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แนวข้อสอบ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  

และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 (ชุดท่ี 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ 

*************************** 
1. การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ใช้หลักการในข้อใด 
 ก. รวมอํานาจ   ข. แบ่งอํานาจ 
 ค. กระจายอํานาจ   ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายราชการแผ่นดินน้ัน ท่ีประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลกนิยมใช้ มีอยู่ 3 หลักการด้วยกัน คือ 
          1. หลักการรวมอํานาจ (Centralization) 
          2. หลักการแบ่งอํานาจ (Deconcentralization) 
          3. หลักการกระจายอํานาจ(Decentralization) 
1.การรวมอํานาจ เป็นหลักการปกครองท่ีรวมอํานาจท่ีสําคัญไว้ในส่วนกลาง อํานาจดังกล่าว ได้แก่การวินิจฉัยสั่ง
การและการบังคับบัญชา ซ่ึงผลในการสั่งการจะมีอํานาจครอบคลุมท่ัวประเทศ ทําให้เกิดระเบียบบริหารราชการ
ส่วนกลาง หรือรัฐบาลกลาง ซ่ึงมีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศ 
ลักษณะสําคัญของการวมอํานาจ มี 5 ประการ คือ 
          1. กําลังทหารและตํารวจข้ึนอยู่กับส่วนกลาง 
          2. การวินิจฉัยสั่งการข้ึนอยู่กับส่วนกลาง 
          3. มีการบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
          4. ส่วนกลางเป็นผู้กําหนดนโยบายในการปกครองประเทศ 
          5. อํานาจในการต่างประเทศ ส่วนกลางเป็นผู้กําหนด 
ข้อดีของหลักการรวมอํานาจ 
          1. ทําให้เกิดความม่ันคง 
          2. ทําให้เกิดการประหยัด 
          3. สามารถบริการประชาชนโดยเสมอหน้า 
          4. ทําให้เกิดเอกภาพ(Unity) ในทางปกครอง 
 ข้อเสียของหลักการรวมอํานาจ 
          1.ไม่สามารถดําเนินกิจการทุกอย่างให้ได้ผลดีท่ัวท้องท่ีได้ในขณะเดียวกัน 
          2.ทําให้เกิดความล่าช้าในการวินิจฉัยสั่งการ 
          3.ไม่สอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตย 
          4.ไม่อาจสนองความต้องการของแต่ละท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 
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2.การแบ่งอํานาจ หมายถึงการบริหารราชการ ท่ีส่วนกลางได้จัดแบ่งอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการบางส่วน หรือบาง
ข้ันตอนไปให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเป็นตัวแทนของหน่วยงานของตน ซ่ึงออกไปประจําอยู่ในเขตการปกครองต่าง ๆ ของ
ประเทศให้วินิจฉัยสั่งการได้เองตามระเบียบแบบแผนท่ีส่วนกลางกําหนดไว้ การแบ่งอํานาจทําให้เกิดระเบียบ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ลักษณะสําคัญของการแบ่งอํานาจ 
          1.ต้องมีราชการบริหารส่วนกลาง 
          2.ต้องมีเจ้าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของส่วนกลาง 
          3.ส่วนกลางแบ่งอํานาจให้ส่วนภูมิภาค 
ข้อดีของการแบ่งอํานาจ 
          1.เป็นก้าวแรกท่ีจะนําไปสู่การกระจายอํานาจ 
          2. ทําให้ส่วนกลางกับส่วนท้องถ่ินมีการประสานงานกันดี 
          3. ทําให้การปฏิบัติราชการรวดเร็วย่ิงข้ึน 
          4. มีประโยชน์สําหรับประเทศท่ีประชาชนยังขาดสํานึกในการปกครองตนเอง 
ข้อเสียของการแบ่งอํานาจ 
          1. เป็นอุปสรรคในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
          2. ก่อให้เกิดความล่าช้า 
          3.ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ท้องถ่ิน 
3. การกระจายอํานาจ หมายถึง การโอนอํานาจในทางการปกครองจากส่วนกลางบางอย่าง ไปให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินดําเนินการเอง โดยมีอิสระพอสมควร ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย การกระจายอํานาจทําให้เกิดระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ 
          1. เป็นองค์กรท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
          2. มีสภาและผู้บริหารระดับท้องถ่ิน 
          3. มีอิสระในการปกครองตนเอง (อยู่ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด) 
          4. มีงบประมาณและรายได้ของตนเอง 
          5. มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานของตนเอง 
          อน่ึง หน่วยการปกครองส่วนท้องถ่ิน มิได้เป็นหน่วยภายใต้บังคับบัญชาของส่วนกลางเหมือนการปกครอง
ส่วนภูมิภาค 
ข้อดีของหลักการกระจายอํานาจ 
          1. สามารถสนองความต้องการของท้องถ่ินได้ดียิ่งข้ึน 
          2. เป็นการแบ่งเบาภาระของส่วนกลาง 
          3. กระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง 
ข้อเสียของหลักการกระจายอํานาจ 
          1.อาจเป็นภัยต่อเอกภาพทางการปกครองและความม่ันคงของประเทศ 
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          2.ทําให้ราษฎรเพ่งเล็งเห็นประโยชน์ของท้องถ่ินสําคัญกว่าส่วนรวม 
          3.เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับการเลือกต้ังอาจใช้อํานาจหน้าท่ีโดยไม่เหมาะสม 
          4. ย่อมทําให้เกิดความสิ้นเปลืองมากกว่า 

********************************** 
2. ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม 
 ก.  เพ่ือกระจายอํานาจตัดสินใจ   ข.  เพ่ือลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น 
 ค.  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน   ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน  
 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

********************************** 
3. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการบรรจุ
แต่งต้ัง บุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด 
 ก.  ความเท่าเทียมกัน     ข. ความเสมอภาค 
 ค.  ความมีประสิทธิภาพ     ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ง. ความมีประสิทธิภาพ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 3/1 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจาย
อํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ท้ังน้ี โดยมีผู้รับผิดชอบ
ต่อผลของงาน  
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 การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้องคํานึงถึง
หลักการตามวรรคหน่ึง 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้
คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

********************************** 
4. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด 
 ก.  กระทรวง ทบวง กรม     ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สว่นท้องถ่ิน 
 ค.  จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 4 ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังน้ี 
  (1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
  (2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
  (3)ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

********************************** 
5. การกําหนดตําแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 จะต้องคํานึงถึง 
 ก. ประสิทธิภาพของส่วนราชการ    ข. ภารกิจท่ีรับผิดชอบ 
 ค. คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการน้ัน ๆ  ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ค. คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการน้ัน ๆ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 5 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ี ให้กําหนดตําแหน่ง
และอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการน้ันๆ ไว้ด้วย 
 การบรรจุและการแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีราชการต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 

********************************** 
6. ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
 ก.  ทบวง      
 ข.  กระทรวง 
 ค.  ส่วนราชการท่ีชื่อเรียกอย่างอ่ืนมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 



รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารมัย์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อาํนาจเจรญิ หน้า 5 

 

อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
7. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี    ข. ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ง. ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ตอบ “ข้อ ง. ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
8. โดยท่ัวไปการจัดการจัดต้ัง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในลําดับใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  พระราชกําหนด    ง.  กฎกระทรวง 
ตอบ “ข้อ ก. พระราชบัญญัติ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 การจัดต้ังทบวงโดยให้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 การจัดต้ังกรมหรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
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  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตรากําลังของส่วนราชการหรือลูกจ้าง
เพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข. ให้สํานักงานข้าราชการพลเรือน และสํานักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าท่ีการตรวจสอบดูแลมิให้
ส่วนราชการท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กําหนดตําแหน่งหรืออัตรากําลังของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้ 
 ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
ตอบ “ข้อ ข. ให้สํานักงานข้าราชการพลเรือน และสํานักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าท่ีการตรวจสอบดูแลมิให้
ส่วนราชการท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน กําหนดตําแหน่งหรืออัตรากําลังของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกามีผลบังคับใช้” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 ทวิ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดต้ังส่วนราชการข้ึน
ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ การโอนอํานาจหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซ่ึงส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่าย รวมท้ังทรัพย์สินและหน้ีสินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 
 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน้าท่ีตรวจสอบดูแลมิให้มีการ
กําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตาม
วรรคหน่ึง เพ่ิมข้ึนจนกว่าจะครบกําหนดสามปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา 8 ตรี การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีท่ีชื่อ
ตําแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการน้ันเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคําสั่ง
ใดท่ีอ้างถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศหรือคําสั่งน้ันอ้างถึงส่วนราชการ
หรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้เปลี่ยนชื่อน้ัน 
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 มาตรา 8 จัตวา การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของส่วน
ราชการน้ันเป็นอันระงับไป สําหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการน้ันให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ ตามท่ีรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน่ง อันเน่ืองมาแต่การยุบส่วนราชการตาม
วรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด้วย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระทําได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น้ันได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ท้ังน้ีต้องกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 
  มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
10. หน่วยงานใดมีหน้าท่ีในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ มิให้มีการกําหนดตําแหน่งหรือ
อัตรากําลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนจนกว่าจะครบสามปี 
 ก. สํานักงานพัฒนาระบบราชการ และสํานักงบประมาณ 
 ข. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงานพัฒนาระบบราชการ 
 ค. สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
 ง. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงบประมาณ 
ตอบ “ข้อ ง. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และสํานักงบประมาณ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 ทวิ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดต้ังส่วนราชการข้ึน
ใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการ การโอนอํานาจหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซ่ึงส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานท่ีมีอยู่เดิม การโอนข้าราชการและลูกจ้าง งบประมาณ
รายจ่าย รวมท้ังทรัพย์สินและหน้ีสินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 
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 ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหน้าท่ีตรวจสอบดูแลมิให้มีการ
กําหนดตําแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท่ีจัดต้ังข้ึนใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตาม
วรรคหน่ึง เพ่ิมข้ึนจนกว่าจะครบกําหนดสามปีนับแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ  

********************************** 
11. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน จะเปล่ียนช่ือเป็นกรมท้องถ่ินจะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติ     ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชกําหนด     ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ “ข้อ ข. พระราชกฤษฎีกา” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 ตรี การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีท่ีชื่อ
ตําแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการน้ันเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศ หรือคําสั่ง
ใดท่ีอ้างถึงส่วนราชการหรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินอ่ืน ประกาศหรือคําสั่งน้ันอ้างถึงส่วนราชการ
หรือตําแหน่งของข้าราชการท่ีได้เปลี่ยนชื่อน้ัน 
 มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
12. กรณีท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน หมดความจําเป็น หากต้องการท่ีจะยุบกรมดังกล่าว จะต้องตรา
เป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติ    ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชกําหนด    ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ “ข้อ ข. พระราชกฤษฎีกา” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 จัตวา การยุบส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของส่วน
ราชการน้ันเป็นอันระงับไป สําหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการน้ันให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ ตามท่ีรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของ
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คณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน่ง อันเน่ืองมาแต่การยุบส่วนราชการตาม
วรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด้วย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระทําได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น้ันได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ท้ังน้ีต้องกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 
  มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 
  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************** 
13. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด 
 ก. กฎกระทรวง    ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. พระราชกําหนด   ง. พระราชบัญญัติ 
ตอบ “ข้อ ก. กฎกระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
กฎกระทรวงน้ันเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

********************************** 
14. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกับการยุบเลิกกรม 
 ก.  จัดทําเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของกรมน้ันตกเป็นงบกลาง 
 ค.  ทรัพย์สินอ่ืนของกรมน้ันให้โอนแก่ส่วนราชการอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  ข้อ ข.และข้อ ค. 
ตอบ “ข้อ ข. ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของกรมน้ันตกเป็นงบกลาง” 
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อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 จัตวา การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
 เม่ือมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายท่ีเหลืออยู่ของส่วน
ราชการน้ันเป็นอันระงับไป สําหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการน้ันให้โอนให้แก่ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ ตามท่ีรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี สําหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและหน้ีสินของส่วนราชการน้ันให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในพระราช
กฤษฎีกา 
 ข้าราชการหรือลูกจ้างซ่ึงต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบตําแหน่ง อันเน่ืองมาแต่การยุบส่วนราชการตาม
วรรคหน่ึง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการหรือ
ลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงด้วย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการหรือลูกจ้างตาม
วรรคสามก็ให้กระทําได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้น้ันได้พ้นจากราชการตามวรรคสาม แต่ท้ังน้ีต้องกระทํา
ภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงมีผลใช้บังคับ 

********************************** 
15. หน่วยงานใด มีหน้าท่ีเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 
 ก.  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณ 
 ข.  กระทรวงมหาดไทยและสํานักงบประมาณ 
 ค. สํานักงานรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ง.  สํานักงานรัฐมนตรีและสํานักงบประมาณ 
ตอบ “ข้อ ง. ข.และข้อ ค.” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 8 สัตต ให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณร่วมกันเสนอ
ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการกําหนดอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการ
ตามมาตรา 8 ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตรากําลัง และ
สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 
 มาตรา 8 ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและ
มีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอํานาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการดังกล่าว 
กฎกระทรวงน้ันเม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

********************************** 
16. บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ง.  ถูกทุกข้อ 
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ตอบ “ข้อ ก.นายกรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 10 สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรใีห้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคําพิพากษาให้จําคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ี ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอํานวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการใดๆ เท่าท่ี
จําเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดําเนินการได้ 

