โดยไมเป็นการเพิ่มคาใชจ่้ายและคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ หรือสามารถด าเนินการตามแผนการลดคาใชจ่้ายต่อ
หน่วยไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์ ก.พ.ร. ก าหนด ให ้ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่ม
ประสิทธิภาพใหแ้กส่วนราชการนั้น หรือใหส่้วนราชการใชเ้งินงบประมาณเหลือจ่ายของส่วนราชการนั้น 
เพือ่น าไปใชใ้นการปรับปรุงการปฏิบติังานของส่วนราชการหรือจดัสรรเป็นรางวลัใหข้า้ราชการในสังกดั 
ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.พ.ร.ก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
23.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 9 การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ใหส่้วนราชการปฏิบติั 
ดงัต่อไปน้ี 
(1) ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการ 
ล่วงหนา้ 
 (2) การก าหนดแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการตาม(1)ตอ้งมีรายละเอียดของขั้นตอน 
ระยะเวลาและงบประมาณท่ีจะตอ้งใชใ้นการด าเนินการของแต่ละขั้นตอนเป้าหมายของภารกิจผลสัมฤทธ์ิ
ของภารกิจ และตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ 
(3) ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติั ตามแผนปฏิบติัราชการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึน ซ่ึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ี ก.พ.ร. ก าหนด 
(4) ในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจ หรือการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการเกิดผลกระทบต่อประชาชนให้เป็น
หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีจะตอ้งด าเนินการแกไ้ขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบติัราชการ
ใหเ้หมาะสม 



 มาตรา 45 นอกจากการจดัให้มีการประเมินผลตาม มาตรา 9 (3)แลว้ใหส่้วนราชการจดัใหมี้คณะผู ้
ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ ความคุม้ค่าในภารกิจ ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์ 
วธีิการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร.ก าหนด 
24.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 44 ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบังบประมาณรายจ่ายแต่ละปี รายการ
เก่ียวกบัการจดัซ้ือหรือจดัจา้งท่ีจะด าเนินการในปีงบประมาณนั้น และสัญญาใด ๆ ท่ีไดมี้การอนุมติัใหจ้ดัซ้ือ
หรือจดัจา้งแลว้ ใหป้ระชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได ้ณ สถานท่ีท าการของส่วนราชการ และระบบ
เครือขายสารสนเทศของส่วนราชการ ทั้งน้ี การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวตอ้งไมกอใหเ้กิดความไดเ้ปรียบหรือ
เสียเปรียบหรือความเสียหายแกบุคคลใดในการจดัซ้ือหรือจดัจา้งในการจดัท าสัญญาจดัซ้ือหรือจดัจา้ง หา้มมิ
ใหมี้ขอ้ความหรือขอ้ตกลงห้ามมิใหเ้ปิดเผยขอ้ความหรือขอ้ตกลงในสัญญาดงักล่าว เวน้แต่ขอ้มูลดงักล่าว
เป็นขอ้มูลท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบักฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวกบัการคุม้ครองคว์ามลบัทางราชการ
หรือในสวนท่ีเป็นความลบัทางการคา้ 
 
25.ตอบ “ขอ้ ค. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 40 เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแกประชาชนในการติดต่อกบัส่วนราชการทุก
แหงใหก้ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจดัใหมี้ระบบเครือขายสารสนเทศกลางข้ึนในกรณีท่ี
ส่วนราชการใดไมอาจจดัให้มีระบบเครือขายสารสนเทศของส่วนราชการได ้อาจร้องขอใหก้ระทรวง
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารด าเนินการจดัท าระบบเครือขายสารสนเทศของส่วนราชการดงักล่าวก็
ได ้ในการน้ีกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารจะขอใหส่้วนราชการใหค้วามช่วยเหลือดา้น
บุคลากรคาใชจ่้ายและขอ้มูลในการด าเนินการก็ได ้
 
26.ตอบ “ขอ้ ค. 15 วนั” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 38 เม่ือส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน หรือจากส่วน
ราชการดว้ยกนัเก่ียวกบังานท่ีอยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้นท่ี
จะตอ้งตอบค าถาม 
หรือแจง้การด าเนินการใหท้ราบภายในสิบหา้วนัหรือภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนดไวต้าม มาตรา 37 
 มาตรา 37 ในการปฏิบติัราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหวา่ง
ส่วนราชการดว้ยกนั ใหส่้วนราชการก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานแต่ละงาน และประกาศให้



ประชาชนและขา้ราชการทราบเป็นการทัว่ไป ส่วนราชการใดมิไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใด 
และ ก.พ.ร. พิจารณาเห็นวา่งานนั้นมีลกัษณะท่ีสามารถก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จได ้หรือส่วนราชการได้
ก าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จไวแ้ต่ ก.พ.ร. เห็นวา่เป็นระยะเวลาท่ีลาชา้เกินสมควร ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแลว้
เสร็จใหส่้วนราชการนั้นตอ้งปฏิบติัก็ 
ไดใ้หเ้ป็นหนา้ท่ีของผูบ้งัคบับญัชาท่ีจะตอ้งตรวจสอบ ให้ขา้ราชการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนดเวลา
ตามวรรคหน่ึง 
 
27.ตอบ “ขอ้ ง. เจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการรวม” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 31 ในศูนยบ์ริการรวมตาม มาตรา 30 ใหจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวตาง ๆ และด าเนินการ
ส่งต่อใหเ้จา้หนา้ท่ีของส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการต่อไป โดยใหมี้ขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอ านาจหนา้ท่ีของทุกส่วนราชการในกระทรวง รวมทั้งแบบค าขอตาง ๆ ไวใ้หพ้ร้อมท่ีจะบริการประชาชน
ได ้ณ ศูนยบ์ริการรวมให้เป็นหนา้ท่ีส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งจดัพิมพร์ายละเอียดของเอกสาร
หลกัฐาน ท่ีประชาชนจะตอ้งจดัหามาในการขออนุมติัหรือขออนุญาตในแต่ละเร่ืองมอบใหแ้กเจา้หนา้ท่ีของ
ศูนยบ์ริการรวม และใหเ้ป็น 
หนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีศูนยบ์ริการรวมท่ีจะตอ้งแจง้ใหป้ระชาชนท่ีมาติดต่อไดท้ราบในคร้ังแรท่ีมาติดต่อ และ
ตรวจสอบวา่เอกสารหลกัฐานท่ีจ าเป็นดงักล่าวนั้นประชาชนไดย้ืน่มาครบถว้นหรือไม พร้อมทั้งแจง้ให้
ทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตอ้งใชด้ าเนินการในเร่ืองนั้นในการยืน่ค  าร้องหรือค าขอต่อศูนยบ์ริการรวมตาม 
มาตรา 30 ใหถื้อวา่เป็นการยืน่ต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดตามท่ีระบุไวใ้นกฎหมายหรือกฎแลว้ 
 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง หากมีปัญหา หรืออุปสรรคในการปฏิบติัราชการใหเ้ป็นไปตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก าหนดในกฎหมายหรือกฎในเร่ืองใด ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งแจง้ให้ ก.พ.ร. 
ทราบ เพื่อด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีใหมี้การปรับปรุงหลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามกฎหมายหรือกฎนั้น
ต่อไป 
 มาตรา 30 ในกระทรวงหน่ึง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้งจดัใหส่้วนราชการภายใน 
กระทรวงท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนรวมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการรวม เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถาม ขอทราบขอ้มูล ขออนุญาต หรือขออนุมติัในเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยบ์ริการรวมเพียงแห่งเดียว 
 
28.ตอบ “ขอ้ ก. ปลดักระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 



 มาตรา 30 ในกระทรวงหน่ึง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้งจดัใหส่้วนราชการภายใน 
กระทรวงท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนรวมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการรวม เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถาม ขอทราบขอ้มูล ขออนุญาต หรือขออนุมติัในเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ในกระทรวงเดียวกนั โดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยบ์ริการรวมเพียงแหงเดียว 
 
