
24.  ง             53.  จ 

25.  ง             54.  ง 

26.  จ             55.  ก 

27.  ค             56.  ง 

28.  ง              57.  ง 

29.  ก             58.  ง 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2 

(พ.ศ. 2562) 

 

ข้อ 1. ส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดท าบญัชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์การบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีในเร่ืองใด 

   ก. เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

   ข. เพ่ือให้มีประสทิธิภาพและเกิดความคุุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

   ค. เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

   ง. เพื่อปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการ 

 

ข้อ 2. แผนปฏิบตัิราชการของสว่นราชการมีระยะเวลาก่ีปีตามกฎหมายใหม่ 

   ก. 1 ปี 

   ข. 3 ปี 

   ค. 5 ปี 

   ง. 7 ปี 

 



ข้อ 3. แผนปฏิบตัิราชการตามข้อ 2. มีห้วงระยะเวลาตามข้อใด 

   ก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

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

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

 

ข้อ 4. การปฏิบตัิราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสกุและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภยั

ของสงัคมสว่นรวม ตลอดจนประโยชน์สงูสดุของประเทศ เป็นความหมายตามข้อใด 

   ก. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับตอบสนองความต้องการ 

   ข. ประชาชนเป็นศนูย์กลาง 

   ค. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

   ง. การบริหารราชการแบบบรูณาการ 

 

ข้อ 5. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 มีผลใช้บงัคบั

ตัง้แตเ่มื่อใด 

   ก. วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2562 

   ข. วนัท่ี 1 มิถนุายน 2562 

   ค. วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 

   ง. วนัท่ี 1 สงิหาคม 2562 

 

 

 

ข้อ 6. สว่นราชการจะต้องเสนอแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีให้บคุคลใดให้ความเห็นชอบ 

   ก. ปลดักระทรวง 

   ข. รัฐมนตรี 

   ค. ส านกังบประมาณ 



   ง. คณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ 7. กรณีตามข้อใดซึง่ส านกังบประมาณมีอ านาจพิจารณาไมจ่ดัสรรงบประมาณให้แก่สว่นราชการ 

   ก. สว่นราชการมิได้จดัท าแผนปฏิบตัิราชการ 

   ข. สว่นราชการมิได้เสนอแผนปฏิบตัิราชการ 

   ค. รัฐมนตรีไมเ่ห็นชอบกบัภารกิจที่สว่นราชการเสนอ 

   ง. ถกูทกุข้อ 

 

ข้อ 8. รายงานแสดงผลสมัฤทธ์ิของแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีจะต้องเสนอตอ่บคุคลใด 

   ก. รัฐมนตรี 

   ข. คณะรัฐมนตรี 

   ค. ก.พ.ร. 

   ง. นายกรัฐมนตรี 

 

ข้อ 9. กรณีนายกรัฐมนตรีคนใหม่สัง่การให้ส่วนราชการสรุปผลการปฏิบตัิราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีนัน้ มี

วตัถปุระสงค์ตามข้อใด 

   ก. ตรวจสอบ 

   ข. ถ่วงดลุ 

   ค. ก ากบัดแูล 

   ง. ก าหนดนโยบาย 

 

ข้อ 10. บคุคลใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

   ก. นายกรัฐมนตรี 

   ข. รัฐมนตรี 

   ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. 



   ง. ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 

 

ข้อ 11. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัการสัง่ราชการ 

   ก. โดยปกติท าเป็นค าสัง่ 

   ข. โดยปกติสัง่ราชการด้วยวาจา 

   ค. โดยปกติท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

   ง. โดยปกติสัง่ด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ได้ 

 

ข้อ 12. ข้อใดไมถ่กูต้องเก่ียวกบัความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

   ก. การประเมินความคุ้มคา่ให้ค านงึถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะพงึได้รับ 

   ข. ประโยชน์ทางสงัคมซึง่ไมอ่าจค านวณเป็นตวัเงินได้ยอ่มมิใช่ความคุ้มคา่ 

   ค. ในการจดัซือ้จดัจ้างสว่นราชการไมต้่องถือราคาต ่าสดุเสมอไป 

   ง. กรณีที่สว่นราชการไมต้่องถือราคาต ่าสดุในการจดัซือ้จดัจ้างโดยต้องค านงึถึงวตัถปุระสงค์การใช้งานเป็นส าคญั 

 