********************************** 
17. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคําพิพากษาให้จําคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า
ความเป็นรัฐมนตรีของนายกส้ินสุดลงในระหว่างท่ีรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าท่ีนั้น คณะรัฐมนตรีชุด
เดิมจะต้องทําอย่างไร 
 ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 
 ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 ง.  มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 
ตอบ “ข้อ ข. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 10 สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย 
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
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หรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ีเพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคําพิพากษาให้จําคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ 
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง 
ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
 ในระหว่างท่ีคณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม่จะ
เข้ารับหน้าท่ี ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอํานวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการใดๆ เท่าท่ี
จําเป็น เพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดําเนินการได้ 
****ข้อสังเกต ต้องมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก่อน เว้นแต่มีแต่ไม่อาจปฎิบัติราชการ จึงจะมอบในรัฐมนตรี
คนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน**** 

********************************** 
18. อํานาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล กําหนดไว้ในมาตราใดและมีก่ีข้อ 
 ก. มาตรา 8 จํานวน 11 ข้อ  ข. มาตรา 11 จํานวน 9 ข้อ 
  ค. มาตรา 10 จํานวน 10 ข้อ  ง. มาตรา 11  จํานวน 11 ข้อ 
ตอบ “ข้อ ข. มาตรา 11  จํานวน 9 ข้อ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรใีนฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
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 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************** 
19. ข้อใดกล่าวผิดเก่ียวกับอํานาจหน้าท่ีของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ 
 ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
 ค.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 ง.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถ่ินรายงานการปฏิบัติราชการ 
ตอบ “ข้อ ง. สั่งให้ราชการส่วนท้องถ่ินรายงานการปฏิบัติราชการ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
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 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
19. กรณีจําเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังย้ังการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบัติ
ราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล 
 ก. ราชการส่วนท้องถ่ิน    ข. ราชการส่วนภูมิภาค 
 ค. ราชการส่วนกลาง     ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 



รวบรวมนําเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารมัย์ เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว เทศบาลตําบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อาํนาจเจรญิ หน้า 15 

 

 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
21 นายกรัฐมนตรีสามารถยับย้ังการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถ่ินได้ในกรณีใด 
 ก.  ไม่สามารถยับย้ังเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถ่ินตามหลักการปกครองตนเอง 
 ข.  กรณีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
 ค.  ยับย้ังได้หากราชการส่วนท้องถ่ินกระทําการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถ่ิน 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ข. กรณีท่ีราชการส่วนท้องถ่ินปฏิบัติราชการขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
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ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
22. ข้อใดมิได้เป็นอํานาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี 
 ก.  มีอํานาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  มีอํานาจบังคับบัญชาปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  มีอํานาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ค.  มีอํานาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
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 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมาปฏิบัติราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 
 ข. นายกรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย มาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดย
อัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม 
 ค. แต่งต้ังอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
 ง. แต่งต้ังรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ
เงินเดือนจากกรมการปกครอง 
ตอบ “ข้อ ง. แต่งต้ังรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ไปดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการปกครอง โดยให้รับ
เงินเดือนจากกรมการปกครอง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
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ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
24. ระเบียบปฏิบัติราชการท่ีนายกรัฐมนตรีได้วางข้ึน เพ่ือการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกําหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือใด 
 ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    
 ข.  มีผลบังคับใช้ตามวันท่ีระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
 ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในคําสั่ง 
 ง.  เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
ตอบ “ข้อ ง. เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) กํากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือการน้ีจะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถ่ิน ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเก่ียวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆ ท่ีขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถ่ิน 
 (2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหน่ึงหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 
 (3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 
 (4) สั่งให้ข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และข้ันท่ีไม่สูงกว่าเดิม 
 (5) แต่งต้ังข้าราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึง 
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่าน้ีให้ข้าราชการซ่ึงได้รับแต่งต้ังมีฐานะเสมือนเป็น
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ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหน่งน้ันทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งต้ังข้าราชการต้ังแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี 
 (6) แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซ่ึงได้รับแต่งต้ัง 
 (7) แต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน 
 (9) ดําเนินการอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย 
 ระเบียบตาม (8) เม่ือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

********************************* 
25. บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง 
 ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
 ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร  ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. 
ตอบ “ข้อ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข.” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 13 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

********************************* 
26. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีในเรื่องใด 
 ก. ราชการทางการเมือง    ข. ราชการในพระองค์  
 ค. ราชการของรัฐสภา    ง.  ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ค. 
ตอบ “ข้อ ก. ราชการทางการเมือง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 13 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

********************************* 
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27. บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้ 
 ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ “ข้อ ง. ไม่มีข้อใดถูก” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

********************************* 
28. ข้อใดมิใช่อํานาจของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ก. รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. รับผิดชอบกําหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วน
ราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ตอบ “ข้อ ง. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรียกเว้นข้าราชการของส่วน
ราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดรวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการ
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
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 ในกรณีท่ีมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ดํารง
ตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดหรือมอบหมาย 
 ให้นําความในมาตรา 19/1 มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ีมิได้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 19/1 ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมข้ึนไป 
วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี
มติให้นํางบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 

***มาตรา19/1 ข้อสอบก็เคยออกมาแล้ว ลองแล้วจําไว้บ้างครับ เผ่ือใช้ประโยชน์ในการสอบครั้งนี้ได้*** 
********************************* 

29. ตําแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้กําหนดไว้ 
 ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ข.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
ตอบ “ข้อ ง. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 13 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
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 ให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
 มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 
 (๑) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ
ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการใน
สํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดรวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 (๒) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการ
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 (๓) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ดํารง
ตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดหรือมอบหมาย 
 ให้นําความในมาตรา 19/1 มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ีมิได้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 
  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 
กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
กระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน
กระทรวง 
 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 
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 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรง
ต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้อง
รายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืน
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ใน
วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ
ให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 
โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้อง
ได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าว
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
****ข้อสังเกต ในข้อสอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวง มีเฉพาะระบุไว้เฉพาะในส่วนของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีว่า 
“และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้” ตามมาตรา 16 
 *** ส่วนปลัดกระทรวงในกระทรวงอ่ืนๆ ไม่ได้ระบุตําแหน่งไว้เลยตาม มาตรา 21 ***ลองดูๆ เผื่อเป็น
คะแนนในการสอบ** 