29.ตอบ “ขอ้ ข. บนัทึกค าสั่งดว้ยวา่จ าเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 26 การสั่งราชการโดยปกติใหก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชามี
ความจ าเป็นท่ีไมอาจสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดว้ยวา่จาก็ได ้แต่ใหผู้รั้บค าสั่งนั้น
บนัทึกค าสั่งดว้ยวา่จาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือไดป้ฏิบติัราชการตามค าสั่งดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึก
รายงานใหผู้ส้ั่งราชการทราบในบนัทึกใหอ้า้งอิงค าสั่งดว้ยวา่จาไวด้ว้ย 
 
30.ตอบ “ขอ้ง.ถูกทั้ง ก และ ข” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 26 การสั่งราชการโดยปกติใหก้ระท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร เวน้แต่ในกรณีท่ีผูบ้งัคบับญัชามี
ความจ าเป็นท่ีไมอาจสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั้น จะสั่งราชการดว้ยวา่จาก็ได ้แต่ใหผู้รั้บค าสั่งนั้น
บนัทึกค าสั่งดว้ยวา่จาไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรและเม่ือไดป้ฏิบติัราชการตามค าสั่งดงักล่าวแลว้ใหบ้นัทึก
รายงานใหผู้ส้ั่งราชการทราบในบนัทึกใหอ้า้งอิงค าสั่งดว้ยวา่จาไวด้ว้ย 
 
31.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 23 ในการจดัซ้ือหรือจดัจา้ง ใหส่้วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดย
พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงค ์ท่ีจะใช ้ราคา และ
ประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการท่ีจะไดรั้บประกอบกนั 
ในกรณีท่ีวตัถุประสงคใ์นการใชเ้ป็นเหตุให้ตอ้งค านึงถึงคุณภาพ และการดูแลรักษาเป็นส าคญั ใหส้ามารถ
กระท าไดโ้ดยไมตอ้งถือราคาต ่าสุดในการเสนอซ้ือหรือจา้งเสมอไปใหส่้วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีดูแล ระเบียบ
เก่ียวกบัการพสัดุปรับปรุงระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหส่้วนราชการด าเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 
 



32.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทั้ง ก และ ข” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 22 ใหส้ านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และส านกั
งบประมาณรวมกนัจดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐท่ีส่วนราชการด าเนินการอยู่
เพื่อรายงานคณะรัฐมนตรีส าหรับเป็นแนวทางในการพิจารณาวา่ภารกิจใดสมควรจะไดด้ าเนินการต่อไปหรือ
ยบุเลิก และเพื่อประโยชน์ในการจดัตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไปทั้งน้ีตามระยะเวลาท่ี
คณะรัฐมนตรีก าหนดในการประเมินความคุม้ค่าตามวรรคหน่ึง ใหค้  านึงถึงประเภทและสภาพของแต่ละ
ภารกิจ ความเป็นไปไดข้องภารกิจหรือโครงการท่ีด าเนินการ ประโยชน์ท่ีรัฐและประชาชนจะพึงไดแ้ละ
รายจ่ายท่ีตอ้งเสียไปก่อนและหลงัท่ีส่วนราชการด าเนินการดว้ยความคุม้ค่าตามมาตราน้ี ใหห้มายความถึง
ประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอ่ืน ซ่ึงไมอาจค านวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย 
 
33.ตอบ “ขอ้ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 21 ใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดใหส่้วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณะ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และรายงาน
ใหส้ านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. 
ทราบในกรณีท่ีรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกวา่ รายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัของส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วน
ราชการนั้นจดัท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดงักล่าวเสนอส านกังบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร.ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้งประการใดภายในสิบหา้วนัก็ใหส่้วนราชการ
ดงักล่าวถือปฏิบติั ตามแผนการลด 
รายจ่ายนั้นต่อไปได ้
 
34.ตอบ “ขอ้ ค. กรมบญัชีกลาง” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 21 ใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนดใหส่้วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ
สาธารณะ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และรายงาน
ใหส้ านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร.ทราบในกรณีท่ีรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะ
ใดของส่วนราชการใดสูงกวา่ รายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือ
คลา้ยคลึงกนัของส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการนั้นจดัท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการ



สาธารณะดงักล่าวเสนอส านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร.ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้ง
ประการใดภายในสิบหา้วนัก็ใหส่้วนราชการดงักล่าวถือปฏิบติั ตามแผนการลดรายจ่ายนั้นต่อไปได ้
 
35.ตอบ “ขอ้ง. ถูกทั้งขอ้ ก และ ข” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 17 ในกรณีท่ีกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณก าหนดให้ ส่วนราชการตอ้งจดัท า
แผนปฏิบติัราชการเพื่อขอรับงบประมาณ ใหส้ านกังบประมาณและ ก.พ.ร. รวมกนัก าหนดแนวทางการ
จดัท าแผนปฏิบติัราชการตามมาตรา 16 ใหส้ามารถใชไ้ดก้บัแผนปฏิบติัราชการท่ี ตอ้งจดัท าตามกฎหมายวา่
ดว้ยวธีิการงบประมาณทั้งน้ี เพื่อมิใหเ้พิ่มภาระงานในการจดัท าแผนจนเกินสมควร 
 มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัท าเป็นแผนส่ีปี ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการ
จดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยให้ระบุสาระส าคญัเก่ียวกบั 
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบ 
เม่ือรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้ใหส้ า นกั
งบประมาณด าเนินการจดัสรรงบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบติั
ราชการดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหส้ านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
เม่ือส้ินปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบใน
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ 
ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
36.ตอบ “ขอ้ ข. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ” 
อธิบายตาม จากเวบ็ไซต ์opdc.go.th ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 มีนาคม 2556 
ส า นกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกดัส า นกั 



นายกรัฐมนตรี มีหนา้ท่ีริเร่ิม ผลกัดนั และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบติัราชการ และการพฒันาระบบราชการ ผา่นกลไกตาง ๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพื่อใหเ้กิด การ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good Governance) เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1 ของ
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 หน่วยงานทั้งของรัฐและรัฐวสิาหกิจ
การริเร่ิม ผลกัดนั และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัราชการ
และการพฒันาระบบราชการ ผา่นกลไกต่าง ๆ เพื่อใหเ้กิดการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (Good 
Governance)เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ
แผน่ดิน  (ฉบบัท่ี 5)พ.ศ. 2545 โดย “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี” นั้น เป็นหลกัในการพฒันาระบบ
ราชการ ท่ีเร่ิมจากแนวคิดในการเปล่ียนแปลงการบริหารราชการ จากระบบเดิมท่ีมีรัฐบาลและระบบราชการ
เป็นตวัน า มาเป็นการบริหารราชการท่ีตอ้งประกอบดว้ยกลไก 3 สวนท่ีท าหนา้ท่ีขบัเคล่ือนบา้นเมือง ไดแ้ก 
ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการด าเนินนโยบายตาง ๆ นั้น จะตอ้งหาความสมดุลและ
ความพอดีของกลไกทั้ง 3 สวนดว้ย จึงท าใหก้ารบริหารกิจการบา้นเมืองในปัจจุบนั จึงเปล่ียนจากค าวา่ 
“Government” ไปสู่ “Governance” และเม่ือเป็น Governance แลว้ ก็ตอ้งเป็น Governance ท่ีดีดว้ย ทั้งใน
มุมมองของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ซ่ึงกลไกทั้ง 3 สวนนั้นตางก็มองการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ี “ดี” ท่ีแตกต่างกนัไปตามปรัชญาและมุมมองของตน  ดงันั้น จึงไดมี้การน าแนวความคิดเร่ืองการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ในมุมมองตาง ๆ มาใสไวใ้นกฎหมายแม่บทของการปฏิรูประบบราชการ นัน่คือ 
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  (ฉบบัท่ี 5)พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 และถ่ายทอดออกมาเป็น 
พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยน าแนวคิดเร่ืองการ
บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในพระราชบญัญติัดงักล่าว มาขยายความและลงรายละเอียดในมาตราตาง ๆ ของ
พระราชกฤษฎีกาฯ เป็นหลกัเกณฑใ์หส่้วนราชการด าเนินการนอกจากพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการแผน่ดิน  (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แลว้ในการด าเนินงานของส านกังาน ก.พ.ร. ยงัไดย้ดึหลกัและแนวทางตามแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 ควบคูกนัไปดว้ย 
 
