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ความรูทั่วไปเกีย่วกับสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 

ความเปนมาของสภาเกษตรกรแหงชาติ 
      สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(8) 
ประกอบมาตรา 303(1) ไดบัญญัติใหรัฐจัดทํากฎหมายวาดวยสภาเกษตรกรใหแลวเสร็จ
ภายในหนึ่งป นับแตวันที่ คณะรัฐมนตรีไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดมีคําส่ังแตงตั้ง คณะกรรมการยกรางกฎหมาย วาดวย
สภาเกษตรกร โดยมี ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นาย
ประพัฒน  ปญญาชาติรักษ) เปนประธานกรรมการ และผูอํานวยการกองนิติการ (ขณะนั้น) 
เปนกรรมการ และเลขานุการ เพื่อดําเนินการศึกษา และยกรางกฎหมายวาดวยสภา
เกษตรกร คณะกรรมการฯ ไดยกรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรแหงชาติ พ.ศ.... ซึ่งเปน
กฎหมาย ที่ใหหลักประกันสิทธิเสรีภาพในการคุมครอง รักษาผลประโยชนเกี่ยวกับการผลิต 
และการตลาดเพื่อใหผลิตผลทางการเกษตร ไดรับผลตอบแทนสูงสุด และมีสภาสําหรับ
เกษตรกร ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็น ตลอดจนเสริมสรางสมานฉันท ของเกษตรกรทั้ง
ประเทศ ทําใหเกษตรกร มีความเข็มแข็ง และมีการรวมตัวกัน อยางเปนเอกภาพ โดยสราง
เครือขายเกษตรกร นอกจากนี้ เกษตรกรสามารถจัดทําแผนแมบท เสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณา กําหนดนโยบาย ใหสอดคลองกับความตองการ และสภาพปญหาอันแทจริง 
รวมทั้งใหเกษตรกรไดรับ การพัฒนา สงเสริมใหไดรับความรูและขอมูลเกี่ยวกับเกษตรกรรม
ดานตางๆในการนี้ ไดมีการนํารางพระราชบัญญัติดังกลาว ออกไปรับฟงความคิดเห็นจาก
เกษตรกร และผูเกี่ยวของในพื้นที่ แตละภาค รวม 4 ภาค แลวนําขอมูลที่ได จากการรับฟง
ความคิดเห็น มาปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฯ ใหเหมาะสมย่ิงข้ึน และไดเสนอไปยัง สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อใหดําเนินการ ตามกระบวนการตรากฎหมาย 
 
ความเปนมาของรางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ.       
      รางพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. ... มีผูเสนอใหสภาผูแทนราษฎร
พิจารณา รวม 9 ฉบับ คือ        

1. คณะรัฐมนตรี ชุดท่ีมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดเสนอตอ 
ประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2552 และไดบรรจุระเบียบวาระการประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี 23 ปที่ 2 ครั้งที่ 19 (สมัยวิสามัญ
ทั่วไป) วันพุธที่ 28 มีนาคม 2552 
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ พ.ศ. 2553 
 
3. ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง 
 ก. เกษตรกรรม    ข. เกษตรกร 
 ข. องคกรเกษตรกร    ง. สภาเกษตรกร 

ตอบ ข. เกษตรกร 
“เกษตรกรรม” หมายความวา การเพาะปลูก การเล้ียงสัตว การประมง และกิจการ

อื่นที่เกี่ยวของตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยการเสนอแนะของ
สภาเกษตรกรแหงชาติ 

“เกษตรกร” หมายความวา ผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
“องคกรเกษตรกร” หมายความวา กลุมเกษตรกรที่ ได ข้ึนทะเบียนไวตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
 
4. ผูมีอํานาจออกประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติสภาเกษตรกรแหงชาติ คือ 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค. ถูกท้ัง ก. และ ข. 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
 
5. รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการในพระราชบัญญัติสภาเกษตรกร
แหงชาติในสวนใด 
 ก. อํานาจหนาที่ในคณะกรรมการสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ข. อํานาจหนาที่ใน “สกช.” 
 ค. รักษาการทั้งฉบับ 
 ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 

ตอบ ง. รักษาการเฉพาะในสวนที่เก่ียวกับการดําเนินการตามบทเฉพาะกาล 
ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินการ
ตามบทเฉพาะกาล 
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6.ภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ
ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการ 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 

ตอบ ง. 60 วัน 
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการประกาศรายชื่อสมาชิกสภา เกษตรกรจังหวัดครบ