ข้อ 13. กรณีสว่นราชการจะปฏิบตัิภารกิจใดจะต้องได้รับอนุญาตจากสว่นราชการอื่นตามกฎหมายนัน้ สว่นราชการที่มี

อ านาจอนญุาตจะต้องแจ้งผลการพิจารณาภายในก่ีวนั 

   ก. 7 วนั 

   ข. 15 วนั 

   ค. 30 วนั 

   ง. 60 วนั 

 

ข้อ 14. จากค าถามในข้อ 13 กรณีเร่ืองใดกฎหมายก าหนดขัน้ตอนการปฏิบตัิซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาเกินกว่านัน้ จะต้อง

ด าเนินการอยา่งไร 

   ก. สว่นราชการท่ีมีอ านาจอนญุาต จะต้องประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณา 

    ข. สว่นราชการท่ีมีอ านาจอนญุาต จะต้องลดเวลาการพิจารณาลง 



   ค. ไมต้่องประกาศก าหนดหรือลดเวลาการพิจารณาแตอ่ยา่งใด เพราะระยะเวลาจะต้องยดึตามกฎหมายเป็นหลกั 

   ง. ไมม่ีข้อใดถกูต้อง 

 

ข้อ 15. จากข้อ 13 และข้อ 14 กรณีสว่นราชการที่มีอ านาจอนญุาต ไม่ได้ด าเนินการให้เสร็จจนเกิดความเสียหายขึน้ บท

สนันิษฐานของกฎหมายคือข้อใด  

   ก. ให้ถือวา่ข้าราชการท่ีเก่ียวข้องประมาทเลนิเลอ่ 

   ข. ให้ถือวา่หวัหน้าสว่นราชการประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง 

   ค. ให้ถือวา่หวัหน้าสว่นราชการประมาทเลนิเลอ่ 

   ง. ข้อ ก. และ ค. ถกูต้อง 

 

ข้อ 16. การด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ เป็นเป้าหมายการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดีด้านใด 

   ก. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก 

   ข. ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการ 

   ค. ทัง้ข้อ ก. และ ข. 

   ง. เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

 

ข้อ 17. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีผลใช้บงัคบัตัง้แตเ่มื่อใด 

   ก. วนัท่ี 9 ตลุาคม 2546 

   ข. วนัท่ี 10 ตลุาคม 2546 

   ค. วนัท่ี 9 ตลุาคม 2547 

   ง. วนัท่ี 10 ตลุาคม 2547 

 

ข้อ 18. หนว่ยงานใด ถือเป็นสว่นราชการตามพระราชกฤษฎีกานี ้ 

   ก. หนว่ยงานในก ากบัของกระทรวง 



   ข. รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ตามพระราชบญัญตัิ 

   ค. รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ตามพระราชกฤษฎีกา 

   ง. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

ข้อ 19. "การก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จ งบประมาณ และเผยแพร่ให้ทราบทัว่กัน" ถือเป็น

หลกัเกณฑ์การบริหารราชการเก่ียวกบัเร่ืองใด 

   ก. ประโยชน์สดุ 

   ข. อ านวยความสะดวก 

   ค. ผลสมัฤทธ์ิ 

   ง. ประสทิธิภาพ 

 

ข้อ 20. ผู้ใดมีหน้าที่จดัให้มีศนูย์บริการร่วมในกระทรวง 

   ก. ปลดักระทรวง 

   ข. หวัหน้ากลุม่ภารกิจ 

   ค. ผู้ตรวจราชการกระทรวง 

   ง. ผู้ตรวจราชการกรม 

 

ข้อ 21. การกระจายอ านาจการตดัสนิใจเก่ียวกบัการอนญุาต อนมุตัิ การปฏิบตัิราชการ จดัอยูใ่นเป้าหมายใด 

   ก. ประโยชน์สขุของประชาชน 

   ข. ไมม่ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น 

   ค. ประชาชนได้รับการตอบสนองความต้องการ 

   ง. มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์ 

 

ข้อ 22. การกระจายอ านาจการตดัสนิใจตามข้อ 21 มิได้มุง่ผลในด้านใด 

   ก. สะดวก 



   ข. รวดเร็ว 

   ค. คุ้มคา่ 

   ง. ไมม่ีข้อถกู 

 

ข้อ 23. การยกเลกิ ปรับปรุง หรือเปลีย่นแปลงภารกิจเป็นอ านาจของบุคคลใดให้ความเห็นชอบ 

   ก. ก.พ.ร. 