********************************* 
30. คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย .........................เป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามท่ีผู้ว่า
ราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้าท่ีทําการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่
กระทรวงมหาดไทยซ่ึงประจําอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้า
สํานักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 
 ก.  รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  อธิบดี      ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด    
ตอบ “ข้อ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
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มาตรา 53 ในจังหวัดหน่ึงให้มีคณะกรมการจังหวัด ทําหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
บริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดน้ัน กับปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหน่ึงคนตามท่ี
ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้าท่ีทําการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการ
ตํารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่างๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทย
ซ่ึงประจําอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหน่ึงคน เป็นกรมการจังหวัดและหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็น
กรมการจังหวัดและเลขานุการ 
 ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดซ่ึงกรมต่างๆ ในกระทรวงหรือทบวงน้ันส่งมา
ประจําอยู่ในจังหวัดมากกว่าหน่ึงคน ให้ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวงกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด
หน่ึงคนเป็นผู้แทนของกระทรวงหรือทบวงในคณะกรมการจังหวัด 
 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึง เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งต้ังให้หัวหน้าส่วนราชการ
ประจําจังหวัดซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีในราชการส่วนภูมิภาคคนหน่ึงหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการ
ปฏิบัติหน้าท่ีใดหน้าท่ีหน่ึงก็ได้ 
  [มาตรา 53 วรรคสอง แก้ไขโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2546] 
 [มาตรา 53 วรรคหน่ึง ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทนโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 

********************************* 
31. การจัดต้ังสํานักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะสามารถกระทําได้โดยวิธีใด 
 ก. ออกเป็นกฎกระทรวง     ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    
 ค.  ออกเป็นพระราชกําหนด  ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี 
ตอบ “ข้อ ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 18 ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
 (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
 (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
 (3) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่แยกส่วน
ราชการต้ังข้ึนเป็นกรมก็ได้ 
 ให้ส่วนราชการตาม (2) และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (3) มีฐานะเป็นกรม 
 กระทรวงใดมีความจําเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร่งรัด และ
ติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้มีสํานักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 
 ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะซ่ึงไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น
อธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นน้ันให้อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ีสําหรับส่วน
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ราชการน้ันเช่นเดียวกับอธิบดี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ทําหน้าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับส่วนราชการน้ัน 
 การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระทําได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดต้ังเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน และให้นําความในมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 8 เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การแต่งต้ังอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัด
เป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการตามวรรคสี่ของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ 
 ให้นําความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตาม
หมวด 3 โดยอนุโลม 

********************************* 
32. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545
ตําแหน่งใดไม่ได้ถูกกําหนดไว้ 
 ก. ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี    ข. ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค. หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี    ง. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
ตอบ “ข้อ ค. หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 29 สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึน
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการทบวง และจัดให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี ซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลายคน
เป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  [มาตรา 29 แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 
**ข้อสังเกต พิจารณาต้ังแต่แก้ไขมาจนถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553** จะไม่มีการกําหนดหัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี
ไว้ด้วย*** 
 ***แต่ผู้ช่วยปลัดกระทรวงน้ัน มีแต่ระบุผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ซ่ึงสํานักนายกรัฐมนตรีเทียบเท่า
กระทรวง) ตามมาตรา 16 
 **ดังน้ันคําตอบท่ีถูกท่ีสุดคือ “หัวหน้าสํานักงานรัฐมนตรี”ไม่มีระบุเลย 
 **ข้อสอบข้อนี้ ถือว่ายากมากครับ ยังไงก็สู้ๆๆ** 
 มาตรา 22  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึน
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ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
 มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 

 (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ

ของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในสํานัก

นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดรวมท้ังกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการ
ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึง ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 
 ในกรณีท่ีมีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีท้ังรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีและผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือผู้ช่วยปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ และให้รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ดํารง
ตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าท่ีตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดหรือมอบหมาย 
 ให้นําความในมาตรา 19/1 มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนท่ีเก่ียวกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการท่ีมิได้ข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม 

********************************* 
33. การกําหนดในส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองกรมข้ึนไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถกระทํา
ได้โดยอาศัยกฎหมายใด 
 ก.  พระราชกฤษฎีกา  ข.  กฎกระทรวง 
 ค.  มติคณะรัฐมนตรี  ง.  เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม 
ตอบ “ข้อ ข. กฎกระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
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กระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

กระทรวง 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 

 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้อง

รายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืน
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ใน

วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ

ให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 

โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้อง

ได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าว

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 [มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545] 
 [มาตรา 21 วรรคเจ็ดและวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550] 

********************************* 
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34. ในการกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองกรมข้ึนไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ดํารงตําแหน่งใด 
 ก. รองปลัดกระทรวง    ข. ผู้ช่วยปลัดกระทรวง  
 ค. อธิบดี     ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ค. อธิบดี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน

กระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

กระทรวง 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 

 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้อง

รายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืน
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ใน

วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ

ให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 
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ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 

โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้อง

ได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าว

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 [มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545] 
 [มาตรา 21 วรรคเจ็ดและวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550] 

********************************* 
35. การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ข้ึนตรงต่อบุคคลใด 
 ก. รัฐมนตรี  ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. รองปลัดกระทรวง ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ตอบ “ข้อ ง. รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะกําหนดไว้ในกฎกระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน

กระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

กระทรวง 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 

 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้อง

รายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืน
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
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 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ใน

วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ

ให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 

โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้อง

ได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าว

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

 [มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545] 
 [มาตรา 21 วรรคเจ็ดและวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550] 

********************************* 
36. บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ใน
กระทรวงร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่ 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. อธิบดี     ง. หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
ตอบ “ข้อ ข. ปลัดกระทรวง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 19/1 ให้ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและหัวหน้าส่วนราชการต้ังแต่ระดับกรมข้ึนไป 
วางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง 
 เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้ากลุ่มภารกิจดังกล่าวจะมี
มติให้นํางบประมาณท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับจัดสรรมาดําเนินการและใช้จ่ายร่วมกันก็ได้ 
  [มาตรา 19/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

********************************* 
37. ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่ม
ภารกิจ  และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้ก่ีคน 
 ก.  1 คน      ข.  2 คน 
 ค.  3 คน      ง.  4 คน 
 จ.  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกันอนุมัติ 
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ตอบ “ข้อ ข. 2 คน” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 21 ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหน่ึงมีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

  (1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในกระทรวง แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ 

กํากับการทํางานของส่วนราชการในกระทรวงให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน

กระทรวงให้มีเอกภาพสอดคล้องกัน รวมท้ังเร่งรัดติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการใน

กระทรวง 

 (2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 

 (3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ

สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ในการปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวงตามวรรคหน่ึง จะให้มีรองปลัดกระทรวงคนหน่ึงเป็นผู้ช่วยสั่งและ

ปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดกระทรวงมอบหมายก็ได้ 

 ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดให้ส่วนราชการระดับกรมต้ังแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่

ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ โดยให้แต่ละกลุ่มภารกิจมีผู้ดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่าอธิบดีคนหน่ึงเป็นหัวหน้ากลุ่ม

ภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจน้ัน โดยปฏิบัติราชการข้ึนตรง

ต่อปลัดกระทรวงหรือข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง และในกรณีท่ีข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีต้อง

รายงานผลการดําเนินงานต่อปลัดกระทรวงตามท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง 