37.ตอบ “ขอ้ ง. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 4 ในพระราชกฤษฎีกาน้ี 
"ส่วนราชการ" หมายความวา่ ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูใ่นก ากบัของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไมรวมถึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 
38.ตอบ “ขอ้ ค. ภาพพจน์ท่ีดีในสายตาต่างประเทศ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 



 มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
39.ตอบ “ขอ้ ค. 7 ขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 6 การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ไดแ้ก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดงัต่อไปน้ี 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองคว์ามตอ้งการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสม ่าเสมอ 
 
40.ตอบ “ขอ้ ง. ขวญัและก าลงัใจขา้ราชการ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนความสงบ และปลอดภยัของสังคมสวน
รวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 
41.ตอบ “ขอ้ ง. ตอ้งรายงานผลการปฏิบติัต่อรัฐสภาอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะตอ้งด าเนินการโดย
ถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐและจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการ
ดงัต่อไปน้ี 



(1) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่อวตัถุประสงคต์าม มาตรา 7 และสอดคลอ้งกบั
แนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา 
(2) การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยซ่ือสัตยสุ์จริต สามารถตรวจสอบได ้และมุ่งใหเ้กิด
ประโยชน์สุขแกประชาชนทั้งในระดบัประเทศและทอ้งถ่ิน 
(3) ก่อนเร่ิมด าเนินการส่วนราชการตอ้งจดั ใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีและผลเสียใหค้รบถว้นทุกดา้น
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการท่ีโปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีท่ีภารกิจ
ใดจะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการตอ้งด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หรือช้ีแจงท า
ความเขา้ใจเพื่อใหป้ระชาชนไดต้ระหนกัถึงประโยชน์ท่ีสวนรวมจะไดรั้บจากภารกิจนั้น 
(4) ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของขา้ราชการท่ีจะตอ้งคอยรับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของสังคม โดยรวมและ
ประชาชนผูรั้บบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา เพื่อใหมี้การปรับปรุงวธีิปฏิบติัราชการ
ใหเ้หมาะสม 
(5) ในกรณีท่ีเกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ใหส่้วนราชการด าเนินการ แกไ้ขปัญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว ในกรณีท่ีปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืน หรือระเบียบขอ้บงัคบัท่ี
ออกโดยส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วนราชการแจง้ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการแกไ้ขปรับปรุง
โดยเร็วต่อไปและใหแ้จง้ก.พ.ร.ทราบดว้ยการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหส่้วนราชการก าหนดวธีิปฏิบติัให้
เหมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ือง ทั้งน้ี ก.พ.ร. จะก าหนดแนวทางการด าเนินการทัว่ไปให้ส่วนราชการปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามมาตราน้ีดว้ยก็ได ้
 มาตรา 7 การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบติัราชการท่ีมี
เป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชนความสงบและปลอดภยัของสังคมสวน
รวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
42.ตอบ “ขอ้ ข. บริหารราชการแบบบูรณาการรวมกนั” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 10 ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ีใกลเ้คียงหรือ
ต่อเน่ืองกนั ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการ
แบบบูรณาการรวมกนัโดยมุ่งใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือหวัหนา้คณะผูแ้ทนใน
ต่างประเทศ เพื่อใหก้ารบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือในต่างประเทศ แลว้แต่กรณีสามารถใช้
อ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้นตามความจ าเป็นและบริหารราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
43.ตอบ “ขอ้ ข. ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 



 มาตรา 10 ในกรณีท่ีภารกิจใดมีความเก่ียวขอ้งกบัหลายส่วนราชการหรือเป็นภารกิจท่ีใกลเ้คียงหรือ
ต่อเน่ืองกนั ใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งนั้นก าหนดแนวทางการปฏิบติัราชการเพื่อให้เกิด การบริหารราชการ
แบบบูรณาการรวมกนัโดยมุ่งใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดั หรือหวัหนา้คณะผูแ้ทนใน
ต่างประเทศ เพื่อใหก้ารบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือในต่างประเทศ แลว้แต่กรณีสามารถใช้
อ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้นตามความจ าเป็นและบริหารราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
44.ตอบ “ขอ้ ค. 90 วนั” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ ร่วมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบใน
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ 
ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
45.ตอบ “ขอ้ ค. 4 ปี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 14 ในการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 ใหจ้ดัท าเป็นแผนส่ีปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาประเทศดา้นตาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคล
ท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได ้และรายจ่ายและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 



นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
46.ตอบ “ขอ้ ข. นิติบญัญติั” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 15 เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แลว้ ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกนัพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญติัโดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่หรือกฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมหรือยกเลิกให้
สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ส่วนราชการผูรั้บผดิชอบและระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการแผน
นิติบญัญติันั้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอแลว้ใหมี้ผลผกูพนัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้นในกรณีท่ี
เห็นสมควร ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท า
แผนนิติบญัญติัเพื่อใหเ้กิดความรวมมือในการปฏิบติังานก็ได ้
 
47.ตอบ “ขอ้ ก. ปีงบประมาณ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัท าเป็นแผนส่ีปี ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 
ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้ใหส้ า นกังบประมาณด าเนินการจดัสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าวในกรณีท่ีส่วน
ราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรั้บความเห็นชอบจากรัฐมนตรีมิให้
ส านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้นเม่ือส้ินปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท ารายงาน 
แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
 
48.ตอบ “ขอ้ ก. ส านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัท าเป็นแผนส่ีปี ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 



ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้ใหส้ า นกังบประมาณด าเนินการจดัสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหส้ านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
เม่ือส้ินปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 
49.ตอบ “ขอ้ ค. บญัชีตน้ทุน” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 21 ใหส่้วนราชการจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 
ใหส่้วนราชการค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของส่วนราชการ
นั้น ตามระยะเวลาท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และรายงานใหส้ านกังบประมาณ กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. 
ทราบในกรณีท่ีรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะใดของส่วนราชการใดสูงกวา่ รายจ่ายต่อหน่วย
ของงานบริการสาธารณะประเภทและคุณภาพเดียวกนัหรือคลา้ยคลึงกนัของส่วนราชการอ่ืน ใหส่้วน
ราชการนั้นจดัท าแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดงักล่าวเสนอส านกังบประมาณ 
กรมบญัชีกลาง และ ก.พ.ร. 
ทราบ และถา้มิไดมี้ขอ้ทกัทว้งประการใดภายในสิบหา้วนัก็ใหส่้วนราชการดงักล่าวถือปฏิบติั ตามแผนการ
ลดรายจ่ายนั้นต่อไปได ้
 
50.ตอบ “ขอ้ ง. ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 27 ใหส่้วนราชการจดัใหมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการสั่ง การอนุญาต การ
อนุมติัการปฏิบติัราชการ หรือการด าเนินการอ่ืนใดของผูด้  ารงต าแหน่งใดใหแ้กผูด้  ารงต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบในการด าเนินการในเร่ืองนั้นโดยตรง เพื่อใหเ้กิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบติัราชการ 
ทั้งน้ี ในการกระจายอ านาจการตดัสินใจดงักล่าวตอ้งมุ่งผลใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการ
ประชาชนเม่ือไดมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหส่้วนราชการก าหนด หลกัเกณฑ์
การควบคุมติดตาม และก ากบัดูแลการใชอ้  านาจและความรับผดิชอบของผูรั้บมอบอ านาจและผูม้อบอ านาจ
ไวด้ว้ย หลกัเกณฑด์งักล่าวตอ้งไมสร้างขั้นตอนหรือการกลัน่กรองงานท่ีไมจ าเป็นในการปฏิบติังานของ