   ข. รมต. 

   ค. ครม. 

   ง. กพ. 

 

ข้อ 24. เหตผุลและความจ าเป็นในข้อใดที่ใช้ประกอบการจดัตัง้สว่นราชการท่ีมีภารกิจลกัษณะเดียวกนักบัสว่นราชการท่ีมี

การยบุ เลกิ โอน หรือรวมสว่นราชการไปแล้วขึน้ใหม่ 

   ก. รักษาความมัน่คงของรัฐ 

   ข. รักษาความมัน่คงของเศรษฐกิจ 

   ค. รักษาผลประโยชน์สว่นรวมของประชาชน 

   ง. ถกูทกุข้อ 

 

ข้อ25. จากข้อ 24 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบคุคลใด 

   ก. ก.พ.ร. 

   ข. ส านกังบประมาณ 

   ค. รัฐมนตรี 

   ง. คณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ 26. บทบัญญัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิ ธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แบ่ง

ออกเป็นก่ีหมวด 



   ก. 7 หมวด 

   ข. 8 หมวด 

   ค. 9 หมวด 

   ง. 10 หมวด 

 

ข้อ 27. ข้อใดถกูต้องเก่ียวกบัศนูย์บริการร่วม 

   ก. การยื่นค าร้องตอ่ศนูย์บริการร่วม ถือวา่เป็นการยื่นตอ่สว่นราชการท่ีเก่ียวข้องตามกฎหมายแล้ว 

   ข. ให้ประชาชนติดตอ่เจ้าหน้าที่เพียงแหง่เดียว 

   ค. มีเจ้าหน้าที่รับเร่ืองราวและสง่ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตอ่ไป 

   ง. ถกูทกุข้อ 

 

ข้อ 28. กรณีส่วนราชการที่ได้รับการเสนอแนะให้ด าเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมาย ไม่เห็นด้วยกับค า

เสนอแนะ จะต้องเสนอเร่ืองให้บคุคลใดพิจารณาวินิจฉยั 

   ก. คณะกรรมการพฒันากฎหมาย 

   ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 

   ค. คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 

   ง. คณะรัฐมนตรี 

 

ข้อ 29. กรณีสว่นราชการมิได้ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานใดไว้ หรือก าหนดไว้แตเ่ป็นระยะเวลาที่ลา่ช้าเกินสมควร 

กฎหมายให้อ านาจบคุคลสามารถก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้สว่นราชการนัน้ปฏิบตัิได้ 

   ก. กพ. 

   ข. กพค. 

   ค. ก.พ.ร. 

   ง. ครม. 

 



ข้อ 30. สว่นราชการมีหน้าที่ตอบค าถามหรือแจ้งการด าเนินการตามที่ได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชน 

ภายในก่ีวนั 

   ก. 7 วนั 

   ข. 15 วนั 

   ค. 30 วนั 

   ง. 60 วนั 

 

ข้อ 31. ข้อยกเว้นในข้อใด ถือเป็นการปฏิบตัิราชการ 

   ก. คุ้มครองสทิธิสว่นบคุคล 

   ข. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

   ค. รักษาความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 

   ง. ถกูทกุข้อ 

 

ข้อ 32. ปัจจยัใดอาจท าให้สว่นราชการได้รับการจดัสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบ 

   ก. ให้บริการท่ีมีคณุภาพ 

   ข. สร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน 

   ค. บรูณาการการท างาน 

   ง. ประหยดัรายจ่ายได้สงูสดุ 

 

ข้อ 33. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต้องจดัท าหลกัเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี ้

ในเร่ืองใด 

   ก. การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

   ข. เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

   ค. เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

   ง. เกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 



 

ข้อ 34. จากข้อ 33 บคุคลใดมีหน้าที่ดแูลให้ความช่วยเหลอืในการจดัท าหลกัเกณฑ์ดงักลา่ว 

   ก. กรมสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน 

   ข. กระทรวงมหาดไทย 

   ค. ก.พ.ร. ง. ครม. 