 ในกลุ่มภารกิจเดียวกัน หัวหน้ากลุ่มภารกิจอาจกําหนดให้ส่วนราชการของส่วนราชการระดับกรมแห่งหน่ึง
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับสารบรรณ บุคลากร การเงิน การพัสดุ หรือการบริหารงานท่ัวไปให้แก่ส่วนราชการแห่งอ่ืน
ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 
 กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการเพ่ิมข้ึนเป็นสองคนก็ได้ 
 ในกรณีท่ีกระทรวงใดมีการจัดกลุ่มภารกิจ จะให้มีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจก็ได้ 
และให้อํานาจหน้าท่ีของปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของส่วนราชการในกลุ่มภารกิจเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
หัวหน้ากลุ่มภารกิจน้ัน ท้ังน้ี เว้นแต่จะมีกฎกระทรวงกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวงมากกว่าท่ีกําหนดไว้ใน

วรรคห้าหรือวรรคหก คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะร่วมกันอนุมัติ

ให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือเง่ือนเวลาไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการดําเนินการตามวรรคเจ็ด ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจัดให้มีการประชุมพิจารณาร่วมกัน 

โดยกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงจึงจะเป็นองค์ประชุม และในการออกเสียงลงมติจะต้อง

ได้คะแนนเสียงของกรรมการแต่ละฝ่ายเกินกว่าก่ึงหน่ึงของกรรมการฝ่ายดังกล่าวท่ีมาประชุม แล้วให้นํามติดังกล่าว

เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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 [มาตรา 21 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545] 
 [มาตรา 21 วรรคเจ็ดและวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2550] 
***ข้อสังเกต บางสนามเคยออก กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมข้ึน และมีความจําเป็นอย่างย่ิงต้องมีรองปลัดกระทรวง
มากกว่าท่ีกําหนดไว้ หน่วยงานใดร่วมกันอนุมัติให้กระทรวงน้ันมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมข้ึนเป็นกรณีพิเศษ คําตอบคือ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

********************************* 
38. ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้........................
เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหรือมี
แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้.............................เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ก.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง     
 ข.  รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง/รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง 
 ค.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ง..  รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง 
ตอบ “ข้อ ก.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง/รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 42 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงหลายคน ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ให้นําความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่รัฐมนตรีว่าการทบวงด้วยโดยอนุโลม 

********************************* 
39. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย......................
ใครเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป็นรองประธาน ผู้ซ่ึงคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหาร
รัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน 
 ก.  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
 ข.  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
 ค. รองนายกรัฐมนตรีท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประธาน 
 ง. ถูกทุกข้อ      
ตอบ “ข้อ ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
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 มาตรา 71/1 ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหน่ึง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วย
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหน่ึงคนท่ีนายกรัฐมนตรี
กําหนดเป็นรองประธาน ผู้ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายหน่ึง
คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้าน
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และ
สังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหน่ึงคน 

 ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะกําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้ 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง 
 การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายชื่อบุคคลท่ีได้รับการเสนอโดยวิธีการ
สรรหา ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 [ความในวรรคสองของมาตรา 71/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความ
ใหม่แทน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 

********************************* 
40. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของก.พ.ร. มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ.............ปี ผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้ว 
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกิน.........ติดต่อกัน 
 ก.  2 ปี /สองวาระ  ข.  3 ปี /สองวาระ 
 ค. 4 ปี /สองวาระ  ง. 5 ปี /สองวาระ 
ตอบ “ข้อ ก. 4 ปี /สองวาระ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 71/3 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งแล้ว อาจ
ได้รับแต่งต้ังอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ ให้
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒินั้นปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ 

********************************* 
41. ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
 ก. สํานักงานปลัดกระทรวง  ข. สํานักนายกรัฐมนตรี  
 ค. กรม     ง. ถูกทุกข้อ  
ตอบ “ข้อ ค. กรม” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 17 ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังน้ี 
  (1) สํานักงานรัฐมนตรี 
  (2) สํานักงานปลัดกระทรวง 
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  (3) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจําเป็นจะไม่

แยกส่วนราชการต้ังข้ึนเป็นกรมก็ได้ 

 ให้ส่วนราชการตาม (2) และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนตาม (3) มีฐานะเป็นกรม 

 กระทรวงใดมีความจําเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพ่ือทําหน้าท่ีจัดทํานโยบายและแผน กํากับ เร่งรัด และ
ติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี
เพ่ือให้มีสํานักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็ได้ 
 ในกระทรวงจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหน้าท่ีใดโดยเฉพาะซ่ึงไม่มี
ฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีฐานะเป็น
อธิบดีก็ได้ ในกรณีเช่นน้ันให้อธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนดังกล่าวมีอํานาจหน้าท่ีสําหรับส่วน
ราชการน้ันเช่นเดียวกับอธิบดี ตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา และให้คณะอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวง
ทําหน้าท่ีคณะอนุกรรมการสามัญประจํากรม สําหรับส่วนราชการน้ัน 
 การตราพระราชกฤษฎีกาตามวรรคสี่ให้กระทําได้ในกรณีเป็นการยุบ รวม หรือโอนกรมในกระทรวงใดมา
จัดต้ังเป็นส่วนราชการตามวรรคสี่ในกระทรวงน้ันหรือกระทรวงอ่ืน โดยไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราของ
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน และให้นําความในมาตรา 8 ทวิ และมาตรา 8 เบญจ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 การแต่งต้ังอธิบดีหรือผู้ดํารงตําแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนของส่วนราชการตามวรรคสี่ ให้รัฐมนตรี เจ้าสังกัด
เป็นผู้นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และให้ผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงตาม
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 ก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะให้ความเห็นชอบในร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการตามวรรคสี่ของ
กระทรวงใด ให้นายกรัฐมนตรีส่งร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ 
 ให้นําความในวรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ด มาใช้บังคับกับสํานักนายกรัฐมนตรีและทบวงตาม
หมวด 3 โดยอนุโลม 
  [มาตรา 18 วรรคสี่ วรรคห้า วรรคหก วรรคเจ็ด และวรรคแปด เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 
 มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังน้ี 

  (1) สํานักนายกรัฐมนตรี 

  (2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 

  (3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

  (4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 

 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

********************************* 
42. สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับเรื่องใด 
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 ก.  ราชการท่ัวไปของกระทรวง 
 ข.  ราชการทางเมือง 
 ค.  ราชการท่ีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมหน่ึงกรมใดโดยเฉพาะ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ข. ราชการทางเมือง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 22  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึน
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  [มาตรา 22 แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

********************************* 
42. สํานักงานรัฐมนตรีมาจากช่ือเดิมของหน่วยงานใด 
 ก.  สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี  ข.  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ง.  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ตอบ “ข้อ ค. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 22  สํานักงานรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานรัฐมนตรีข้ึน
ตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซ่ึงเป็นข้าราชการการเมืองคนหน่ึงหรือหลาย
คนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 
  [มาตรา 22 แก้ไขคําว่า “สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “สํานักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545] 

