
 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ(ฉบับที่2) 

พ.ศ.2562 

 

ติวฟรีสอบภาค ก กฎหมายง่ายนิดเดียว  ID LINE 0833370031 

https://www.facebook.com/khomsan.manu หนา้ 1 

 

1 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2562 
มีผลบังคับใช้วันใด 

ก. 9 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ข. 10 ตุลาคม พ.ศ.2562 
ค. 30 เมษายน พ.ศ.2562 
ง. 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 

 
2 ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นโดยจัดท าเป็นแผนกีป่ี (มาตรา 4 ฉบับ2) 

ก. 1 ป ี
ข. 3 ป ี
ค. 4 ป ี
ง. 5 ป ี

 
3 ในวาระเริ่มแรกปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ป ี
(มาตรา 8 ฉบับ2) 

ก. 1 ป ี
ข. 3 ป ี
ค. 4 ป ี
ง. 5 ป ี

 
4 แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้นต้องสอดคล้องกับเรื่องใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 4 ฉบับ2) 

ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
ข. แผนการปฏิรูปประเทศ  
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
ง. นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

 
5 การยุบเลิก โอน หรือรวมส่วนราชการ ห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออ านาจหน้าที่ที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีก เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็น โดย
ต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร (มาตรา 8 ฉบับ2) 

ก. ก.พ.ร. 
ข. ค.ร.ม. 
ค. ก.พ. 
ง. ร.ม.ต. 
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6 เหตุผลและความจ า ตามข้อ 5.ข้อใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 8 ฉบับ2) 
ก. เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ 
ข. เพื่อรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  
ค. ความจ าเป็นเรื่องงบประมาณ 
ง. เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน 

 
7 การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใชร้ะบบ
ใด (มาตรา 6 ฉบับ2) 

ก. แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง 
ข. สารสนเทศรัฐบาล 
ค. E-GP 
ง. แพลตฟอร์มรัฐบาลกลาง 

 
8 ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องด าเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อ 
ประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในเวลา
เท่าใด (มาตรา 10 ฉบับ2) 

ก. 6 เดือน 
ข. 1 ป ี
ค. 2 ป ี
ง. 3 ป ี

 
9 ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได ้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอใครเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลา  
(มาตรา 10 ฉบับ2) 

ก. ค.ร.ม. 
ข. ก.พ.ร. 
ค. ร.ม.ต. 
ง. นายกรัฐมนตร ี
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10 หน่วยงานใดจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการ
ติดต่อประสานงาน (มาตรา 10 ฉบับ2) 

ก. ส านักงานพัฒนาดิจิทัล 
ข. ส านักงานพัฒนาดิจิทัลรัฐบาล 
ค. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
ง. สานักงานรัฐบาลดิจิทัล 

 
11 ในวาระเริ่มแรก ให้จัดท าเป็นแผนสามปโีดยมีห้วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณใด  
(มาตรา 9 ฉบับ2) 

ก. พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ข. พ.ศ. 2563 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ค. พ.ศ. 2564 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ง. พ.ศ. 2562 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
12 ในวาระเริ่มแรก ให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันไดภ้ายในกี่วันนับ
แต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ (มาตรา 10 ฉบับ2) 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

 
13 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที2่) พ.ศ.
2562 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ  
ข. เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ค. เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ง. เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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14 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มีผลบังคับใช้วันใด  

ก. 9 ตุลาคม พ.ศ.2546 
ข. 10 ตุลาคม พ.ศ.2546 
ค. 30 เมษายน พ.ศ.2546 
ง. 1 พฤษภาคม พ.ศ.2546 

 
15 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
ตราขึ้นตามกฎหมายใด  

ก. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน  
ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ง. พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

 
16 ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ข้อ
ใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 4) 

ก. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. จังหวัด 
ง. อ าเภอ 

 
17. รัฐวิสาหกิจ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  
คือข้อใด (มาตรา 4) 

ก. รัฐวิสาหกิจตามพระราชกฤษฎีกา 
ข. รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติ 
ค. รัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญ 
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

 
18 ข้าราชการ ตามพระราชกฤษฎีกานี้หมายถึงข้อใด (มาตรา 4) 