 

ข้อ 35. แพลตฟอร์มดิจิทลักลางเพื่อบริการประชาชนขบัเคลือ่นโดยองค์กรใด 

   ก. ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 

   ข. ส านกังานสง่เสริมเศรษฐกิจดิจิทลั 

   ค. ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) 

   ง. ส านกังานคณะกรรมการดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

 

 

เฉลย  

   ข้อ 1 ตอบ ข. การจดัท าบญัชีต้นทนุในงานบริการสาธารณะ ก าหนดไว้ในมาตรา 21 หมวด 4 การบริหารราชการอยา่งมี

ประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

   ข้อ 2 ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 

9 ก าหนดว่า ในวาระเร่ิมแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 5 ปี ให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วง

ระยะเวลาตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ข้อ 3. ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2562 มาตรา 

9 ก าหนดว่า ในวาระเร่ิมแรก การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 5 ปี ให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี โดยมีห้วง

ระยะเวลาตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   ข้อ 4. ตอบ ค. ดมูาตรา 7 

   ข้อ 5. ตอบ ก. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม่ 136/ตอนที่ 56 ก/หน้า 253/30 เมษายน 2562 โดยมาตรา 2 ก าหนดให้ใช้บงัคบั

ตัง้แตว่นัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษาเป็นต้นไป 

   ข้อ 6. ตอบ ข. รัฐมนตรี ตามมาตรา 16 วรรคสอง 



   ข้อ 7. ตอบ ง. ถกูทกุข้อ ตามมาตรา 16 วรรคสาม 

   ข้อ 8. ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 16 วรรคท้าย 

   ข้อ 9. ตอบ ง. มาตรา 19 เพื่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาก าหนดนโยบายการบริหาร

ราชการแผน่ดินตอ่ไป 

   ข้อ 10. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 5 

   ข้อ 11. ตอบ ค. โดยปกติท าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามมาตรา 26 

   ข้อ 12. ตอบ ข. ความคุ้มคา่ รวมถึงกรณีที่ไมอ่าจค านวณเป็นตวัเงินได้ด้วย ตามมาตรา 22 วรรคท้าย 

   ข้อ 13. ตอบ ข. 15 วนั ตามมาตรา 24 วรรคหนึง่ 

   ข้อ 14. ตอบ ก. ต้องประกาศก าหนดระยะเวลาการพิจารณาไว้ให้สว่นราชการอื่นทราบ ตามมาตรา 24 วรรคสอง 

   ข้อ 15. ตอบ ข. ให้ถือวา่ หวัหน้าสว่นราชการประมาทเลนิเลอ่อยา่งร้ายแรง ตามมาตรา 24 วรรคท้าย 

   ข้อ 16. ตอบ ง. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน ตามมาตรา 8 วรรคหนึง่ 

   ข้อ 17. ตอบ ข. วนัท่ี 10 ตลุาคม 2546 ตามมาตรา 2 

   ข้อ 18. ตอบ ก. ตามมาตรา 4 "สว่นราชการ" 

   ข้อ 19. ตอบ ง. การบริหารราชการอยา่งมีประสทิธิภาพ ตามมาตรา 20 

   ข้อ 20. ตอบ ก. ปลดักระทรวง ตามมาตรา 30 

   ข้อ 21. ตอบ ข. ตามมาตรา 27 

   ข้อ 22. ตอบ ค. ตามมาตรา 27 วรรคหนึง่ 

   ข้อ 23. ตอบ ค. ครม. ตามมาตรา 33 วรรคสาม 

   ข้อ 24. ตอบ ง. ตามมาตรา 34 

   ข้อ 25. ตอบ ก. ก.พ.ร. ตามมาตรา 34 

   ข้อ 26. ตอบ ค. 9 หมวด 

   ข้อ 27. ตอบ ง. ตามมาตรา 30 และมาตรา 31 

   ข้อ 28. ตอบ ง. คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 36 วรรคท้าย 

   ข้อ 29. ตอบ ค. ก.พ.ร. ตามมาตรา 37 วรรคหนึง่ 



   ข้อ 30. ตอบ ข. 15 วนั ตามมาตรา 38 

   ข้อ 31. ตอบ ง. ถกูทกุข้อ ตามมาตรา 43 

   ข้อ 32. ตอบ ก. ให้บริการท่ีมีคณุภาพ ตามมาตรา 48 

   ข้อ 33. ตอบ ก. ลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน ตามมาตรา 52 วรรคหนึง่ 

   ข้อ 34. ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย ตามมาตรา 52 วรรคท้าย 

   ข้อ 35. ตอบ ค. ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) ตามมาตรา 29 วรรคท้าย ประกอบกบัมาตรา 10 แหง่

พระราชกฤษฎีกาฯ ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2562) 

 

 

1. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีก่ีหมวด ก่ีมาตรา  

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

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

 

 

2. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ให้ไว้ ณ วนัท่ีเทา่ใด 

1. 9 มกราคม 2546  2. 9 ตลุาคม 2546 

3. 9 กมุภาพนัธ์ 2546  4. 9 พฤศจิกายน 2546 

 

 

3. พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นีใ้ช้บงัคบัตัง้แต่ 

1. วนัท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

2. ก่อนวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

3. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

4. ไมม่ีข้อใดถกู 

 

4. การปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎีกานี ้จะปฏิบตัิเมื่อใด และต้องมีเง่ือนไขอยา่งใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดก าหนด 



1. เลขาธิการรัฐมนตรีก าหนด 2. เลขาธิการคณะรัฐมนตรีก าหนด 

3. นายกรัฐมนตรีก าหนด  4. คณะรัฐมนตรีก าหนด 

 

5. การปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎีกานีจ้ะปฏิบตัิเมื่อใด และต้องมีเง่ือนไขอยา่งใด ให้เป็นไปตามที่ผู้ใดเสนอ 

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

 

6. ตามพระราชกฤษฎีกานี ้ค าวา่ “สว่นราชการ” หมายถึง 

1. สว่นราชการตามกฎหมายวา่ด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

2. หนว่ยงานอื่นของรัฐที่อยูใ่นก ากบัของสว่นราชการฝ่ายบริหาร 

3. ถกูทัง้ข้อ 1. และ 2. 

4. ไมม่ีข้อใดถกู 

 

 7. ตามพระราชกฤษฎีนี ้ค าวา่ “สว่นราชการ” ไมร่วมถึง 

1. องค์การบริหารสว่นจงัหวดั  2. การปกครองสว่นภมูิภาค 

3. การปกครองสว่นกลาง   4. องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

 

 

8. ตามพระราชกฤษฎีกานี ้ค าวา่ “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา่ อยา่งไร 

1. รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชบญัญตัิ 

2. รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้โดยพระราชกฤษฎีกา 

3. รัฐวิสาหกิจที่จดัตัง้ขึน้โดยกฎกระทรวง 

4. ถกูหมดทัง้ 1. และ 2. 

 

 

9. ตามพระราชกฤษฎีกานี ้ค าวา่ “ข้าราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกานีห้มายความรวมถึงใครบ้าง 

1. พนกังาน    2. ลกูจ้าง 



3. ผู้ปฏิบตัิงานในสว่นราชการ  4. ถกูทกุข้อ 

 

10. ใครเป็นผู้ รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้

1. นายกรัฐมนตรี  2. รองนายกรัฐมนตรี 

3. คณะรัฐมนตรี  4. ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

 

 

11. ข้อใดเป็นการบริหารเพื่อบรรลเุป้าหมายของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

1. เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

2. เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ 

3. มีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. ถกูหมดถกูข้อ 

 

 

 

12. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลเุป้าหมายดงัข้อใด 

1. ไมม่ีขัน้ตอนการปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็น 

2. มีการปรับปรุงภารกิจของสว่นราชการให้ทนัตอ่สถานการณ์ 

3. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและการได้รับการตอบสนองความต้องการ 

4. ถกูหมดทกุข้อ 

 

 

13. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน หมายถึงข้อใด 

1. การปฏิบตัิราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความผาสกุของประชาชน 

2. การปฏิบตัิราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความเป็นอยูท่ี่ดีของประชาชน 

3. การปฏิบตัิราชการท่ีมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบและปลอดภยัของสงัคมสว่นรวม 



4. ถกูหมดทกุข้อ 

 

 

14. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สขุของประชาชน สว่นราชการจะด าเนินการโดยถือวา่ประชาชนเป็นเช่นใด 

1. ประชาชนเป็นมิตรกบัสว่นราชการ 

2. สว่นราชการเป็นศนูย์กลางของประชาชนในด้านการใช้อ านาจ 

3. ประชาชนเป็นศนูย์กลางในการได้รับการบริการจากภาครัฐ 

4. ถกูหมดทกุข้อ 

 

15. การก าหนดภารกิจของรัฐและสว่นราชการต้องเป็นไปเพื่ออะไร 

1. เพื่อประโยชน์สขุของประชาชน  

2. เพื่อประโยชน์สขุของข้าราชการ 

3. เพื่อประโยชน์สขุของหนว่ยงานราชการ  

4. ถกูหมดทกุข้อ 

 