ขา้ราชการ ในการน้ี หากสามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคมแลว้จะเป็นการลดขั้นตอน เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประหยดัค่าใชจ่้าย รวมทั้งไมเกิดผลเสียหายแกราชการ ใหส่้วนราชการด าเนินการให้
ขา้ราชการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือโทรคมนาคมตามความเหมาะสมและก าลงัเงินงบประมาณเม่ือส่วน
ราชการใดไดมี้การกระจายอ านาจการตดัสินใจตามวรรคหน่ึง หรือไดมี้การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศหรือ
โทรคมนาคมตามวรรคสองแลว้ ใหส่้วนราชการนั้นเผยแพรใหป้ระชาชนทราบเป็นการทัว่ไป 
 
51.ตอบ “ขอ้ ข. ศูนยบ์ริการรวม” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 30 ในกระทรวงหน่ึง ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของปลดักระทรวงท่ีจะตอ้งจดัใหส่้วนราชการภายใน 
กระทรวงท่ีรับผดิชอบปฏิบติังานเก่ียวกบัการบริการประชาชนรวมกนัจดัตั้งศูนยบ์ริการรวม เพื่ออ านวย
ความสะดวกแกประชาชนในการท่ีจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายหรือกฎอ่ืนใด ทั้งน้ี เพื่อใหป้ระชาชนสามารถ
ติดต่อสอบถาม ขอทราบขอ้มูล ขออนุญาต หรือขออนุมติัในเร่ืองใด ๆ ท่ีเป็นอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ
ในกระทรวงเดียวกนัโดยติดต่อเจา้หนา้ท่ี ณ ศูนยบ์ริการรวมเพียงแหงเดียว 
 
52.ตอบ “ขอ้ ข. ความมัน่คงของรัฐ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 43 การปฏิบติัราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติใหถื้อวา่เป็นเร่ืองเปิดเผย เวน้แต่กรณีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของประเทศความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการคุม้ครองสิทธิสวนบุคคลจึงใหก้ าหนดเป็นความลบัไดเ้ทาท่ีจ าเป็น 
 
53.ตอบ “ขอ้ง. ความพึงพอใจของขา้ราชการ” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 43 การปฏิบติัราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติใหถื้อวา่เป็นเร่ืองเปิดเผย เวน้แต่กรณีมีความ
จ าเป็นอยา่งยิง่เพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของประเทศความมัน่คงทางเศรษฐกิจ การรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนหรือการคุม้ครองสิทธิสวนบุคคลจึงใหก้ าหนดเป็นความลบัไดเ้ทาท่ีจ าเป็น 
 
54.ตอบ “ขอ้ ก. จดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 12 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อก าหนดมาตรการก ากบัการปฏิบติัราชการ โดยวธีิการจดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดย
วธีิการอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ 
 



55.ตอบ “ขอ้ ค. คณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัท าเป็นแผนส่ีปี ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 
ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้ใหส้ า นกังบประมาณด าเนินการจดัสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหส้ านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 
เม่ือส้ินปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
56.ตอบ “ขอ้ ก. รัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 16 ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการนั้น โดยจดัท าเป็นแผนส่ีปี ซ่ึง
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 
ในแต่ละปีงบประมาณ ใหส่้วนราชการจดัท าแผนปฏิบติัราชการประจ าปี โดยใหร้ะบุสาระส าคญัเก่ียวกบั
นโยบายการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้
และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนท่ีจะตอ้งใชเ้สนอต่อรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบเม่ือรัฐมนตรีใหค้วาม
เห็นชอบแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการใดตามวรรคสองแลว้ใหส้ า นกังบประมาณด าเนินการจดัสรร
งบประมาณเพื่อปฏิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกิจ ตามแผนปฏิบติัราชการดงักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการในภารกิจใด หรือภารกิจใดไมไดรั้บความ
เห็นชอบจากรัฐมนตรีมิใหส้ านกังบประมาณจดัสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น 



เม่ือส้ินปีงบประมาณใหส่้วนราชการจดัท ารายงาน แสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
57.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 15 เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แลว้ ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกนัพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญติั โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่หรือกฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกให้
สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ส่วนราชการผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการแผน
นิติบญัญติันั้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนนิติบญัญติัเพื่อใหเ้กิดความรวมมือในการปฏิบติังานก็ได ้
 
58.ตอบ “ขอ้ง. ถูกทั้ง ก และ ข” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 15 เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน แลว้ ใหส้ านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีรวมกนัพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญติั โดยมี
รายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่หรือกฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม หรือยกเลิกให้
สอดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ส่วนราชการผูรั้บผดิชอบ และระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการแผน
นิติบญัญติันั้นเม่ือคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาและส านกัเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามนั้น 
 ในกรณีท่ีเห็นสมควร ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก าหนด
หลกัเกณฑก์ารจดัท าแผนนิติบญัญติัเพื่อใหเ้กิดความรวมมือในการปฏิบติังานก็ได ้



 
59.ตอบ “ขอ้ ก. 4 ปี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 14 ในการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตาม มาตรา 13 ใหจ้ดัท าเป็นแผนส่ีปี โดยน า
นโยบายของรัฐบาลท่ีแถลงต่อรัฐสภามาพิจารณาด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
ตามบทบญัญติัของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย และแผนพฒันาประเทศดา้นตาง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
อยา่งนอ้ยจะตอ้งมีสาระส าคญัเก่ียวกบัการก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน ส่วนราชการหรือบุคคล
ท่ีจะรับผดิชอบในแต่ละภารกิจ ประมาณการรายได ้และรายจ่ายและทรัพยากรตาง ๆ ท่ีจะตอ้งใชร้ะยะเวลา
การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบใน
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ 
ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
60.ตอบ “ขอ้ ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
61.ตอบ “ขอ้ ก. คณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ



คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
 

62.ตอบ “ขอ้ง. ถูกทุกขอ้” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 13 ใหค้ณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหาร
ราชการของคณะรัฐมนตรีเม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ใหส้ านกัเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติ และส านกังบประมาณ รวมกนัจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลง 
นโยบายต่อรัฐสภาเม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ตามวรรคหน่ึง
แลว้ ใหมี้ผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจใหเ้ป็นไปตาม
แผนการบริหารราชการแผน่ดิน นั้น 
 
63.ตอบ “ขอ้ ข. ก.พ.ร.” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
 มาตรา 12 เพือ่ประโยชน์ในการปฏิบติัราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อก าหนดมาตรการก ากบัการปฏิบติัราชการ โดยวธีิการจดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือโดย
วธีิการอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการ 
 
64.ตอบ “ขอ้ ค. พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร” 
อธิบายตาม พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 
ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
พนัต ารวจโททกัษิณ ชินวตัร 
นายกรัฐมนตรี 
 



   แนวขอ้สอบ พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แกไ้ข

เพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

 

ขอ้ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะตอ้งจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์าร

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในเร่ืองใด 

    ก. เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

    ข. เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

    ค. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

    ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

ขอ้ 2. แผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการมีระยะเวลาก่ีปีตามกฎหมายใหม่ 

    ก. 1 ปี 

    ข. 3 ปี 

    ค. 5 ปี 

    ง. 7 ปี 

ขอ้ 3. แผนปฏิบติัราชการตามขอ้ 2. มีหว้งระยะเวลาตามขอ้ใด 

    ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

    ข. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    ค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

    ง. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 

ขอ้ 4. การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความผาสุกและความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน ความสงบ

และปลอดภยัของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ เป็นความหมายตามขอ้ใด 

   ก. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บตอบสนองความตอ้งการ 

   ข. ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 



   ค. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

   ง. การบริหารราชการแบบบูรณาการ 

ขอ้ 5. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 มีผล

ใชบ้งัคบัตั้งแต่เม่ือใด 

   ก. วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

   ข. วนัท่ี 1 มิถุนายน 2562 

   ค. วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

   ง. วนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 

ขอ้ 6. ส่วนราชการจะตอ้งเสนอแผนปฏิบติัราชการประจ าปีใหบุ้คคลใดใหค้วามเห็นชอบ 

   ก. ปลดักระทรวง 

   ข. รัฐมนตรี 

   ค. ส านกังบประมาณ 

   ง. คณะรัฐมนตรี 

ขอ้ 7. กรณีตามขอ้ใดซ่ึงส านกังบประมาณมีอ านาจพิจารณาไม่จดัสรรงบประมาณให้แก่ส่วนราชการ 

   ก. ส่วนราชการมิไดจ้ดัท าแผนปฏิบติัราชการ 

   ข. ส่วนราชการมิไดเ้สนอแผนปฏิบติัราชการ 

   ค. รัฐมนตรีไม่เห็นชอบกบัภารกิจท่ีส่วนราชการเสนอ 

   ง. ถูกทุกขอ้ 

ขอ้ 8. รายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบติัราชการประจ าปีจะตอ้งเสนอต่อบุคคลใด 

   ก. รัฐมนตรี 

   ข. คณะรัฐมนตรี 

   ค. ก.พ.ร. 