ทุกจังหวัด ใหสภาเกษตรกรจังหวัดแตละจังหวัดสงชื่อประธานสภาเกษตรกรจังหวัดมายัง 
เลขาธิการและใหเลขาธิการจัดใหมีการประชุมของประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อดังกลาวเพื่อเลือกสมาชิก 
 
7. ขอใดเปนคุณสมบัติของสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ 
 ก. อายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
 ข. ไมเปนขาราชการการเมือง 

ค. ไมเปนบุคคลซึ่งเอกชนเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบหาปบริบูรณ 
(3) เปนเกษตรกรซึ่งเปนสมาชิกขององคกรเกษตรกรมาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสมาชิกตามมาตรา 5 (2) 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย 
(5) ไมเปนขาราชการการเมือง ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภา

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือกรรมการ ที่ปรึกษา หรือเจาหนาที่ของพรรคการเมือง 
(6) ไมเปนขาราชการ พนักงาน หรือลูกจาง ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา

ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
(7) ไมเปนพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(8) ไมเปนบุคคลซึ่งทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 

หรือหนวยงานเอกชน ไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจางเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
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(9) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(10) ไมเคยถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตไดพนโทษ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาหาปหรือเปนโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  
 
8. สภาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 

ก. หนึ่งป     ข. สองป 
ค. สามป     ง. ส่ีป  
ตอบ ง. สี่ป 
สมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป นับแตวันที่ประกาศ

รายชื่อ และจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกินสองวาระไมได 
9.ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติอยางไร 
 ก. เดือนละหนึ่งครั้ง    ข. สองเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ค. สามเดือนตอหนึ่งครั้ง   ง. หกเดือนตอหนึ่งครั้ง 
 ตอบ ข. สองเดือนตอหนึ่งคร้ัง 

ใหประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจัดใหมีการประชุมสภาเกษตรกรแหงชาติสอง 
เดือนตอหนึ่งครั้ง โดยแตละครั้งใหมีกําหนดเวลารวมกันไมเกินเจ็ดวัน เวนแตในกรณีมีเหตุ
จําเปนเรงดวน ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติจะเรียกประชุมเปนวาระพิเศษเพิ่มข้ึนก็ได 
หรือเมื่อมีสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิก สภา
เกษตรกรแหงชาติทั้งหมดเขาชื่อกันทําหนังสือรองขอตอประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ ให
เรียกประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องจําเปนได  
 
10. สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ มีอักษรยอวา 
 ก. ส.ก.ช.     ข. สกช. 
 ค. ส.ส.ช.     ง. สสช. 

ตอบ ข. สกช. 
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติข้ึนเปนหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนนิติบุคคลที่ไม

เปนสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
เรียกโดยยอวา “สกช.” โดยมีสํานักงานตั้งอยูที่กรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล  
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สรุปสาระสําคัญประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
 

ทรัพยสินและสวนของทรัพย 
ความหมายของทรัพยสินและทรัพยสิน 

มาตรา 137 “ทรัพย หมายความวา วัตถุมีรูปราง” 
มาตรา 138 “ทรัพยสินหมายความรวมทั้ง ทรัพยและวัตถุไมมีรูปรางซึ่งอาจ

มีราคาและอาจถือเอาได” 
จากบทบัญญัติดังกลาว สามารถแยกวิเคราะหศัพท คําวา “ทรัพย” คือ วตัถุที่มี

รูปราง สวนคําวา “ทรัพยสิน” คือวตัถุที่มีรปูรางหรือไมมีรูปรางก็ได ฉะนั้น ทรัพยตาม
มาตรา 137 จึงเปนสวนหนึ่งของทรัพยสินตามมาตรา 138 ตองนําองคประกอบที่วา “อาจมี
ราคาและอาจถือเอาได” มาใชดวยแมจะมิไดระบไุวก็ตาม 

“วัตถุมีรูปราง” หมายถึง ส่ิงที่มองเห็นดวยตา จับตองสัมผัสได ไมตองคํานึงถึง
ขนาดทรัพยบางอยางจึงไมอาจมองเห็นดวยตาเปลา หรือสัมผัสไดถนัดนกั เชน เชื้อโรคแต
หากใชเครื่องมือขยายไดดวยกลองจุลทรรศน และมีรูปรางในตัวเองโดยลําพังก็ใชไดแลว 
 
ประเภทของทรัพย 

1.อสังหาริมทรัพย 
มาตรา 139 “อสังหาริมทรัพย หมายความวา ที่ดินและทรัพยอันติดอยูกับ