16. การก าหนดภารกิจของรัฐและสว่นราชการต้องเป็นไปเพื่ออะไร 

1. เพื่อประโยชน์สขุของประชาชน 

2. เพื่อให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายแหง่รัฐ 

3. เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอ่รัฐสภา 

4. ถกูหมดทกุข้อ 

 

17. การปฏิบตัิภารกิจของสว่นราชการต้องเป็นไปโดยข้อใด 

1. ความซื่อสตัย์ สจุริต   2. สามารถตรวจสอบได้ 

3. เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชน  4. ถกูหมดทกุข้อ 

 



 

 

 

18. ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคอยรับฟัง ความคิดเห็นและความพงึพอใจของสงัคมโดยรวมเพื่ออะไร 

1. เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอ่ผู้บงัคบับญัชา 

2. เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิราชการให้เหมาะสม 

3. ถกูทัง้ข้อ 1. และ 2. 

4. ไมม่ีข้อใดถกู 

 

 

19. ในกรณีที่เกิดปัญหา และอปุสรรค จากการด าเนินการ สว่นราชการต้องด าเนินการอยา่งไร 

1. แก้ไขปัญหาและอปุสรรคนัน้โดยเร็ว 

2. แก้ไขปัญหาตามแผนของสว่นราชการนัน้ 

3. รีบท าหนงัสอืปรึกษา ก.พ.ร. 

4. รีบท าหนงัสอืปรึกษาคณะรัฐมนตรี 

 

20. สว่นราชการต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา และอปุสรรคนัน้แล้วต้องแจ้งให้ใครทราบ 

1. ครม.  2. รมต.  3. ปปช.  4. ก.พ.ร. 

 

21. กรณีที่สว่นราชการก าหนดวิธีการปฏิบตัิให้เหมาะสมกบัภารกิจแตล่ะเร่ือง ให้ผู้ใดเป็นผู้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ

ทัว่ไป 

1. ครม.   2. รมต .  3. บ.ข.ส.  4. ก.พ.ร. 

 

 

22. การก าหนดภารกิจของรัฐและสว่นราชการ ให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของรัฐ เป็นการบริหารราชการแบบใด 

1. เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  



2. เกิดประโยชน์สขุของประชาชน 

3. มีประสทิธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจของรัฐ 

4. เพื่อลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน 

 

23. ในการบริหารราชการ ก่อนจะด าเนินการสิง่ใด สว่นราชการต้องด าเนินการตามข้อใด 

1. แจ้งให้ประชาชนทราบก่อนเสมอ 

2. โฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 

3. วิเคราะห์ผลการปฏิบตัิลว่งหน้าไว้ก่อน 

4. จดัท าแผนปฏิบตัิราชการไว้เป็นการลว่งหน้า 

 

 

24. การก าหนดแผนปฏิบตัิราชการต้องมีรายละเอียดใดบ้าง 

1. ระยะเวลาและงบประมาณ  2. ผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ 

3. ตวัชีว้ดัความส าเร็จของภารกิจ  4. ถกูทกุข้อ 

 

 

25. สว่นราชการต้องจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิราชการตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการที่

สว่นราชการก าหนดขึน้ต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีใครก าหนด 

1. ครม.  2. รมต.  3. ปปป.  4. ก.พ.ร. 

 

26. ในกรณีที่การปฏิบตัิภารกิจของราชการ เกิดผลกระทบตอ่ประชาชนเป็นหน้าที่ของผู้ใดต้องด าเนินการแก้ไข 

1. สว่นราชการ    2. หวัหน้าสว่นราชการ 

3. เจ้าหน้าที่ทกุคนท่ีเก่ียวข้อง  4. ก.พ.ร. 

 

  

 



27. ให้สว่นราชการมีหน้าที่สนบัสนนุการปฏิบตัิราชการของผู้วา่ราชการจงัหวดัหรือหวัหน้าคณะผู้แทนในตา่งประเทศ เพื่อ

อะไร 

1. เพื่อให้การบรูณาการงานตา่งๆ ในจงัหวดัหรือในตา่งประเทศ สามารถยืนยนัตามแนว  

ทางเศรษฐกิจพอเพียง 

2. เพื่อให้จงัหวดัหรือในตา่งประเทศแล้วแตก่รณี สามารถใช้ติดตอ่กบัประชาชนได้โดย  

ตรงโดยใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วน 

3. เพื่อให้การบริหารราชการแบบบรูณาการในจงัหวดัหรือในตา่งประเทศ แล้วแตก่รณี 

สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตามความจ าเป็นและบริหารราชการได้อยา่ง 