   ง. นายกรัฐมนตรี 

ขอ้ 9. กรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่สั่งการใหส่้วนราชการสรุปผลการปฏิบติัราชการและใหข้อ้มูลต่อ

นายกรัฐมนตรีนั้น มีวตัถุประสงคต์ามขอ้ใด 

   ก. ตรวจสอบ 

   ข. ถ่วงดุล 

   ค. ก ากบัดูแล 

   ง. ก าหนดนโยบาย 

ขอ้ 10. บุคคลใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 

พ.ศ. 2546 

   ก. นายกรัฐมนตรี 

   ข. รัฐมนตรี 

   ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. 

   ง. ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 

ขอ้ 11. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัการสั่งราชการ 

   ก. โดยปกติท าเป็นค าสั่ง 

   ข. โดยปกติสั่งราชการดว้ยวาจา 

   ค. โดยปกติท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ง. โดยปกติสั่งดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ได ้

ขอ้ 12. ขอ้ใดไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

   ก. การประเมินความคุม้ค่าใหค้  านึงถึงประโยชน์ท่ีประชาชนจะพึงไดรั้บ 

 

  

 



  ข. ประโยชน์ทางสังคมซ่ึงไม่อาจค านวณเป็นตวัเงินไดย้อ่มมิใช่ความคุม้ค่า 

   ค. ในการจดัซ้ือจดัจา้งส่วนราชการไม่ตอ้งถือราคาต ่าสุดเสมอไป 

   ง. กรณีท่ีส่วนราชการไม่ตอ้งถือราคาต ่าสุดในการจดัซ้ือจดัจา้งโดยตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

เป็นส าคญั 

ขอ้ 13. กรณีส่วนราชการจะปฏิบติัภารกิจใดจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจากส่วนราชการอ่ืนตามกฎหมายนั้น ส่วน

ราชการท่ีมีอ านาจอนุญาตจะตอ้งแจง้ผลการพิจารณาภายในก่ีวนั 

   ก. 7 วนั 

   ข. 15 วนั 

   ค. 30 วนั 

   ง. 60 วนั 

ขอ้ 14. จากค าถามในขอ้ 13 กรณีเร่ืองใดกฎหมายก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัซ่ึงจะตอ้งใชร้ะยะเวลาเกินกวา่

นั้น จะตอ้งด าเนินการอยา่งไร 

   ก. ส่วนราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต จะตอ้งประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณา 

   ข. ส่วนราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต จะตอ้งลดเวลาการพิจารณาลง 

  ค. ไมต่อ้งประกาศก าหนดหรือลดเวลาการพิจารณาแต่อยา่งใด เพราะระยะเวลาจะตอ้งยดึตามกฎหมายเป็น

หลกั 

   ง. ไม่มีขอ้ใดถูกตอ้ง 

 

ขอ้ 15. จากขอ้ 13 และขอ้ 14 กรณีส่วนราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต ไม่ไดด้ าเนินการใหเ้สร็จจนเกิดความ

เสียหายข้ึน บทสันนิษฐานของกฎหมายคือขอ้ใด  

   ก. ใหถื้อวา่ขา้ราชการท่ีเก่ียวขอ้งประมาทเลินเล่อ 

   ข. ใหถื้อวา่หวัหนา้ส่วนราชการประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง 

   ค. ใหถื้อวา่หวัหนา้ส่วนราชการประมาทเลินเล่อ 



   ง. ขอ้ ก. และ ค. ถูกตอ้ง 

ขอ้ 16. การด าเนินการโดยถือวา่ประชาชนเป็นศูนยก์ลางท่ีจะไดรั้บการบริการจากรัฐ เป็นเป้าหมายการ

บริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีดา้นใด 

   ก. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวก 

   ข. ประชาชนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 

   ค. ทั้งขอ้ ก. และ ข. 

   ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

ขอ้ 17. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มีผลใชบ้งัคบั

ตั้งแต่เม่ือใด 

   ก. วนัท่ี 9 ตุลาคม 2546 

   ข. วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 

   ค. วนัท่ี 9 ตุลาคม 2547 

   ง. วนัท่ี 10 ตุลาคม 2547 

ขอ้ 18. หน่วยงานใด ถือเป็นส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

   ก. หน่วยงานในก ากบัของกระทรวง 

   ข. รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งตามพระราชบญัญติั 

   ค. รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งตามพระราชกฤษฎีกา 

   ง. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ขอ้ 19. "การก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแลว้เสร็จ งบประมาณ และเผยแพร่ใหท้ราบทัว่กนั" 

ถือเป็นหลกัเกณฑก์ารบริหารราชการเก่ียวกบัเร่ืองใด 

   ก. ประโยชน์สุด 

   ข. อ านวยความสะดวก 

   ค. ผลสัมฤทธ์ิ 



   ง. ประสิทธิภาพ 

ขอ้ 20. ผูใ้ดมีหนา้ท่ีจดัใหมี้ศูนยบ์ริการร่วมในกระทรวง 

   ก. ปลดักระทรวง 

   ข. หวัหนา้กลุ่มภารกิจ 

   ค. ผูต้รวจราชการกระทรวง 

   ง. ผูต้รวจราชการกรม 

 

ขอ้ 21. การกระจายอ านาจการตดัสินใจเก่ียวกบัการอนุญาต อนุมติั การปฏิบติัราชการ จดัอยูใ่นเป้าหมายใด 

   ก. ประโยชน์สุขของประชาชน 

   ข. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น 

   ค. ประชาชนไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 

   ง. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์ 

ขอ้ 22. การกระจายอ านาจการตดัสินใจตามขอ้ 21 มิไดมุ้่งผลในดา้นใด 

   ก. สะดวก 

   ข. รวดเร็ว 

   ค. คุม้ค่า 

   ง. ไม่มีขอ้ถูก 

ขอ้ 23. การยกเลิก ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงภารกิจเป็นอ านาจของบุคคลใดใหค้วามเห็นชอบ 

   ก. ก.พ.ร. 

   ข. รมต. 

   ค. ครม. 

   ง. กพ. 



ขอ้ 24. เหตุผลและความจ าเป็นในขอ้ใดท่ีใชป้ระกอบการจดัตั้งส่วนราชการท่ีมีภารกิจลกัษณะเดียวกนักบั

ส่วนราชการท่ีมีการยบุ เลิก โอน หรือรวมส่วนราชการไปแลว้ข้ึนใหม่ 

   ก. รักษาความมัน่คงของรัฐ 

   ข. รักษาความมัน่คงของเศรษฐกิจ 

   ค. รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

   ง. ถูกทุกขอ้ 

ขอ้25. จากขอ้ 24 จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากบุคคลใด 

   ก. ก.พ.ร. 