********************************* 
43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไป
ตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 ค. อธิบดี    ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ค. อธิบดี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 32 กรมมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการของกรม หรือตามกฎหมายว่าด้วยอํานาจหน้าท่ีของกรมน้ัน 
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 ในกรมหน่ึงมีอธิบดีคนหน่ึงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้
เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงและในกรณีท่ีมี
กฎหมายอ่ืนกําหนดอํานาจหน้าท่ีของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อํานาจและการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย
ดังกล่าวให้คํานึงถึงนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงด้วย 

********************************* 
44. สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม และราชการท่ีมิได้แยกให้เป็น
หน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมี……………………เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 
 ก. อธิบดีกรม   ข. ผู้อํานวยการ 
 ค. หัวหน้ากอง   ง. เลขานุการกรม 
ตอบ “ข้อ ง. เลขานุการกรม” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 33 สํานักงานเลขานุการกรมมีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรม และราชการท่ีมิได้แยก
ให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะมีเลขานุการกรมเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขานุการกรม 

********************************* 
45. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตเพ่ือให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจําเขต
แล้วแต่จะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด 
 ก. พระราชบัญญัติ   ข. พระราชกฤษฎีกา 
 ค. กฎกระทรวง    ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ข. พระราชกฤษฎีกา” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 34 กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตราพระราชกฤษฎีกาแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตเพ่ือให้มี
หัวหน้าส่วนราชการประจําเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้ 
 หัวหน้าส่วนราชการประจําเขตมีอํานาจหน้าท่ีเป็นผู้รับนโยบายและคําสั่งจากกระทรวง ทบวง กรม มา
ปฏิบัติงานทางวิชาการ และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการประจําสํานักงานเขตซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน 

********************************* 
46. การมอบอํานาจในการส่ัง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผู้ดํารง
ตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังใด หรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด การมอบอํานาจให้ทําเป็นอะไร 

ก. คําสั่ง   ข. หนังสือ 
ค. ทําเป็นคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วทําเป็นคําสั่ง 
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ตอบ “ข้อ ข. หนังสือ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

มาตรา 38 อํานาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการดําเนินการอ่ืนท่ีผู้ดํารง
ตําแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งใด หรือมติของคณะรัฐมนตรี
ในเรื่องใด ถ้ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งน้ัน หรือมติของคณะรัฐมนตรีในเรื่องน้ันมิได้กําหนดเรื่องการ
มอบอํานาจไว้เป็นอย่างอ่ืน หรือมิได้ห้ามเรื่องการมอบอํานาจไว้ ผู้ดํารงตําแหน่งน้ันอาจมอบอํานาจให้ผู้ดํารง
ตําแหน่งอ่ืนในส่วนราชการเดียวกันหรือส่วนราชการอ่ืน หรือผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนได้ ท้ังน้ี 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึงอาจกําหนดให้มีการมอบอํานาจในเรื่องใดเรื่องหน่ึงตลอดจนการมอบ
อํานาจให้ทํานิติกรรมสัญญา ฟ้องคดีและดําเนินคดี หรือกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขในการมอบอํานาจ
หรือท่ีผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติก็ได้ 

ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับอํานาจในการอนุญาตตามกฎหมายท่ีบัญญัติให้ต้องออกใบอนุญาตหรือ
ท่ีบัญญัติผู้มีอํานาจอนุญาตไว้เป็นการเฉพาะ ในกรณีเช่นน้ันให้ผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวมี
อํานาจมอบอํานาจให้ข้าราชการซ่ึงเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือตามท่ี
คณะรัฐมนตรีกําหนดในกรณีมอบอํานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจมอบอํานาจได้ต่อไป
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีผู้มอบอํานาจกําหนด 

ในกรณีตามวรรคสาม เพ่ือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนจะตราพระราชกฤษฎีกา
กําหนดรายชื่อกฎหมายท่ีผู้ดํารงตําแหน่งซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายดังกล่าวอาจมอบอํานาจตามวรรคหน่ึงตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวก็ได้ 

การมอบอํานาจให้ทําเป็นหนังสือ 
[ความในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550]  

********************************* 
47. ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจท่ีจัดต้ังหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษนั้นเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามท่ีได้รับมอบหมาย และอาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แห่งการจัดต้ัง ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ท่ี............................... 
 ก. ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
 ข. ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
 ค. ไม่ต้องนําส่งสํานักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
 ค. ต้องนําส่งสํานักงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
ตอบ “ก. ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
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มาตรา 40/1 ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในกรม ถ้าการปฏิบัติราชการใดของส่วนราชการ
น้ันมีลักษณะเป็นงานการให้บริการหรือมีการให้บริการเก่ียวเน่ืองอยู่ด้วยและหากแยกการบริหารออกเป็นหน่วย
บริการรูปแบบพิเศษจะบรรลุเป้าหมายตามมาตรา ๓/๑ ย่ิงข้ึน ส่วนราชการดังกล่าวโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีจะแยกการปฏิบัติราชการในเรื่องน้ัน ไปจัดต้ังเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ซ่ึงมิใช่เป็นส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจแต่อยู่ในกํากับของส่วนราชการดังกล่าวก็ได้ ท้ังน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหน่ึงอย่างน้อยให้กําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการจัดต้ังการมอบ
อํานาจให้ปฏิบัติราชการแทน วิธีการบริหารงาน การดําเนินการด้านทรัพย์สิน การกํากับดูแลสิทธิประโยชน์ของ
บุคลากรและการยุบเลิกไว้ด้วย 

ให้หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการตามภารกิจท่ีจัดต้ังหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษน้ันเป็นหลัก และสนับสนุนภารกิจอ่ืนของส่วนราชการดังกล่าวตามท่ีได้รับมอบหมาย และอาจ
ให้บริการแก่ส่วนราชการอ่ืน หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน แต่ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อภารกิจอันเป็น
วัตถุประสงค์แห่งการจัดต้ัง 

ให้รายได้ของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษเป็นรายได้ท่ีไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

[มาตรา 40/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 
********************************* 

48. ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้ามีรอง
นายกรัฐมนตรีหลายคน ให้........................มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ก. นายกรัฐมนตรีประชุมมอบหมาย  ข. คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ค. ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี   ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ “ข้อ ข. คณะรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 41 ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้าไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้รักษาราชการแทน 

********************************* 
49. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
 ก. จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ 
 ข. จังหวัด อําเภอ ตําบล 
 ค. จังหวัด อําเภอ 
 ง.  จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ตอบ “ค. จังหวัด อําเภอ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 51 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังน้ี 
 (1) จังหวัด 
 (2) อําเภอ 