มีประสทิธิภาพ 

4. เพื่อให้ประชาชนทัง้ในและตา่งประเทศสามารถใช้อ านาจตามกฎหมายได้ครบถ้วนตาม 

ความจ าเป็นและบริหารราชการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 

28. สว่นราชการมีหน้าที่พฒันาความรู้เพื่อให้มีลกัษณะเป็นองค์การแหง่การเรียนรู้อยา่งสม ่าเสมอโดยปฏิบตัิอยา่งไร 

1. ต้องสามารถรับรู้ขา่วสารอยา่งถกูต้องรวดเร็ว 

2. สง่เสริมและพฒันาความรู้ความสามารถ 

3. สร้างวิสยัและปรับเปลีย่นทศันคติของข้าราชการในสงักดั 

4. ถกูทกุข้อ 

 

29. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดสมัฤทธ์ิ ผู้ ใดอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดมาตรการก ากับการ

ปฏิบตัิราชการ 

1. สว่นราชการ   2. รมต.  

3. ผู้วา่ราชการจงัหวดั  4. ก.พ.ร. 

 

 

30. เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัิราชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อใคร เพ่ือก าหนดมาตรการก ากบัการปฏิบตัิ

ราชการ 



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

 

 

31. คณะรัฐมนตรีจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตลอดระยะเวลาการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี เมื่อ

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วหน่วยงานใดมีหน้าที่จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ

คณะรัฐมนตรี 

1. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

3. ส านกังบประมาณ 

4. ถกูทกุข้อ 

 

32. หนว่ยงานดงักลา่วในข้อ 31. จ าเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก่ีวนั 

1. 30 วนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา 

2. 60 วนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา 

3. 90 วนัวนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา 

4. 120 วนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา 

 

 

33. ผลจากข้อ 32. เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามข้อ 32. แล้วจกัมีผลการใด 

1. มีผลถือวา่เสร็จสิน้ตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินทกุประการ 

2. มีผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีสิน้สดุการด าเนินการตามแผนการบริหารราชการ 

แผน่ดินนัน้ 

3. มีผลผกูพนัคณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี และสว่นราชการ ที่จะต้องด าเนินการจดัท าภารกิจให้ 

เป็นไปตามแผนการบริหารราชการแผน่ดินนัน้ 

4. มีผลผูกพันกับรัฐมนตรี และส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการจัดท าภารกิจให้เป็นไปตามแผนการบริหาร

ราชการแผน่ดินนัน้ 



 

34. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายตอ่รัฐสภาแล้ว สว่นราชการใด ต้องจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดิน 

1. ส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

2. ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ 

3. ส านกังบประมาณ 

4. ถกูทกุข้อ 

 

 

35. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ส่วนราชการต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอ

คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก่ีวนั 

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

 

 

 

 

 

36. ตามข้อ 35. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในก าหนดเวลานบัจากวนัใด 

1. วนัท่ีประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

2. วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

3. วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา 

4. ถกูทกุข้อ 

 

  

 

37. เมื่อรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ให้มีผลผกูพนักบัใครบ้าง 

1. ครม. 2. รมต. 3. สว่นราชการ 4. ถกูทกุข้อ 

 



 

38. จากการจดัท าแผนการบริหารราชการแผน่ดินตามมาตรา 13 ให้จดัท าเป็นแผนก าหนดก่ีปี 

1. 3 ปี 2. 4 ปี 3. 5 ปี 4. 6 ปี 

 

 

39. เมื่อมีการประกาศใช้บงัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินแล้ว หนว่ยงานใดต้องพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญตัิ 

1. ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

2. ส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

3. ทัง้ 1. และ 2. ร่วมกนัพิจารณาจดัท าแผนนิติบญัญตัิ 

4. ไมม่ีข้อใดถกู 

 

 

40. แผนนิติบญัญตัิ ตามข้อ 39. มีรายละเอียดอะไรบ้าง 

1. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายที่จะต้องจดัให้มีขึน้ใหม่ 

2. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายที่ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม 

3. มีรายละเอียดเก่ียวกบักฎหมายที่ยกเลกิให้สอดคล้องกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  

สว่นราชการผู้ รับผิดชอบและระยะเวลาที่ต้องด าเนินการ 

4. ถกูทกุข้อ 

 

  

เฉลยแนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2562) 

 

1. ค าตอบ 1 9 หมวด 53 มาตรา  

2. ค าตอบ 2 9 ตลุาคม 2546 

3. ค าตอบ 3 วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา 



4. ค าตอบ 4 คณะรัฐมนตรีก าหนด 

5. ค าตอบ 1 ก.พ.ร. (มาตรา 3) 

6. ค าตอบ 3 ถกูทัง้ 1. และ 2. (มาตรา 4) 

7. ค าตอบ 4 องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (มาตรา 4) 

8. ค าตอบ 4 ถกูหมดทัง้ 1 และ 2 (มาตรา 4) 

9. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (มาตรา 4) 

10. ค าตอบ 1 นายกรัฐมนตรี (มาตรา 5) 

11. ค าตอบ 4 ถกูหมดทกุข้อ (หมวดที่ 1 มาตรา 6) 

12. ค าตอบ 4 ถกูหมดทกุข้อ (หมวดที่ 1 มาตรา 6) 

13. ค าตอบ 4 ถกูหมดทกุข้อ (หมวดที่ 2 มาตรา 7) 

14. ค าตอบ 3 ประชาชนเป็นศนูย์กลางในการได้รับบริการจากภาครัฐ (หมวดที่ 2 มาตรา 8) 

15. ค าตอบ 1 เพื่อประโยชน์สขุของประชาชน (หมวดที่ 2 มาตรา 8(1)) 

16. ค าตอบ 4 ถกูหมดทกุข้อ (หมวดที่ 2 มาตรา 8 (1)) 

17. ค าตอบ 4 ถกูหมดทกุข้อ (หมวดที่ 2 มาตรา 8 (2)) 

18. ค าตอบ 3 ถกูทัง้ข้อ 1 และ 2 (หมวดที่ 2 มาตรา 8 (4) 

19. ค าตอบ 1 แก้ไขปัญหาและอปุสรรคนัน้โดยเร็ว (หมวดที่ 2 มาตรา 8(5)) 

20. ค าตอบ 4 ก.พ.ร. (หมวดที่ 2 มาตรา 8 (5)) 

21. ค าตอบ 4 ก.พ.ร. (หมวดที่ 2 มาตรา 8 วรรคสดุท้าย) 

22. ค าตอบ 2 เกิดประโยชน์สขุของประชาชน (หมวดที่ 2 มาตรา 8(1) 

23. ค าตอบ 4 จดัท าแผนปฏิบตัิราชการไว้เป็นการลว่งหน้า (หมวดที่ 3 มาตรา 9(1)) 

24. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (หมวดที่ 3 มาตรา 9 (2)) 

25. ค าตอบ 4 ก.พ.ร. (หมวดที่ 3 มาตรา 9 (3)) 

26. ค าตอบ 1 สว่นราชการ (หมวดที่ 3 มาตรา 9 (4)) 

27. ค าตอบ 3 (มาตรา 10 วรรค 2) 



 

  

 

28. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (หมวดที่ 3 มาตรา 11) 

29. ค าตอบ 4 ก.พ.ร. (หมวดที่ 3 มาตรา 12) 

30. ค าตอบ 1 ครม. (หมวดที่ 3 มาตรา 12) 

31. ค าตอบ 4 ทกุข้อที่กลา่วมาต้องร่วมกนัจดัท าแผน เสนอคณะรัฐมนตรี (หมวดที่ 3 มาตรา 13) 

32. ค าตอบ 3 90 วนันบัแตว่นัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา (หมวดที่ 3 มาตรา 13 ว.2) 

33. ค าตอบ 3 (หมวดที่ 3 มาตรา 13 ว.3) 

34. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (หมวดที่ 3 มาตรา 13 วรรค 2) 

35. ค าตอบ 2 90 วนั (หมวดที่ 3 มาตรา 13 วรรค 2) 

36. ค าตอบ 3 วนัท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายตอ่รัฐสภา (หมวดที่ 3 มาตรา 13 วรรค 2) 

37. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (หมวดที่ 3 มาตรา 13 วรรค 3) 

38. ค าตอบ 2 4 ปี (หมวดที่ 3 มาตรา 14) 

39. ค าตอบ 3 ทัง้ 1. และ 2. ร่วมกนัพิจารณาจดัท าแผนฯ (หมวดที่ 3 มาตรา 15) 

40. ค าตอบ 4 ถกูทกุข้อ (หมวดที่ 3 มาตรา 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