   ข. ส านกังบประมาณ 

   ค. รัฐมนตรี 

   ง. คณะรัฐมนตรี 

ขอ้ 26. บทบญัญติัตามพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

แบ่งออกเป็นก่ีหมวด 

   ก. 7 หมวด 

   ข. 8 หมวด 

   ค. 9 หมวด 

   ง. 10 หมวด 

ขอ้ 27. ขอ้ใดถูกตอ้งเก่ียวกบัศูนยบ์ริการร่วม 

   ก. การยืน่ค  าร้องต่อศูนยบ์ริการร่วม ถือวา่เป็นการยืน่ต่อส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งตามกฎหมายแลว้ 

   ข. ใหป้ระชาชนติดต่อเจา้หนา้ท่ีเพียงแห่งเดียว 

   ค. มีเจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองราวและส่งต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งด าเนินการต่อไป 

   ง. ถูกทุกขอ้ 

 



ขอ้ 28. กรณีส่วนราชการท่ีไดรั้บการเสนอแนะใหด้ าเนินการแกไ้ข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ไม่เห็น

ดว้ยกบัค าเสนอแนะ จะตอ้งเสนอเร่ืองใหบุ้คคลใดพิจารณาวนิิจฉยั 

   ก. คณะกรรมการพฒันากฎหมาย 

   ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

   ค. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

   ง. คณะรัฐมนตรี 

 

ขอ้ 29. กรณีส่วนราชการมิไดก้ าหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงานใดไว ้หรือก าหนดไวแ้ต่เป็นระยะเวลาท่ี

ล่าชา้เกินสมควร กฎหมายให้อ านาจบุคคลสามารถก าหนดเวลาแลว้เสร็จใหส่้วนราชการนั้นปฏิบติัได ้

   ก. กพ. 

   ข. กพค. 

   ค. ก.พ.ร. 

   ง. ครม. 

 

ขอ้ 30. ส่วนราชการมีหนา้ท่ีตอบค าถามหรือแจง้การด าเนินการตามท่ีไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือ

จากประชาชน ภายในก่ีวนั 

   ก. 7 วนั 

   ข. 15 วนั 

   ค. 30 วนั 

   ง. 60 วนั 

 

ขอ้ 31. ขอ้ยกเวน้ในขอ้ใด ถือเป็นการปฏิบติัราชการ 

   ก. คุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 



   ข. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

   ค. รักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

   ง. ถูกทุกขอ้ 

 

ขอ้ 32. ปัจจยัใดอาจท าใหส่้วนราชการไดรั้บการจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบ 

   ก. ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ 

   ข. สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

   ค. บูรณาการการท างาน 

   ง. ประหยดัรายจ่ายไดสู้งสุด 

 

ขอ้ 33. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งจดัท าหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีตามแนวทางพระ

ราชกฤษฎีกาน้ีในเร่ืองใด 

   ก. การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

   ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 

   ค. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

   ง. เกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

 

ขอ้ 34. จากขอ้ 33 บุคคลใดมีหนา้ท่ีดูแลใหค้วามช่วยเหลือในการจดัท าหลกัเกณฑ์ดงักล่าว 

   ก. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

   ข. กระทรวงมหาดไทย 

   ค. ก.พ.ร. 

   ง. ครม. 



 

ขอ้ 35. แพลตฟอร์มดิจิทลักลางเพื่อบริการประชาชนขบัเคล่ือนโดยองคก์รใด 

   ก. ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) 

   ข. ส านกังานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

   ค. ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) 

   ง. ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

เฉลย 

   ขอ้ 1 ตอบ ข. การจดัท าบญัชีตน้ทุนในงานบริการสาธารณะ ก าหนดไวใ้นมาตรา 21 หมวด 4 การบริหาร

ราชการอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

   ขอ้ 2 ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2562 มาตรา 9 ก าหนดวา่ ในวาระเร่ิมแรก การจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 5 ปี ใหจ้ดัท าเป็น

แผน 3 ปี โดยมีหว้งระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ขอ้ 3. ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2562 มาตรา 9 ก าหนดวา่ ในวาระเร่ิมแรก การจดัท าแผนปฏิบติัราชการของส่วนราชการ 5 ปี ใหจ้ดัท าเป็น

แผน 3 ปี โดยมีหว้งระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ขอ้ 4. ตอบ ค. ดูมาตรา 7 

   ขอ้ 5. ตอบ ก. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 

2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136/ตอนท่ี 56 ก/หนา้ 253/30 เมษายน 2562 โดยมาตรา 2 

ก าหนดใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

   ขอ้ 6. ตอบ ข. รัฐมนตรี ตามมาตรา 16 วรรคสอง 

   ขอ้ 7. ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ ตามมาตรา 16 วรรคสาม 

   ขอ้ 8. ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 16 วรรคทา้ย 



   ขอ้ 9. ตอบ ง. มาตรา 19 เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะไดใ้ชเ้ป็นขอ้มูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการ

บริหารราชการแผน่ดินต่อไป 

   ขอ้ 10. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 

   ขอ้ 11. ตอบ ค. โดยปกติท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมาตรา 26 

   ขอ้ 12. ตอบ ข. ความคุม้ค่า รวมถึงกรณีท่ีไม่อาจค านวณเป็นตวัเงินไดด้ว้ย ตามมาตรา 22 วรรคทา้ย 

   ขอ้ 13. ตอบ ข. 15 วนั ตามมาตรา 24 วรรคหน่ึง 

   ขอ้ 14. ตอบ ก. ตอ้งประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไวใ้หส่้วนราชการอ่ืนทราบ ตามมาตรา 24 

วรรคสอง 

   ขอ้ 15. ตอบ ข. ใหถื้อวา่ หวัหนา้ส่วนราชการประมาทเลินเล่ออยา่งร้ายแรง ตามมาตรา 24 วรรคทา้ย 

   ขอ้ 16. ตอบ ง. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

   ขอ้ 17. ตอบ ข. วนัท่ี 10 ตุลาคม 2546 ตามมาตรา 2 

   ขอ้ 18. ตอบ ก. ตามมาตรา 4 "ส่วนราชการ" 

   ขอ้ 19. ตอบ ง. การบริหารราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ ตามมาตรา 20 

   ขอ้ 20. ตอบ ก. ปลดักระทรวง ตามมาตรา 30 

   ขอ้ 21. ตอบ ข. ตามมาตรา 27 

   ขอ้ 22. ตอบ ค. ตามมาตรา 27 วรรคหน่ึง 

   ขอ้ 23. ตอบ ค. ครม. ตามมาตรา 33 วรรคสาม 

   ขอ้ 24. ตอบ ง. ตามมาตรา 34 

   ขอ้ 25. ตอบ ก. ก.พ.ร. ตามมาตรา 34 

   ขอ้ 26. ตอบ ค. 9 หมวด 

   ขอ้ 27. ตอบ ง. ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 

   ขอ้ 28. ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 36 วรรคทา้ย 

   ขอ้ 29. ตอบ ค. ก.พ.ร. ตามมาตรา 37 วรรคหน่ึง 



   ขอ้ 30. ตอบ ข. 15 วนั ตามมาตรา 38 

   ขอ้ 31. ตอบ ง. ถูกทุกขอ้ ตามมาตรา 43 

   ขอ้ 32. ตอบ ก. ใหบ้ริการท่ีมีคุณภาพ ตามมาตรา 48 

   ขอ้ 33. ตอบ ก. ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน ตามมาตรา 52 วรรคหน่ึง 

   ขอ้ 34. ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 52 วรรคทา้ย 

   ขอ้ 35. ตอบ ค. ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องคก์ารมหาชน) ตามมาตรา 29 วรรคทา้ย ประกอบกบั

มาตรา 10 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

 

ขอ้สอบพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

1. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มีก่ีหมวด  ก่ีมาตรา   

 1. 9 หมวด 53 มาตรา   2. 8 หมวด 52 มาตรา  

 3. 9 หมวด 54 มาตรา   4. 8 หมวด 54 มาตรา  

2. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ใหไ้ว ้ณ  วนัท่ีเท่าใด  

 1. 9 มกราคม 2546   2. 9 ตุลาคม 2546  

 3. 9 กุมภาพนัธ์ 2546   4. 9 พฤศจิกายน 2546  

3. พระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 น้ีใชบ้งัคบั ตั้งแต่  

 1. วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 2. ก่อนวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 3. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 4. ไม่มีขอ้ใดถูก  

 

 



4. การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ี จะปฏิบติัเม่ือใด และตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้ด 

ก าหนด  

1. เลขาธิการรัฐมนตรีก าหนด2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด3. นายกรัฐมนตรีก าหนด4. คณะรัฐมนตรี

ก าหนด 

5. การปฏิบติัตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะปฏิบติัเม่ือใด และตอ้งมีเง่ือนไขอยา่งใด ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูใ้ด เสนอ  

 1. ก.พ.ร.  2. ครม.   3. กกต.   4. พ.ต.ท.  

6. ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ค  าวา่ “ส่วนราชการ” หมายถึง  

 1. ส่วนราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม  

 2. หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีอยูใ่นก ากบัของส่วนราชการฝ่ายบริหาร  

 3. ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2.  

 4. ไม่มีขอ้ใดถูก  

7. ตามพระราชกฤษฎีน้ี ค  าวา่ “ส่วนราชการ” ไม่รวมถึง  

 1. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  

 2. การปกครองส่วนภูมิภาค  

 3. การปกครองส่วนกลาง  

 4. องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    

8. ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ค  าวา่ “รัฐวสิาหกิจ” หมายความวา่ อยา่งไร  

 1. รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชบญัญติั  

 2. รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยพระราชกฤษฎีกา  

 3. รัฐวสิาหกิจท่ีจดัตั้งข้ึนโดยกฎกระทรวง  

 4. ถูกหมดทั้ง 1. และ 2.  

 

 



9. ตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ค  าวา่ “ขา้ราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกาน้ีหมายความรวมถึงใครบา้ง  

 1. พนกังาน  

 2. ลูกจา้ง  

 3. ผูป้ฏิบติังานในส่วนราชการ  

 4. ถูกทุกขอ้  

10. ใครเป็นผูรั้กษาการตามพระราชกฤษฎีกาน้ี  

 1. นายกรัฐมนตรี  

 2. รองนายกรัฐมนตรี  

 3. คณะรัฐมนตรี  

 4. ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  

11. ขอ้ใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลุเป้าหมายของการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี  

 1. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   

 2. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ  

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

 4. ถูกหมดถูกขอ้  

12. การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีไดแ้ก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมายดงัขอ้ใด  

 1. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบติังานเกินความจ าเป็น  

 2. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการใหท้นัต่อสถานการณ์  

 3. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

 4. ถูกหมดทุกขอ้  

 

 



13. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึงขอ้ใด  

 1. การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความผาสุกของประชาชน  

 2. การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน  

 3. การปฏิบติัราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อใหเ้กิดความสงบและปลอดภยัของสังคมส่วนรวม  

 4. ถูกทุกขอ้  

14. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะด าเนินการโดยถือวา่ ประชาชนเป็น

เช่นใด  

 1. ประชาชนเป็นมิตรกบัส่วนราชการ  

 2. ส่วนราชการเป็นศูนยก์ลางของประชาชนในดา้นการใชอ้ านาจ  

 3. ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการไดรั้บการบริการจากภาครัฐ  

 4. ถูกหมดทุกขอ้ 

15. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่ออะไร  

 1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   

 2. เพื่อประโยชน์สุขของขา้ราชการ  

 3. เพื่อประโยชน์สุขของหน่วยงานราชการ   

 4. ถูกหมดทุกขอ้  

16. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการตอ้งเป็นไปเพื่ออะไร  

 1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

 2. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายแห่งรัฐ  

 3. เพื่อใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา  

 4. ถูกหมดทุกขอ้  

 



17. การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยขอ้ใด  

 1. ความซ่ือสัตย ์สุจริต 

 2. สามารถตรวจสอบได ้ 

 3. เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  

 4. ถูกหมดทุกขอ้  

18. ขา้ราชการมีหนา้ท่ีตอ้งคอยรับฟัง ความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมเพื่ออะไร  

 1. เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผูบ้งัคบับญัชา  

 2. เพื่อใหมี้การปรับปรุงวธีิการปฏิบติัราชการใหเ้หมาะสม  

 3. ถูกทั้งขอ้ 1. และ 2.  

 4. ไม่มีขอ้ใดถูก  

19. ในกรณีท่ีเกิดปัญหา และอุปสรรค จากการด าเนินการ ส่วนราชการตอ้งด าเนินการอยา่งไร  

 1. แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว  

 2. แกไ้ขปัญหาตามแผนของส่วนราชการนั้น  

 3. รีบท าหนงัสือปรึกษา ก.พ.ร.  

 4. รีบท าหนงัสือปรึกษาคณะรัฐมนตรี  

20. ส่วนราชการตอ้งด าเนินการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคนั้นแลว้ตอ้งแจง้ใหใ้ครทราบ  

 1. ครม.  

 2. รมต.  

 3. ปปช.  

 4. ก.พ.ร.  

 



21. กรณีท่ีส่วนราชการก าหนดวธีิการปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบัภารกิจแต่ละเร่ือง ใหผู้ใ้ดเป็นผูก้  าหนดแนว

ทางการด าเนินการทัว่ไป  

 1. ครม.  

 2. รมต.  

 3. บ.ข.ส.  

 4. ก.พ.ร.  

22. การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการ ใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรัฐ เป็นการบริหาร 

ราชการแบบใด  

 1. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ   

 2. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  

 3. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  

 4. เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบติังาน   

23. ในการบริหารราชการ ก่อนจะด าเนินการส่ิงใด ส่วนราชการตอ้งด าเนินการตามขอ้ใด  

 1. แจง้ใหป้ระชาชนทราบก่อนเสมอ  

 2. โฆษณาประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนทราบ  

 3. วเิคราะห์ผลการปฏิบติัล่วงหนา้ไวก่้อน  

 4. จดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้  

24. การก าหนดแผนปฏิบติัราชการตอ้งมีรายละเอียดใดบา้ง  

 1. ระยะเวลาและงบประมาณ  

 2. ผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  

 3. ตวัช้ีวดัความส าเร็จของภารกิจ  

 4. ถูกทุกขอ้  



25. ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การติดตามและประเมินผลการปฏิบติัตามแผนปฏิบติัราชการตาม หลกัเกณฑ ์

และวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนดข้ึนตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานท่ีใครก าหนด 

 1. ครม.  2. รมต.   3. ปปป.   4. ก.พ.ร  

26. ในกรณีท่ีการปฏิบติัภารกิจของราชการ เกิดผลกระทบต่อประชาชนเป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดตอ้ง ด าเนินการ

แกไ้ข  

 1. ส่วนราชการ  2. หวัหนา้ส่วนราชการ  3. เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง  4. ก.พ.ร.  

27. ใหส่้วนราชการมีหนา้ท่ีสนบัสนุนการปฏิบติัราชการของผูว้า่ราชการจงัหวดัหรือหวัหนา้คณะ ผูแ้ทนใน

ต่างประเทศ เพื่ออะไร  

 1. เพื่อใหก้ารบูรณาการงานต่างๆ ในจงัหวดัหรือในต่างประเทศ สามารถยนืยนัตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง  

 2. เพื่อใหจ้งัหวดัหรือในต่างประเทศแลว้แต่กรณี สามารถใชติ้ดต่อกบัประชาชนไดโ้ดยตรง โดยใช้

อ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้น  

 3. เพื่อใหก้ารบริหารราชการแบบบูรณาการในจงัหวดัหรือในต่างประเทศ แลว้แต่กรณี สามารถใช้

อ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้นตามความจ าเป็นและบริหารราชการไดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ  

 4. เพื่อใหป้ระชาชนทั้งในและต่างประเทศสามารถใชอ้ านาจตามกฎหมายไดค้รบถว้นตาม ความ

จ าเป็นและบริหารราชการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

28. ส่วนราชการมีหนา้ท่ีพฒันาความรู้เพื่อใหมี้ลกัษณะเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอ โดยปฏิบติั

อยา่งไร  

 1. ตอ้งสามารถรับรู้ข่าวสารอยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว  

 2. ส่งเสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ  

 3. สร้างวสิัยและปรับเปล่ียนทศันคติของขา้ราชการในสังกดั  

 4. ถูกทุกขอ้ 

 



29. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการใหเ้กิดสัมฤทธ์ิ ผูใ้ดอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อก าหนดมาตรการ

ก ากบัการปฏิบติัราชการ  

 1. ส่วนราชการ   2. รมต.   3. ผูว้า่ราชการจงัหวดั   4. ก.พ.ร.  