ที่ดิน มีลักษณะเปนการถาวร หรือประกอบเปนอันเดยีวกับที่ดินนั้น และหมายความ
รวมถึงทรัพยสิทธิอันเก่ียวกับที่ดนิ หรือทรัพยอันตดิอยูกับที่ดินหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับทีด่ินนั้นดวย” 

สามารถแยกอธิบายลักษณะสําคัญได 4 กรณี 
1.1 ที่ดิน คือพืน้ดินบนโลกหรือพื้นดินทั่วๆ ไป แตไมรวมถึงพื้นน้ํา หรือดินที่ขุด

ข้ึนมาแลว 
1.2 ทรัพยอันตดิกับที่ดิน โดยมีลักษณะติดตรึงตราแนนหนา และถาวรไดแก 
  ก.ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยธรรมชาติ เชน ไมยืนตนมีอายุ

ยาวนานกวา 3 ป นั้นมีลักษณะติดถาวรและเปนสวนควบ จึงเปนอสังหาริมทรัพย สวนตนไม
ลมลุกและธัญชาติที่มีอายุต่ํากวา 3 ป เชน ตนขาวตาง ๆ จึงเปนสังหาริมทรัพย 
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  ข.ทรัพยที่เกิดหรือติดกับที่ดินโดยมนุษย เชน การสรางอาคาร 
บานเรือน อนุสาวรีย หอนาฬิกา เปนตน 

หลักที่ควรพิจารณา คือ การดูสภาพและเจตนาเปนสําคัญ โดยไมสนใจ
ระยะเวลาที่นํามาติด เชน รานคางานกาชาด แมจัดงานเพียง 10 วัน แตตัวอาคารรานคา
คงทนถาวรใชขายสินคาทุกป ก็ถือวาเปนอสังหาริมทรัพยแลว 

1.3 ทรัพยซ่ึงประกอบเปนอันหนึ่งอันเดียวกับทีด่ิน คือ ทรัพยที่เปนสวนหนึ่ง
หรือประกอบเปนพื้นดิน เชน แมน้ํา หิน ทราย และแรธาตซุึ่งมีอยูตามธรรมชาติหรือมนษุย
นํามารวมไวกับที่ดินก็ตาม แตไมรวมถึงสังหาริมทรัพยที่ซอนฝงหรือจมอยูในดิน เชน วัตถุ
โบราณ ทอประปา เปนตน 

1.4 ทรัพยสินอันเก่ียวกับที่ดินหรือติดอยูกับที่ดนิหรือประกอบเปนอัน
เดียวกับทีด่ิน ไดแก กรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง ภาระจาํยอม สิทธิอาศัย สิทธิเหนือพื้นดิน 
สิทธิเก็บกิน การติดพันในอสังหาริมทรัพย และสิทธิจํานองอันเกี่ยวกับที่ดิน เปนตน 

 
2.สังหาริมทรัพย 

มาตรา  140 “สังหาริมทรัพย  หมายความวา  ทรัพยสินอ่ืนนอกจาก
อสังหาริมทรัพย และหมายความรวมถึงสิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสินนั้นดวย” 

อะไรซึ่ งไมใชอสังหาริมทรัพย ตองเปนสังหาริมทรัพย เสมอไป และเปน
สังหาริมทรัพยหรือไม ถาไมเขาหลักเกณฑอสังหาริมทรัพยตามมาตรา 139 ตอบไดทันทีวา
เปนสังหาริมทรัพย 

สามารถแยกออกไดเปน 2 กรณี 
2.1 ทรัพยสินอ่ืนนอกจากอสังหาริมทรัพย คอื ทรัพยที่เคล่ือนไหวได เชน 

รถยนต แกว แหวน เงนิทอง เปนตน 
2.2 สิทธิอันเก่ียวกับทรัพยสิน คอืการเนนตัวสิทธิ ซึ่งเปนนามธรรมที่เกี่ยวกับตวั

ทรัพยที่เปนรูปธรรม แตไมไดใชคําวา ทรัพยสิทธิ จึงเปนคนละกรณี สวนในตอนทายใชคําวา
ทรัพยสิน แสดงวาสิทธิตัวนี้ รวมท้ังทรัพยที่มีรปูราง และไมมีรูปราง ซึง่อาจมีราคา และอาจ
ถือเอาไดดวย เชน กรรมสิทธิ์รถยนต เปนตน 

สิทธิในสังหาริมทรัพยทีไ่มมีรูปราง ตองเปนสิทธิที่กฎหมายใหการรับรองแลว เชน 
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิทธิในเครื่องหมายการคา เปนตน 
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สรุปสาระสําคัญ 
พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(๑) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(๒) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(๓) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(๔) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (๕) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(๖) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(๗) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(๘) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(๙) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 