ก. ลูกจ้างในส่วนราชการ 
ข. พนักงานในส่วนราชการ 
ค. ผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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19 บุคคลใดรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ (มาตรา 5) 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 
20 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่การบริหารราชการเพ่ือบรรลุกี่เป้าหมาย (มาตรา 6) 

ก. 5 เป้าหมาย 
ข. 6 เป้าหมาย 
ค. 7 เป้าหมาย 
ง. 8 เป้าหมาย 

 
21 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป้าหมายใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 6) 

ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ค. มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ง. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 

 
22 การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ข้อใดกล่าวผิด (มาตรา 7) 

ก. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
ข. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ ให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
ค. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
ง. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อ ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

 
23 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ให้ยกเลิกแผนใด 
(มาตรา 4 ฉบับ2) 

ก. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
ข. แผนนิติบัญญัติ 
ค. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
ง. ยกเลิกท้ังแผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนนิติบัญญัติ 
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24 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องมีแนวทางการบริหารราชการ 
ตามข้อใด (มาตรา 8) 

ก. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข. ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
ค. ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
ง. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
25 การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามข้อใด (มาตรา 9) 

ก. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข. ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
ค. ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน ระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
ง. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
26 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ส่วนราชการ ต้องเผยแพร่สิ่งใด
ให้ข้าราชการและประชาชนทราบทั่วกันด้วย (มาตรา 20) 

ก. ก าหนดเป้าหมาย แผนการท างาน  
ข. ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานหรือ 
ค. โครงการ และงบประมาณที่จะต้องใช้ในแต่ละงานหรือโครงการ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
27. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานส่วนราชการจัดให้มีเรื่องใด (มาตรา 27) 

ก. สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ 
ข. ต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า 
ค. การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
ง. ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 

 
28.  ในการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ค านึงถึงข้อใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 7 ฉบับ2) 
 ก. ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ข. แผนการปฏิรูปประเทศ  
 ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ 
 ง นโยบายของนายกรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 
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29 เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบค าถาม
หรือแจ้งการด าเนินการให้ทราบภายในกี่วัน (มาตรา 38) 

ก. 7 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 30 วัน 
ง. 60 วัน 

 
30 ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
เกี่ยวกับเรื่องใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 45) 

ก. คุณภาพการให้บริการ 
ข. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
ค. ความสามัคคีของข้าราชการ 
ง. ความคุ้มค่าในภารกิจ 

 
31 การประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาต้องกระท าตามข้อใด (มาตรา 46) 

ก. ความพึงพอใจของข้าราชการ 
ข. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 
ค. ความสามัคคีของข้าราชการ 
ง. คุณภาพของผู้บังคับบัญชา 
จ.  

32 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนก่อนเริ่มด าเนินการส่วนราชการต้องท าอย่างไร 
(มาตรา 8) 

ก. ศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย 
ข. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ค. จัดท าบัญชีต้นทุน 
ง. ก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 

 
33 เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผู้รับบริการ (มาตรา 8) 

ก. ข้าราชการ 
ข. ส่วนราชการ 
ค. ผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ง. ศูนย์ด ารงธรรม 
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34 ในกรณีที่เกิดปัญหาและอุปสรรคจากการด าเนินการ ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
นั้นอย่างไร (มาตรา 8) 

ก. ภายใน 7 วัน 
ข. ภายใน 15 วัน 
ค. ภายใน 30 วัน 
ง. แก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้นโดยเร็ว 

 
35 ในกรณีที่ปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเกิดข้ึนจากส่วนราชการอ่ืนหรือระเบียบข้อบังคับท่ีออกโดยส่วนราชการอ่ืน 
ให้ส่วนราชการแจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงโดยเร็วต่อไป  และให้แจ้ง
บุคคลหรือคณะกรรมการใดทราบด้วย (มาตรา 8) 

ก. คณะรัฐมนตรี 
ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
จ.  