30. เพื่อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อใคร เพื่อก าหนดมาตรการ

ก ากบัการปฏิบติัราชการ  

 1. ครม.    2. รมต.   3. รัฐสภา    4. วฒิุสภา  

31. คณะรัฐมนตรีจดัใหมี้แผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของ 

คณะรัฐมนตรี เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีจดัท าแผนการ บริหาร

ราชการแผน่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรี  

 1. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 3. ส านกังบประมาณ  

 4. ถูกทุกขอ้  

32. หน่วยงานดงักล่าวในขอ้ 31. จ  าเป็นตอ้งเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก่ีวนั  

 1. 30 วนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 2. 60 วนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 3. 90 วนัวนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 4. 120 วนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

33. ผลจากขอ้ 32. เม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามขอ้ 32.  แลว้จกั

มีผลการใด  

 1. มีผลถือวา่เสร็จส้ินตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินทุกประการ  

 2. มีผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีส้ินสุดการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการ แผน่ดินนั้น  

 3. มีผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และส่วนราชการ ท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจให ้เป็นไป

ตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินนั้น  



 4. มีผลผกูพนักบัรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีจะตอ้งด าเนินการจดัท าภารกิจให้เป็นไปตาม แผนการ

บริหารราชการแผน่ดินนั้น  

34. เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ส่วนราชการใด ตอ้งจดัท าแผนการบริหาร ราชการ

แผน่ดิน  

 1. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

 3. ส านกังบประมาณ  

 4. ถูกทุกขอ้   

35. เม่ือคณะรัฐมนตรีไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาแลว้ ส่วนราชการตอ้งจดัท าแผนการบริหารราชการ 

แผน่ดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก่ีวนั  

 1. 80 วนั  2. 90 วนั  3. 100 วนั  4. 120 วนั  

36. ตามขอ้ 35. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก าหนดเวลานบัจากวนัใด  

 1. วนัท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 2. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 3. วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา  

 4. ถูกทุกขอ้  

37. เม่ือรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ใหมี้ผลผกูพนักบัใครบา้ง  

 1. ครม.  2. รมต.  3. ส่วนราชการ  4. ถูกทุกขอ้  

38. จากการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามมาตรา 13 ใหจ้ดัท าป็นแผนก าหนดก่ีปี  

 1. 3 ปี  2. 4 ปี  3. 5 ปี  4. 6 ปี  

39. เม่ือมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินแลว้ หน่วยงานใดตอ้งพิจารณาจดัท า แผนนิติ

บญัญติั  

 1. ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  



 2. ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

 3. ทั้ง 1. และ 2. ร่วมกนัพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญติั  

 4. ไม่มีขอ้ใดถูก  

40. แผนนิติบญัญติั ตามขอ้ 39. มีรายละเอียดอะไรบา้ง  

 1. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีจะตอ้งจดัใหมี้ข้ึนใหม่  

 2. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ีตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติม  

 3. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายท่ียกเลิกใหส้อดคลอ้งกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ส่วน

ราชการผูรั้บผดิชอบและระยะเวลาท่ีตอ้งด าเนินการ  

 4. ถูกทุกขอ้ 

เฉลยขอ้สอบพระราชกฤษฎีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละ  

วธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 

1. ตอบ1 9 หมวด 53 มาตรา   

2. ตอบ2 9 ตุลาคม 2546  

3. ตอบ3 วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

4. ตอบ4 คณะรัฐมนตรีก าหนด 

5. ตอบ1 ก.พ.ร. (มาตรา 3)  

6. ตอบ3 ถูกทั้ง 1. และ 2. (มาตรา 4)  

7. ตอบ4 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (มาตรา 4)  

8. ตอบ4 ถูกหมดทั้ง 1 และ 2 (มาตรา 4)  

9. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ (มาตรา 4)  

10. ตอบ1 นายกรัฐมนตรี (มาตรา 5)  

11. ตอบ4 ถูกหมดทุกขอ้ (หมวดท่ี 1 มาตรา 6)  



12. ตอบ4 ถูกหมดทุกขอ้ (หมวดท่ี 1 มาตรา 6)  

13. ตอบ4 ถูกหมดทุกขอ้ (หมวดท่ี 2 มาตรา 7)  

14. ตอบ3 ประชาชนเป็นศูนยก์ลางในการไดรั้บบริการจากภาครัฐ (หมวดท่ี 2 มาตรา  15. ตอบ1 เพื่อ

ประโยชน์สุขของประชาชน (หมวดท่ี 2 มาตรา 8(1))  

16. ตอบ4 ถูกหมดทุกขอ้ (หมวดท่ี 2 มาตรา 8 (1))  

17. ตอบ4 ถูกหมดทุกขอ้ (หมวดท่ี 2 มาตรา 8 (2))  

18. ตอบ3 ถูกทั้งขอ้ 1 และ 2 (หมวดท่ี 2 มาตรา 8 (4)  

19. ตอบ1 แกไ้ขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว (หมวดท่ี 2 มาตรา 8(5)) 20. ตอบ4 ก.พ.ร. (หมวดท่ี 2 มาตรา 

8 (5))  

21. ตอบ4 ก.พ.ร. (หมวดท่ี 2 มาตรา 8 วรรคสุดทา้ย)  

22. ตอบ2 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (หมวดท่ี 2 มาตรา 8(1)  

23. ตอบ4 จดัท าแผนปฏิบติัราชการไวเ้ป็นการล่วงหนา้ (หมวดท่ี 3 มาตรา 9(1)) 24. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ (หมวด

ท่ี 3 มาตรา 9 (2))  

25. ตอบ4 ก.พ.ร. (หมวดท่ี 3 มาตรา 9 (3))  

26. ตอบ1 ส่วนราชการ (หมวดท่ี 3 มาตรา 9 (4))  

27. ตอบ3 (มาตรา 10 วรรค 2)  

28. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ (หมวดท่ี 3 มาตรา 11)  

29. ตอบ4 ก.พ.ร. (หมวดท่ี 3 มาตรา 12)    

30. ตอบ1 ครม. (หมวดท่ี 3 มาตรา 12)  

31. ตอบ4 ทุกขอ้ท่ีกล่าวมาตอ้งร่วมกนัจดัท าแผน เสนอคณะรัฐมนตรี (หมวดท่ี 3 มาตรา 13) 32. ตอบ3 90 

วนันบัแต่วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา (หมวดท่ี 3 มาตรา 13 ว.2) 33. ตอบ3 (หมวดท่ี 3 

มาตรา 13 ว.3)  

34. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ (หมวดท่ี 3 มาตรา 13 วรรค 2)  



35. ตอบ2 90 วนั (หมวดท่ี 3 มาตรา 13 วรรค 2)  

36. ตอบ3 วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภา (หมวดท่ี 3 มาตรา 13 วรรค 2) 37. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ 

(หมวดท่ี 3 มาตรา 13 วรรค 3)  

38. ตอบ2 4 ปี (หมวดท่ี 3 มาตรา 14)  

39. ตอบ3 ทั้ง 1. และ 2. ร่วมกนัพิจารณาจดัท าแผนฯ (หมวดท่ี 3 มาตรา 15)  

40. ตอบ4 ถูกทุกขอ้ (หมวดท่ี 3 มาตรา 15) 

 


