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ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่น พ.ศ. 2534 EP1 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 บังคับใช้วันที่เท่าใด (มาตรา 2) 
 ก. 5 กรกฎาคม 2534    ข. 5 สิงหาคม 2534  
 ค. 5 กันยายน 2534    ง. 6 ตุลาคม 2534  

การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย ใช้หลักการในข้อใด (มาตรา 4) 
 ก. รวมอ านาจ   ข. แบ่งอ านาจ 
 ค. กระจายอ านาจ            ง. ถูกทุกข้อ  

การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นถือเป็นการใช้อ านาจปกครองในลักษณะใด (มาตรา 4) 
 ก. รวมอ านาจ   ข. แบ่งอ านาจ 
 ค. กระจายอ านาจ  ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง  

ปัจจุบันประเทศไทย มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบใด (มาตรา 4) 
 ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  ข. กระทรวง  ทบวง  กรม 
 ค. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  ง. ถูกทุกข้อ  

ในปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดบ้าง (มาตรา 4) 
 ก. อบจ. เทศบาล อบต.                        ข. กทม. อบจ. สุขาภิบาล อบต. 
 ค. กทม. อบจ. เทศบาล อบต.               ง. กทม. อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา 

ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (มาตรา 5) 
 ก. นายกรัฐมนตรี                                        ข. รองนายกรัฐมนตรี 
 ค. ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี            ง. ประธานวุฒิสภา  

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (มาตรา 7) 
 n. ส านักงานรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม 
 ข. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม 
 ค. ส านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม 
 ง. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  ทบวง  กรม  

ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 7) 
 ก. ส านักนายกรัฐมนตรี    ข. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ง. ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
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ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นอะไร (มาตรา 7) 
 ก. กระทรวง   ข. ทบวง 
 ค. กรม                        ง. ไม่มีฐานะเป็นกระทรวงแต่สังกัดส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (มาตรา 7) 
 ก. ทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 ข. ทบวงซึ่งสังกัดกระทรวง 
 ค. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมซ่ึงสังกัดทบวง  
 ง. ทบวงซึ่งไมส่ังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 จ. ไม่มีข้อถูก  

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2531 ก าหนดฐานะของส านักนายกรัฐมนตรีให้มีฐานะ
เป็นอย่างไร (มาตรา 7) 
 ก. มีฐานะเป็นหน่วยงานที่ขึ้นการบังคับโดยตรงกับนายกรัฐมนตรี 
 ข. มีฐานะเป็นหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรีอผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
 ค. มีฐานะเป็นกระทรวง 
 ง. มีฐานะเทียบเทา่กระทรวง 
 จ. มีฐานะเป็นหน่วยราชการรูปแบบพิเศษ 

ข้อใดต่อไปนี้ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (มาตรา 7) 
 ก. กระทรวง  ข. ทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. กรม   ง. ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมซ่ึงสังกัดกระทรวง  
 จ ไม่มีข้อถูก 
ข้อใดเป็นการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ถูกต้องที่สุด (มาตรา 7) 
 ก. ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  ทบวง  และกรม 
 ข. ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่า กระทรวง  และกรม 
 ค. ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซึ่งสังกัดส านัก 
     นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรม 
 ง. ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ทบวง ซึ่งสังกัดส านัก 
     นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง และกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรมซึ่ง
     สังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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การโอนกรมสามารถกระท าได้โดยวิธีใด (มาตรา 8) 
 ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ค. ออกเป็นกฎกระทรวง  ง. ตราเป็นพระราชก าหนด 
 จ. ออกเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

การรวมกรมที่มีผลเป็นการจัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนสามารถกระท าได้โดยวิธีใด (มาตรา 8 ทวิ) 
 ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                    ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ค. ออกเป็นกฎกระทรวง                                       ง. ตราเป็นพระราชก าหนด  
 จ. ออกเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

กรณีการรวมกรมโดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้น ห้ามมิให้มีการ
ก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึนภายในกี่ปี (มาตรา 8 ทวิ) 

ก. 1 ปี                  ข.    2 ปี                 ค.    3 ปี              ง.    4 ปี             จ.   5 ปี   

การเปลี่ยนชื่อกระทรวงสามารถกระท าได้โดยวิธีใด (มาตรา 8 ตรี) 
 ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
 ค. ออกเป็นกฎกระทรวง   ง. ตราเป็นพระราชก าหนด 
 จ. ออกเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

การแบ่งส่วนราชการภายในกรมให้กระท าได้โดยวิธีใด (มาตรา 8 ฉ) 
ก. ตราเป็นพระราชบัญญัติ ข. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ค. ออกเป็นกฎกระทรวง  ง. ตราเป็นพระราชก าหนด 
จ. ออกเป็นประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 

เมื่อมีการรวมหรีอการโอนกระทรวง ทบวง กรมแล้ว ใครมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรือ
อัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปเพ่ิมขึ้นจนกว่าจะครบ
ก าหนด 3 ปีนับแต่วันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ (มาตรา 8 ทวิ) 
 ก. ส านักงาน ก. พ. และส านักงบประมาณ 
 ข. ส านักงาน ก. พ. ร. และส านักงบประมาณ 
 ค. ส านักงาน ก. พ. และส านักงาน ก. พ. ร.  
 ง. ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง  
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การยุบกระทรวง ทบวง กรม ได้กระท าโดย (มาตรา 8 จัตวา) 
 ก. พระราชบัญญัติ  ข. พระราชกฤษฎีกา                                       
 ค. มติคณะรัฐมนตรี  ง. กฎกระทรวง 

การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในทบวงมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายใด 
(มาตรา 8 อัฏฐ) 
 ก. กฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น                      
 ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน  
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

การจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายใด (มาตรา 9) 
 ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 ข. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
 ง. ไม่มีข้อใดถูก 

กลุ่มภารกิจจัดตั้งโดยกฎหมายใด (มาตรา21) 
 ก. พระราชกฤษฎีกา  ข. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี       
 ค. กฎกระทรวง   ง. ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 

ข้อใดมิใช่จุดมุ่งหมายของการบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ. ศ. 2534 
(มาตรา3/1) 
 ก. เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขแห่งรัฐ   
 ข. เป็นไปเพ่ือความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
 ค. เป็นไปเพ่ือการกระจายอ านาจการตัดสินใจ  
 ง. เป็นไปเพ่ือการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  
 จ. เป็นไปเพ่ือการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การบริหารราชการตามพ. ร. บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ. ศ. 2534 ต้องเป็นไปเพ่ืออะไร (มาตรา 3/1) 
ก. ประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. ความมั่นคงของรัฐ 
ค. ความสงบเรียบร้อยของสังคม 
ง. ถูกทุกข้อ  
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ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ก าหนดให้ต้องค านึงถึงในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการซึ่งต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(มาตรา 3/1) 
ก. ความมีคุณธรรม 
ข. ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 
ค. การมีส่วนร่วมของประชาชน  
ง. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

 