36 ก่อนจะด าเนินการตามภารกิจใด ส่วนราชการต้อง (มาตรา 9) 
ก. จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ข. ศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสีย 
ค. จัดท าบัญชีต้นทุน 
ง. ประเมิลผลการปฏิบัติราชการ 

 
37 การก าหนดแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการต้องมีรายละเอียดดังนี้ ข้อใดไม่ใช่ (มาตรา 9) 

ก. ระยะเวลา 
ข. งบประมาณ 
ค. ตัวชี้วัด 
ง. ผู้รับผิดชอบ 

 
39 ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นรูปแบบใดอย่างสม่ าเสมอ  
(มาตรา 9) 

ก. สถาบันความรู้ 
ข. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ค. สถาบันพัฒนาความสามารถ 
ง. องค์กรแห่งการพัฒนา 

 



 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และ(ฉบับที่2) 

พ.ศ.2562 

 

ติวฟรีสอบภาค ก กฎหมายง่ายนิดเดียว  ID LINE 0833370031 

https://www.facebook.com/khomsan.manu หนา้ 9 

 

40 เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อบุคคลใดเพื่อก าหนดมาตรการ
ก ากับการปฏิบัติราชการ (มาตรา 12) 

ก. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
41 เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่ง ให้ใครมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ (มาตรา 19) 

ก. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง. หัวหน้าส่วนราชการ 
จ.  

42 ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทข้ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ของ
ใคร (มาตรา 21) 

ก. กรมบัญชีกลาง 
ข. กระทรวงการคลัง 
ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
43 ให้ใครจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ เพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อประโยชน์
ในการจัดตั้งงบประมาณของส่วนราชการในปีต่อไป (มาตรา 22) 

ก. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ข. ส านักงบประมาณ 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
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44 การสั่งราชการข้อใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 26) 
ก. ให้กระท าเป็นลายลักษณ์อักษร  
ข. สั่งราชการด้วยวาจาก็ได้ ให้ผู้รับค าสั่งนั้นบันทึกค าสั่งด้วยวาจาไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ค. เมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่งแล้ว ให้รายงานผู้สั่งราชการทราบด้วยวาจาหรือ บันทึกเป็นลายลักษณ์

อักษรก็ได้ 
ง. เมื่อได้ปฏิบัติราชการตามค าสั่งดังกล่าว ให้บันทึกรายงานให้ผู้สั่งราชการทราบ ในบันทึกให้อ้างอิง

ค าสั่งด้วยวาจาไว้ด้วย 
 
45 ในการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับการบริการประชาชนหรือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน ให้ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าอะไร (มาตรา 29) 

ก. แผนภูมิข้ันตอน 
ข. องค์การแห่งการเรียนรู้ 
ค. จัดท าบัญชีต้นทุน 
ง. งบประมาณ 

 
46 ให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการ
ประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม (มาตรา 30) 

ก. รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
ข. ปลัดกระทรวง 
ค. คณะรัฐมนตรี 
ง. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
47 กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือ 
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้หน่วยงานใดเสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อด าเนินการแก้ไข 
ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป (มาตรา 36) 

ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ค. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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48 ในกรณีที่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  รวมทั้งเป็นที่
พึงพอใจแก่ประชาชน ให้ ก.พ.ร. เสนอใครจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ  
(มาตรา 48) 

ก. คณะรัฐมนตรี 
ข. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

 
49 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีในเรื่องใด (มาตรา 52) 

ก. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ค. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 
50 เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ข้อ
ใดกล่าวถูกต้อง 

ก. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ข. เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ค. เพ่ือการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้

สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ง. เพ่ือปรับปรุงการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับ  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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1.ง 
2.ง 
3 ข 
4 ง 
5 ก 
6 ค 
7 ก 
8 ค 
9 ข 
10 ค 
11 ข 
12 ง 
13 ก 
14 ข 
15 ข 
16 ก 
17 ง 
18 ง 
19 ก 
20 ค 
21 ค 
22 ข 
23 ง 
24 ก 
25 ข 
26 ง 
27 ค 
28 ง 
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29 ข 
30 ค 
31 ค 
32 ก 
33 ก 
34 ง 
35 ค 
36 ก 
37 ง 
38 ข 
39 ข 
40 ข 
41 ง 
42 ก 
43 ง 
44 ค 
45 ก 
46 ข 
47 ก 
48 ก 
49 ก 
50 ก 


