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1 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้กระท าโดยวิธีการใด (มาตรา 52) 
     ก.  พระราชบัญญัติ  
     ข.  พระราชกฤษฎีกา  
     ค.  กฎกระทรวง  
     ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
2 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ว่าความ
เป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิม 
จะต้องท าอย่างไร (มาตรา 10) 
     ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
     ข.  มอบหมายให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
     ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  
     ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
 
3 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีผลบังคับใช้วันใด (มาตรา2) 

ก. 21 สิงหาคม พ.ศ.2534 
ข. 21 กันยายน พ.ศ.2534 
ค. 4 กันยายน พ.ศ.2534 
ง. 5 กันยายน พ.ศ.2534   

 
4 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 4) 
     ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
     ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
     ค. ระเบียบบริหารราชการจังหวัด 
     ง. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 
5 การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการให้ค านึงถึงข้อใด (มาตรา 5) 

ก. ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
ข. คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการ 
ค. ความเสมอภาคและความเท่าเทียม 
ง. งบประมาณบุคลากร 
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6 บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (มาตรา6) 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

 

7 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ต้องเป็นไปเพ่ือข้อใดกล่าวผิด 
(มาตรา3/1) 

ก. ประโยชน์สุขของประชาชน  
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
ค. ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 
ง. การกระจายอ านาจตัดสินใจของประชาชน 

 
8 การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใดบ้าง ข้อใดถูกต้อง (มาตรา 4) 

ก. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด 
ข. จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
ค. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ง. กระทรวง ทบวง กรม 

 

9 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
ก. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ข. การรวมหรือการโอนส่วนราชการข้ึนใหม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ

ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
ค. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการ

ก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่  หรือที่ถูกรวม 
เพ่ิมข้ึนจนกว่าจะครบก าหนดสามปี 

ง. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการให้ตราเป็นพระราชบัญญัติหรือตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ก็ได้แล้วแต่กรณี 
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10 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการจัดระเบียบราชการส่วนกลาง (มาตรา 7) 
ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. กรุงเทพมหานคร  
ง. จังหวัด 

 
11 ข้อใดต่อไปนี้ เป็นการจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค (มาตรา 51) 

ก. จังหวัด อ าเภอ  
ข. จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ค. จังหวัด อ าเภอ เทศบาล 
ง. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ 

 
12 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เป็นการจัดระเบียบราชการส่วนท้องถิ่น (มาตรา 70)  

ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. เทศบาล 
ค. สุขาภิบาล 
ง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    

 
13 ส านักงานข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณ ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตรา
ของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนตามพระราชกฤษฎีกา เพ่ิมข้ึน
จนกว่าจะครบก าหนดกี่ปี (มาตรา 8 ทวิ) 

ก. 1 ป ี
ข. 2 ป ี
ค. 3 ป ี
ง. 4 ป ี

 
14 ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุ ยุบส่วนราชการ ให้เวลาข้าราชการหาต้นสังกัดใหม่
ภายในกี่วัน (มาตรา 8 จตัวา) 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 60 วัน 
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15 การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้กระท าโดยวิธีการใด (มาตรา 61) 
     ก.  พระราชบัญญัติ  
     ข.  พระราชกฤษฎีกา  
     ค.  กฎกระทรวง  
     ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
16 การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็น
กรม ให้กระท ำโดยวิธีกำรใด (มาตรา 8 ฉ) 
     ก.  พระราชบัญญัติ  
     ข.  พระราชกฤษฎีกา  
     ค.  กฎกระทรวง  
     ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
17 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักนายกรัฐมนตรี (มาตรา 10) 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ง. หัวหน้าส านักนายกรัฐมนตรี 

 
18 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 11) 

ก. สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจงแสดงความคิดเห็น ท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
ข. สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติ

ของคณะรัฐมนตรี 
ค. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมและส่วนราชการที่

เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นกรม 
ง. สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี 

 
19 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (มาตรา 13) 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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20 ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องใด (มาตรา 13) 
ก. ราชการทางการเมือง 
ข. ราชการรัฐสภา  
ค. ราชการในพระองค์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
21 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (มาตรา 14) 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 
22 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องใด (มาตรา 14) 

ก. ราชการของคณะรัฐมนตรี 
ข. ราชการรัฐสภา  
ค. ราชการในพระองค์ 
ง. ถูกทุกข้อ 

 
23 ข้อใดกล่าวถูกต้อง (มาตรา 13) (มาตรา 14) 

ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง 
ข. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือน

สามัญ 
ง. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 

 
24 บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี(มาตรา 16) 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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25 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรม (มาตรา 32) 

ก. ปลัดกระทรวง 
ข. อธิบดี 
ค. รัฐมนตรี 
ง. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

 
26 บุคคลใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการในส านักงานเลขานุการกรม 
(มาตรา 33) 

ก. ปลัดกระทรวง 
ข. อธิบดี 
ค. เลขานุการกรม 
ง. หัวหน้าส านักงานเลขานุการกรม 

 
27 อ านาจหน้าที่ของส านักงานเลขานุการกรม คือข้อใด(มาตรา 33) 

ก. เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใด
โดยเฉพาะ 

ข. ราชการทั่วไปของกรมเกี่ยวกับการเมือง 
ค. ราชการประจ าทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวง 
ง. ราชการประจ าทั่วไปตามปลัดกระทรวงมอบหมาย 

 
28 การปฏบัิติราชการแทน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 38) 

ก. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
ข. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
ค. นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอ านาจให้ ปลัดกระทรวง ปฏิบัติราชการแทน 

 
29 การปฏบัิติราชการแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง(มาตรา 38) 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ข. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ค. อธิบดีอาจมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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30. การปฏบัิติราชการแทน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง(มาตรา 38) 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้ปลัดจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
 ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้นายอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้ปลัดอ าเภอ ปฏิบัติราชการแทน 
 ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจให้อธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
 
31. ในกรณีทีน่ายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ กรณีใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 41) 
 ก. ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน  
 ข. ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน  
 ค. ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง. ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 
32. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ หมายความตามข้อใด 
(มาตรา 50/1) 
 ก. คณะผู้แทน 
 ข. หัวหน้าคณะผู้แทน 
 ค. คณะผู้แทนข้าราชการต่างประเทศ 
 ง. หัวหน้าคณะข้าราชการต่างประเทศ 
 
33. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนหัวหน้าคณะผู้แทน หมายความตามข้อใด (มาตรา 50/1) 
 ก. คณะผู้แทน 
 ข. รองหัวหน้าคณะผู้แทน 
 ค. ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้แทน 
 ง. หัวหน้าคณะข้าราชการต่างประเทศ 
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34. หัวหน้าคณะผู้แทนมีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ (มาตรา 50/4) 
 ก. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ข. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ค. บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนที่มิใช่บุคคลใน 
คณะผู้แทนซึ่งประจ าอยู่ในประเทศที่ตนมีอ านาจหน้าที่  
 ง ถูกทุกข้อ 
 
35.  บุคคลหรือคณะใดความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด(มาตรา 53) 
 ก คณะรัฐมนตรี 
 ข ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. คณะกรมการจังหวัด 
 ง คณะกรรมการจังหวัด 
 
36. บุคคลใดไม่ได้เป็นคณะกรมการจังหวัด (มาตรา 53) 
 ก. หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
 ข อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด  
 ค. นายอ าเภอซึ่งเป็นอ าเภอเมือง  
 ง. ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด  
 
37. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด (มาตรา 53) 
 ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  
 
38. บุคคลใดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ (มาตรา 53) 
 ก. หัวหน้าส านักงานจังหวัด 
 ข  ปลัดจังหวัด 
 ค. นายอ าเภอซึ่งเป็นอ าเภอเมือง  
 ง. รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนึ่งคนตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
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39.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 57) 
 ก. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ข. ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่ายอัยการ 
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ข้าราชการในส านักงานตรวจเงินแผ่นดินและข้าราชการครู  
 ค. ประสานงานและร่วมมือกับราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
 ง. บรรจ ุแต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคในจังหวัดตาม 
กฎหมาย และตามที่ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรืออธิบดีมอบหมาย 
 
40. การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายใด (มาตรา 58) 
     ก.  พระราชบัญญัติ  
     ข.  พระราชกฤษฎีกา  
     ค.  กฎกระทรวง  
     ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
41. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นายอ าเภอสังกัดหน่วยงานใด (มาตรา 62) 
 ก. กรมการปกครอง  
 ข. กระทรวงมหาดไทย  
 ค. อ าเภอต้นสังกัด  
 ง. จังหวัดต้นสังกัด  
 
42. นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 65) 
 ก. บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้า 
กฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ 
ของนายอ าเภอท่ีจะต้องรักษาการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นด้วย  
 ข. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือ 
ตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ค. บริหารราชการตามค าแนะน าและค าชี้แจงของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ง. ควบคุมดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวัดตามกฎหมาย 
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43. ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ข้อใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 70) 
 ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ข.  เทศบาล 
 ค. สุขาภิบาล 
 ง. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
44. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เรียกโดยย่อว่าอย่างไร (มาตรา 71/1) 
 ก. กพร.  
 ข. ก.พ.ร.  
 ค. ก.พ.  
 ง. กพ.  
 