********************************* 
50. ให้รวมท้องท่ีหลายๆ อําเภอต้ังข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็น.......................การต้ัง ยุบ และเปล่ียนแปลงเขต
จังหวัด ให้ตราเป็น................................ 
 ก. ส่วนภูมิภาค / พระราชบัญญัติ   ข. นิติบุคคล  / พระราชบัญญัติ 
 ค. ส่วนภูมิภาค / พระราชกฤษฎีกา  ง. นิติบุคคล  / พระราชกฤษฎีกา 
ตอบ “ข้อ ข. นิติบุคคล / พระราชบัญญัติ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 52 ให้รวมท้องท่ีหลายๆ อําเภอต้ังข้ึนเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ให้จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดย่ืนคํา
ขอจัดต้ังงบประมาณได้ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ในกรณีนี้ให้ถือว่า
จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
 [ความในวรรคสามของมาตรา 52 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 
2550] 

********************************* 
51. ข้อใดไม่ใช่อํานาจของจังหวัดภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้ 

ก. นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
ข. ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม

ในสังคม 
ค. จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
ง. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ 

ตอบ “ตอบ ข้อ ง. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 

มาตรา 52/1 ให้จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปน้ี 
(1) นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
(2) ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม

ในสังคม 
(3) จัดให้มีการคุ้มครอง ป้องกัน ส่งเสริม และช่วยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีด้อยโอกาสเพ่ือให้ได้รับ

ความเป็นธรรมท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอย่างพอเพียง 
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(4) จัดให้มีการบริการภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างเสมอหน้า รวดเร็วและมีคุณภาพ 
(5) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือให้สามารถดําเนินการตาม

อํานาจและหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และให้มีขีดความสามารถพร้อมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ี
ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 

(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐมอบหมาย หรือท่ี
มีกฎหมายกําหนด 

เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ีของจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐท่ีประจําอยู่ในเขตจังหวัดท่ีจะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา 53/1 

[มาตรา 52/1 เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 
มาตรา 53/1 ให้จังหวัดจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินในจังหวัด 
ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ

ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีสถานท่ีต้ังทําการอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือ
ราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท้ังหมดในจังหวัดรวมท้ังผู้แทนภาคประชาสังคม 
และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน 

การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหน่ึง จํานวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคมและผู้แทน
ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
การดําเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐท้ังปวงท่ีกระทําในพ้ืนท่ีจังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

***ข้อสอบเคยออกมาแล้ว *** ข้อ ง. ผิดเนื่องจากเป็นอํานาจขององค์การบริหารส่วนตําบล*** 
********************************* 

52. ข้อใดเป็นอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ก. บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 ข. บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ค. บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ตอบ ข้อ ง. ถูกทุกข้อ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 57 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 
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(1) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
 (2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 (3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวงในเม่ือไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรีหรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 (4) กํากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซ่ึงประจําอยู่ในจังหวัดน้ัน 
ยกเว้นข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ให้ปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับหรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม หรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี หรือ
ยับย้ังการกระทําใดๆ ของข้าราชการในจังหวัดท่ีขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง 
กรมมติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ท่ี
เก่ียวข้อง 

(5) ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการ
พลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู ผู้ตรวจราชการและหัวหน้า
ส่วนราชการในระดับเขตหรือภาค ในการพัฒนาจังหวัดหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ 
    (6) เสนองบประมาณต่อกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง หรือเสนอขอจัดต้ังงบประมาณต่อสํานักงบประมาณตาม
มาตรา 52 วรรคสาม และรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

  (7) กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมาย 
 (8) กํากับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานองค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ ในการน้ีให้มีอํานาจทํา
รายงานหรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินงานขององค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
องค์การของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (9) บรรจุ แต่งต้ัง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตามกฎหมาย และตามท่ี
ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
  [ความใน (1)(6)และ (7) ของมาตรา 57 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 

********************************* 
53. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักงานจังหวัด 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข. ปลัดจังหวัด 
 ค. จ่าจังหวัด     ง. หัวหน้าสํานักงานจังหวัด 
ตอบ “ตอบ ข้อ ง. หัวหน้าสํานักงานจังหวัด” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 60 ให้แบ่งส่วนราชการของจังหวัดดังน้ี 
 (1) สํานักงานจังหวัด มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปและการวางแผนพัฒนาจังหวัดของจังหวัดน้ัน          
มีหัวหน้าสํานักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสํานักงานจังหวัด 
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 (2) ส่วนต่างๆ ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ังข้ึน มีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมน้ันๆ มี
หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดน้ันๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 
*** ข้อสอบ เคยออก หน้าท่ีของสํานักงานจังหวัด *** ลองอ่านดูน่ะครับ เผ่ือใช้ประโยชน์ในการสอบได้*** 

********************************* 
54. ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ การต้ัง ยุบ และเปล่ียนเขตอําเภอ 
ให้ตราเป็น………………………………… 
 ก. พระราชบัญญัติ   ข. พระราชบัญญัติโดยความเห็นชอบคณะรัฐมนตรี 
 ค. พระราชกฤษฎีกา   ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ “ค.พระราชกฤษฎีกา ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 61 ในจังหวัดหน่ึงให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอําเภอ 
  การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

********************************* 
55. ข้อใดไม่ใช่อํานาจของนายอําเภอ 
 ก. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอําเภอท่ีจะต้องรักษาการให้เป็นไปตาม
กฎหมายน้ันด้วย 
 ข. บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ค. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
 ง. บรรจุ แต่งต้ัง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาค 
ตอบ “ข้อ ง. บรรจุ แต่งต้ัง ให้บําเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาค” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 65 นายอําเภอมีอํานาจและหน้าท่ีดังน้ี 
 (1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันเป็นหน้าท่ีของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าท่ีของนายอําเภอท่ีจะต้องรักษาการให้เป็นไปตาม
กฎหมายน้ันด้วย 
 (2) บริหารราชการตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการ
ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 (3) บริหารราชการตามคําแนะนําและคําชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้มีหน้าท่ีตรวจการอ่ืนซ่ึง
คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม และผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ในเม่ือไม่ขัดต่อกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือคําสั่งของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐมนตรี 
 (4) ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินในอําเภอตามกฎหมาย 
* ข้อสอบเคยออกแล้ว โดยเอาอํานาจผู้ว่าราชการจังหวัด กับนายอําเภอ มาสลับกัน *ดูดีๆ เผ่ือโจทย์ถาม*** 
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********************************* 
56.การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้  (1)องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2)เทศบาล                           
(3) …………………….(4)ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 ก. องค์การบริหารส่วนตําบล 
 ข. สภาตําบล 
 ค. เมืองพัทยา 
 ง. สุขาภิบาล 
ตอบ “ข้อ ง. สุขาภิบาล” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 70 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน ดังนี้ 
  (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  (2) เทศบาล 
  (3) สุขาภิบาล 
  (4) ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายกําหนด 
 ***ข้อสอบนี้เคยออกมาแล้ว จะเห็นได้ว่า สุขาภิบาล ยังปรากฏอยู่ ซ่ึงข้อเท็จจริงได้ยกฐานะเป็นเทศบาล
ทุกแห่งแล้ว เม่ือปี 2542 แต่ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ยังคงมีอยู่ ดังน้ันเวลา
ตอบต้องตามกฎหมายน้ีครับ*** 