 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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(๑) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธข้ึน 
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปล่ียนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพ
ของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การส่ังการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความ
รวมถึงการออกกฎ 

(๒) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติ

ทองถิ่น ระเบียบ ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

“คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท” หมายความวา คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตาม
กฎหมายที่มีการจัดองคกรและวิธีพิจารณาสําหรับการวินิจฉัยชี้ขาดสิทธิและหนาท่ีตาม
กฎหมาย“เจาหนาที่” หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซึ่งใชอํานาจหรือไดรับ
มอบใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดตามกฎหมาย ไมวา
จะเปนการจัดตั้งข้ึนในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

 “คูกรณี” หมายความวา ผูย่ืนคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูใน
บังคับของคําส่ังทางปกครอง และผูซึ่งไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง
เนื่องจากสิทธิของผูนั้นจะถูกกระทบกระเทือน ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได 
 
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบดวยประธานกรรมการ
คนหนึ่ง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัด กระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือนเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมนอยกวาหาคนแตไมเกินเกาคนเปนกรรมการใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ โดยแตงตั้งจากผูซึ่งมีความเชี่ยวชาญในทาง
นิติศาสตร รัฐประศาสนศาสตร รัฐศาสตร สังคมศาสตร หรือการบริหารราชการแผนดิน แตผู
นั้นตองไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใหเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแตงตั้ง
ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเปนเลขานุการและผูชวยเลขานุการ 
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แนวขอสอบ  
พรบ. วิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 
10.ในการจัดทํารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการปฏิบตัิตาม พรบ.นี้ ตองนําเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีอยางนอยปละกี่ครั้ง 
 ก. 1 ครั้ง     ข. 2 ครั้ง 
 ค. 3 ครั้ง     ง. 4 ครั้ง 
 ตอบ ก. 1 คร้ัง 

จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเปนครั้ง
คราวตามความเหมาะสมแตอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง เพื่อพฒันาและปรับปรุงการปฏิบัติ
ราชการทางปกครองใหเปนไปโดยมีความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (พรบ.วธิีปฏิบัติ
ฯ มาตรา 11) 
 
11.ผูที่จะทําการพิจารณาทางปกครองไมไดคือขอใด 
 ก. เปนคูกรณีเอง    ข. เปนคูหมั้นของคูกรณ ี
 ค. เปนญาตขิองคูกรณ ี   ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

เจาหนาที่ดังตอไปนี้จะทาํการพิจารณาทางปกครองไมได 
            (1) เปนคูกรณีเอง 
            (2) เปนคูหมั่นหรือคูสมรสของคูกรณี 
            (3) เปนญาติของคูกรณ ีคือ เปนบุพการีหรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือ
เปนพี่นองหรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพยีงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับ
ไดเพียงสองชั้น 
            (4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตวัแทน
ของคูกรณ ี
            (5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณ ี
            (6) กรณีอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
          (พรบ.วิธีปฏิบัตฯิ มาตรา 13) 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ

บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546 
 

 พระราชกฤษฎีกานี้มีผลบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 “สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามกฎหมายวาดวยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานอื่นของรัฐที่อยูในกํากับของราชการฝายบริหาร แตไม
รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราช
กฤษฎีกา 

“ขาราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจาง หรือผูปฏิบัติงานในสวนราชการ 
 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 

 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแกการบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติ
ราชการที่มีเปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและ
ปลอดภัยของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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 ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตอง
ดําเนินการโดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ และจะตองมี
แนวทางการบริหารราชการดังตอไปนี้ 

(1) การกําหนดภารกิจของรัฐและสวนราชการตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคและ
สอดคลองกับแนวนโยบายแหงรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา 

 (2) การปฏิบัติภารกิจของสวนราชการตองเปนไปโดยซ่ือสัตยสุจริต สามารถ
ตรวจสอบไดและมุงใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนทั้งในระดับประเทศและทองถิ่น 

(3) กอนเร่ิมดําเนินการ ตองวิเคราะหผลดีและผลเสียใหครบถวนทุกดาน 
กําหนดขั้นตอนการดําเนินการที่โปรงใส มีกลไกตรวจสอบ 

(4) รับฟงความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและประชาชน
ผูรับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะตอผูบังคับบัญชา  

(5) ในกรณีที่เกิดปญหาและอุปสรรคจากการดําเนินการ ใหรีบแกไขปญหาและ
อุปสรรคนั้นโดยเร็ว   
 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการไวเปนการลวงหนา 
(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการ ตองมีรายละเอียดของข้ันตอน 

ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน เปาหมายของ
ภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน   

 (4) ในกรณีที่การปฏิบัติภารกิจ หรือการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบ
ตอประชาชน ใหเปนหนาที่ของสวนราชการที่จะตองดําเนินการแกไขหรือบรรเทาผลกระทบ
นั้น หรือเปล่ียนแผนปฏิบัติราชการใหเหมาะสม 

 สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคการ
แหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน
ดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสม 
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  

 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ไดแก การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย 
ดังตอไปนี้ 

(1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกจิของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
(7) มีการประเมนิผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ 

 
9. หมวด 2 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ.2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
ง. คณะกรรมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
ตอบ ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
หมวด 2 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

 
10.การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงการปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    
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ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัย
ของสังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
 
11. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน ตองถือเอาผูใดเปนศูนยกลาง 
 ก. รัฐ      ข. ประชาชน 
 ค. ถูกท้ังสองขอ    ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ข. ประชาชน 

ในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน สวนราชการจะตองดําเนินการ
โดยถือวาประชาชนเปนศูนยกลางที่จะไดรับการบริการจากรัฐ  
 
12. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ตองดําเนินการอยางไรกอน 
 ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา  ข. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ 
 ค. ติดตามและประเมินผล   ง. แกไขและบรรเทาผลกระทบ 
 ตอบ ก. จัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา 

การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ใหสวนราชการปฏิบัติ
ดังตอไปนี้ 

(1) กอนจะดําเนินการตามภารกิจใด สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการไว
เปนการลวงหนา 

(2) การกําหนดแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการตาม (1) ตองมีรายละเอียด
ของขั้นตอนระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใชในการดําเนินการของแตละขั้นตอน 
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ 

(3) สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีสวนราชการกําหนดข้ึน ซึ่งตองสอดคลองกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. กําหนด 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
 

 พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติน้ีตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก 
และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ท้ังน้ี โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ท้ังน้ี 
ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังน้ี 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังน้ี 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล
ใหญ สถานกงสุล สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ือเปนอยาง
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อื่นและปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวร
ไทยประจําองคการระหวางประเทศ 

“หัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล ใน
กรณีของคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัด
สวนราชการซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวาง
ประเทศ 

“รองหัวหนาคณะผูแทน” หมายความวา ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศ ซ่ึง
ไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน ในกรณีของ
คณะผูแทนถาวรไทยประจําองคการระหวางประเทศ ใหหมายความวา ขาราชการสังกัดสวน
ราชการ ซ่ึงไดรับแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในลักษณะเดียวกัน 

 ใหหัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีในฐานะ
หัวหนารัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติ
ราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน และจะใหมีรองหัวหนา
คณะผูแทนเปนผูชวยส่ังและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทนก็ได 

หัวหนาคณะผูแทนมีอํานาจและหนาที่ดังน้ี 
(1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมาย หรือ

ตามที่นายกรัฐมนตรีส่ังการในฐานะหัวหนารัฐบาล 
(3) บังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนท่ีมิใชบุคคลใน

คณะผูแทนซ่ึงประจําอยูในประเทศที่ตนมีอํานาจหนาท่ี  
(4) รายงานขอเท็จจริงและความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการของบุคคล เพ่ือ

ประกอบการพิจารณาของผูบังคับบัญชาของสวนราชการตนสังกัดเกี่ยวกับการแตงต้ังและการ
เลื่อนข้ันเงินเดือน 

  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาคดังน้ี 

(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

จังหวัด 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพิ่มเติม ถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 
  (1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
  (2)   กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
  (3)   ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
  (4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบรหิารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
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(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  
 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรม
ใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซึ่งกฎหมาย
กําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
   (1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
   (2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3)   กรม  
(พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 

พ.ศ. 2545)  
 

11. ในการแตงตั้งอธบิดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพื่อพจิารณาอนุมัต ิ
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
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 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่ 
ใหรัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และใหผูดํารง
ตําแหนงดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 
 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง 
และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวง
โดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบายแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 23) 
 
13.การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่งๆ ใหเปนไปตามกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 
 ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
 ค. กฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือน 
 ง. ถูกท้ังขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ข. กฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

การจัดระเบียบราชการในทบวงหนึ่ง ๆ ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย 
การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม สวนการจัดระเบียบราชการในทบวงมหาวิทยาลัย ให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น (พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 
26) 
 
14.ทบวง มอีํานาจหนาที่ตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายใด 
 ก. กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
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