45.  คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ใครเป็นประธาน (มาตรา 71/1) 
 ก. นายกรัฐมนตรี 
 ข. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 ค. รัฐมนตรีหนึ่งคนท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
 ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 
46. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีก่ีคน (มาตรา 71/1) 
 ก. ไม่เกิน 7 คน  
 ข. ไม่เกิน 10 คน  
 ค 7 คน  
 ง 10 คน  
 
47.  ใครแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (มาตรา 71/1) 
 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. คณะรัฐมนตรี  
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 ง. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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48. บุคคลใดเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (มาตรา 71/1) 
 ก. เลขานุการ ก.พ.ร.  
 ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 ง. รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
49. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต้องท างานเต็มเวลาอย่างน้อยก่ีคน  
(มาตรา 71/1) 
 ก. 2 คน  
 ข. 3 คน  
 ค. 4 คน  
 ง. 5 คน  
 
50. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 71/1) 
 ก. เศรษฐศาสตร์ 
 ข. การบริหารธุรกิจ   
 ค. บริหารราชการแผ่นดิน  
 ง. สังคมวิทยา  
 
51. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้าม ดังต่อไปนี้ (มาตรา 71/2) 
 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ข. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ 
 ค. ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 ง ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
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52. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละก่ีปี  
(มาตรา 71/3) 
 ก. 2 ปี  
 ข. 3 ปี  
 ค. 4 ปี  
 ง. 5 ปี  
 
53. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พ้นจากต าแหน่งในข้อใดกล่าวผิด  
(มาตรา 71/4) 
 ก. ลาออก 
 ข. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 71/2 
 ค. นายกรัฐมน ตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่  
มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือหย่อนความสามารถ 
 ง ตาย  
 
54. เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  ว่างลงก่อนวาระให้ด าเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกีว่ัน (มาตรา 71/5) 
 ก. 15 วัน  
 ข. 30 วัน  
 ค. 45 วัน  
 ง. 60 วัน  
 
55.  การปฏิบัติหน้าที่และค่าตอบแทนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ที ่
ต้องท างานเต็มเวลา ให้เป็นไปกฎหมายใด (มาตรา 71/8) 
 ก .  พระราชบัญญัติ  
      ข .  พระราชกฤษฎีกา  
      ค.  กฎกระทรวง  
      ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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56.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการสังกัดหน่วยงานใด (มาตรา 71/9) 
 ก. ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. กระทรวงมหาดไทย 
 ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
 
57. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการคือใคร  
(มาตรา 71/9) 
 ก. นายกรัฐมนตรี  
 ข. เลขานุการ ก.พ.ร.  
 ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.  
 ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 
58. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
 ก. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ข. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการข้ึนเป็นส่วนราชกาในส านักนายกรัฐมนตรี  
 ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นกรรมการและเลขาธิการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งมีฐานะเป็นอธิบดี 
 
59. ก.พ.ร. มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ตามข้อใดไม่ถูกต้อง (มาตรา 71/10) 
 ก. เสนอต่อคณะรัฐมนตรี การก าหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง 
กรม 
 ข. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก 
ภายในของส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม 
 ค. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 
 ง. ด าเนิ นการให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องและประชาชน
ทั่วไป รวมตลอดท้ังการฝึกอบรม 
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60. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ ข้อใดกล่าวผิด 
  ก. จ าเป็นต้องก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ให้ชัดเจนเพื่อมิให้มีการปฏิบัติงาน
ซ้ าซ้อนกัน 
 ข. เพ่ือให้การบริหารงานในระดับกระทรวงมีเอกภาพสามารถด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่
รัฐมนตรีก าหนดได้  
 ค. เพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วนชัดเจนเพื่อไม่ให้เป็น
อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 
 ง. เพ่ือให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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เฉลยข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

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

 

 