********************************* 
57. ให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี
หรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐมนตรีหนึ่งคนท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนดเป็น
รองประธาน ผู้ซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบหมายหนึ่งคน และ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินสิบคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในทางด้าน
นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และ
สังคมวิทยาอย่างน้อยด้านละหนึ่งคน  ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุผล คณะรัฐมนตรีจะ
กําหนดให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินห้าคนต้องทํางานเต็มเวลาก็ได้ เลขาธิการ ก.พ.ร. 
เป็นกรรมการและเลขานุการโดยตําแหน่ง ปัจจุบันใครเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. 
 ก. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  ข. นายวิษณุ  เครืองาม  
 ค. นายโภคิน  พลกุล   ง. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  
 จ. นายจรัส   สุวรรณมาลา  
ตอบ “ข้อ ง. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์” 
อธิบายตาม จากเว็บไซต์ opdc.go.th ข้อมูล ณ วันท่ี 8 มีนาคม 2556 
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 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการไทยประเภทกรม สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีริเริ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
ราชการ และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่าง ๆ (ก.พ.ร. อ.ก.พ.ร. คตป.) เพ่ือให้เกิด การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 หน่วยงานท้ังของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
 การริเริ่ม ผลักดัน และเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 
และการพัฒนาระบบราชการ ผ่านกลไกต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตามมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 โดย “การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” น้ัน เป็นหลักในการพัฒนาระบบราชการ ท่ีเริ่มจากแนวคิดใน
การเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการ จากระบบเดิมท่ีมีรัฐบาลและระบบราชการเป็นตัวนํา มาเป็นการบริหาร
ราชการท่ีต้องประกอบด้วยกลไก 3 ส่วนท่ีทําหน้าท่ีขับเคลื่อนบ้านเมือง ได้แก่ ภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม ในการดําเนินนโยบายต่าง ๆ น้ัน จะต้องหาความสมดุลและความพอดีของกลไกท้ัง 3 ส่วนด้วย จึงทํา
ให้การบริหารกิจการบ้านเมืองในปัจจุบัน จึงเปลี่ยนจากคําว่า “Government” ไปสู่ “Governance” และเม่ือ
เป็น Governance แล้ว ก็ต้องเป็น Governance ท่ีดีด้วย ท้ังในมุมมองของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาค
ประชาสังคม ซ่ึงกลไกท้ัง 3 ส่วนน้ันต่างก็มองการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ี “ดี” ท่ีแตกต่างกันไปตามปรัชญาและ
มุมมองของตน 
 ดังน้ัน จึงได้มีการนําแนวความคิดเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ในมุมมองต่าง ๆ มาใส่ไว้ใน
กฎหมายแม่บทของการปฏิรูประบบราชการ น่ันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 ในมาตรา 3/1 และถ่ายทอดออกมาเป็น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 โดยนําแนวคิดเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีในพระราชบัญญัติดังกล่าว มาขยาย
ความและลงรายละเอียดในมาตราต่าง ๆ ของพระราชกฤษฎีกาฯ เป็นหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการดําเนินการ 
นอกจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 และ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 แล้วในการดําเนินงานของสํานักงาน ก.พ.ร. ยังได้ยึด
หลักและแนวทางตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 ควบคู่กันไปด้วย 
 (ต้องติดตามข่าวสารน่ะครับ เผ่ือมีการเปล่ียนแปลง) 

********************************** 
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58. เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของก.พ.ร. ว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน............... เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ 
 ก. 30 วัน  ข. 45 วัน  ค. 60 วัน  ง. 90 วัน  
ตอบ “ข้อ ก. 30 วัน” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 71/5 ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนตําแหน่งท่ีว่าง ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปได้ 
 เม่ือตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
สามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก็ได้ 

********************************** 
59. การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุม....................ของจํานวนกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะ
เป็นองค์ประชุม  
 ก. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ไม่รวมผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานไม่เต็มเวลา 
 ข. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ไม่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม่ 
 ค. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง  
 ง. สามในสี่ของกรรมการท้ังหมด 
ตอบ “ข้อ ข. ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ไม่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลาหรือไม่” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 71/7 การประชุม ก.พ.ร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม ไม่ว่ากรรมการดังกล่าวจะเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีทํางานเต็มเวลา
หรือไม่ 
 ในการประชุม ก.พ.ร. ถ้าประธานไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้รองประธานปฏิบัติหน้าท่ี
แทน ในกรณีท่ีไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํา
หน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 

********************************** 
60. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการใด 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี   ข. สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี 
 ค. สํานักงานข้าราชการพลเรือน  ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ “ข้อ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
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มาตรา 71/9  ให้มีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
ทําหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. กําหนด โดยมีเลขาธิการ 
ก.พ.ร. ซ่ึงเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

[ความในมาตรา 71/9 ถูกยกเลิกและให้ใช้ความใหม่แทน โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550] 

********************************** 
61. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าท่ี ของ ก.พ.ร. 
 ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผน
กําลังคนและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ 
 ข. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามท่ี
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 
 ค. ดําเนินการให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป 
รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 
 ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ “ข้อ ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดท้ังการวางแผน
กําลังคนและด้านอ่ืน ๆ เพ่ือให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ” 
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553 
 มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
  (1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน 
ซ่ึงรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ค่าตอบแทน และวิธีปฏิบัติราชการอ่ืน ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการกําหนดเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้ 
 (2) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามท่ี
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ 
 (3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการดําเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดใน
มาตรา 3/1 
 (4) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดต้ัง การรวม การโอน การยุบเลิก 
การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหน้าท่ี และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการท่ีเป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอ่ืน 
 (5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 (6) ดําเนินการให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องและประชาชนท่ัวไป 
รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 
 (7) ติดตาม ประเมินผล และแนะนําเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี และรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมท้ังข้อเสนอแนะ 
 (8) ตีความและวินิจฉัยปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดท้ังกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีท่ีเป็นปัญหา มติของคณะกรรมการ
ตามข้อน้ี เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย 
  (9) เรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา 
 (10) จัดทํารายงานประจําปีเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 (11) แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติหน้าท่ีต่างๆ ตามท่ีมอบหมาย 
และจะกําหนดอัตราเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนด้วยก็ได้ 
 (12) ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
****ข้อสอบเคยออกแล้ว ข้อ ก. ผิด เพราะเป็นอํานาจของ ก.พ.หน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล
เรือน 2551 มาตรา 13 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.” 

********************************** 
แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย 

ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 

ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 
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