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

 
1.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบบัแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549 
 ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
  พรบ. ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวันประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 
2   

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ใหจัดระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน ดังนี้ 
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(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสทิธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวนราชการ
นั้นๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 
 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี้ 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. คณะรัฐมนตร ี
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 6) 
   
6.ในการจัดระเบียบบรหิารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานกันายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

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

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี 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 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ



      6     

ของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซึ่งกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการ
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตร ี
(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 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

การแตงตั้งอธิบดีหรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของสวนราชการตามวรรคสี่ ให
รัฐมนตรีเจาสังกัดเปนผูนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ  และใหผูดํารงตําแหนง
ดังกลาวเปนผูดํารงตําแหนงระดับสูงตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545) 
 
12.ผูมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงคือขอใด 
 ก. สํานักงานเลานุการรัฐมนตร ี  ข. สํานักงานปลัดทบวง 
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวง   ง. กรม 
 ตอบ ค. สํานักงานปลดักระทรวง 

สํานักงานปลัดกระทรวงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวง และ
ราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ  
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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
1.พรบ.ระเบยีบขาราชการพลเรือน ฉบับปจจบุนัแกไขเพิ่มเติมถึงพุทธศักราชใด 
 ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551   ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2552 
 ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558   ง. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 
 ตอบ ค. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
 พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 แกไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 
 
2.พรบ.ระเบยีบขาราชการพลเรือน  มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. 20 มกราคม พ.ศ. 2551   ข. 22 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ค. 24 มกราคม พ.ศ. 2551   ง. 26 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ตอบ ค. 24 มกราคม พ.ศ. 2551 
 ใหไว ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2551 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 2) 
 
3.ผูใดรักษาการใน พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน ฉบบันี ้
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รองนายกรัฐมนตร ี
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี   ง. ปลัดทบวง 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบญัญัตนิี้ (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 มาตรา 5) 
 
4.ชื่อเต็มของ "ก.พ." คือขอใด 
 ก. กรรมการขาราชการพลเรือน 
 ข. คณะกรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
 ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ง. กรรมการขาราชการฝายพลเรือน 
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 ตอบ ค. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ใหมีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนคณะหนึ่ง เรียกโดยยอวา “ก.พ.” (พรบ.ระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 

5.ผูใดเปนประธานในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานปลัดกระทรวงการคลัง  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
6.ขอใดไมใชกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

“ก.พ.”ประกอบดวยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปน
ประธานปลัดกระทรวงการคลัง ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนกรรมการโดยตําแหนง (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 6) 
 
7.กรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลาแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒินั้น จะตองเปนบุคคลที่มี
ความสามารถในดานใด 
 ก. ดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  ข. ดานการบริหารและการจัดการ 
 ค. ดานกฎหมาย    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

กรรมการซึ่งทรงพระกรณุาโปรดเกลา ฯ แตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ และดานกฎหมาย ซึ่งมีผลงานเปนที่
ประจักษในความสามารถมาแลว และเปนผูที่ไดรับการสรรหาตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 
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34.ตําแหนงประเภททั่วไปของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น  แบงเปนระดับใดบาง 
 ก. ระดับตน, ระดับสูง 
 ข. ระดับปฏบิัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับชํานาญการพิเศษ, ระดับเชี่ยวชาญ , ระดับ
ทรงคุณวุฒ ิ
 ค. ระดับปฏบิัติงาน, ระดับชํานาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ 
 ง. ระดับปฏบิัติการ, ระดับชํานาญการ, ระดับเชีย่วชาญ 
 ตอบ ค. ระดับปฏิบัติงาน, ระดับชํานาญการ, ระดับอาวุโส, ระดับทักษะพิเศษ 

ตําแหนงประเภททั่วไป มีระดับดังตอไปนี ้
(ก) ระดับปฏิบัติงาน  (ข) ระดับชํานาญงาน 
(ค) ระดับอาวุโส 
(ง) ระดับทักษะพิเศษ 

  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 46) 
 
35.ในการกําหนดตําแหนงและระดับของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น เปนไปตามหลักเกณฑใด 
 ก. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตามหลักเกณฑของกระทรวง ทบวง กรม 
 ค. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
 ง. ตามหลักเกณฑที่กําหนดใน พรบ.บริหารราชการแผนดิน 
 ตอบ ค. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ ก.พ. 

การจัดประเภทตําแหนงและระดับตําแหนง ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ 
ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 46) 

 
36.ในการกําหนดตําแหนงประเภทใด  สายงานใด ระดับใดของขาราชการพลเรือนสามัญนั้น 
จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 
 ก. ประสิทธภิาพ  ประสิทธิผล 
 ข. ลักษณะงาน ความประหยัด 
 ค. ลักษณะงาน ประสิทธภิาพ ไมซ้ําซอน 
 ง. ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความไมซ้ําซอนและประหยัด 
 ตอบ ง. ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล ความไมซํ้าซอนและประหยัด 
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แนวขอสอบ  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
แกไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 

 
1.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
 ข. วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2545 
 ค. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2547 
 ง. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ตอบ ก. วันที ่27 กันยายน พ.ศ. 2539 
  พรบ. วธิีปฏบิัติราชการทางปกครอง ใหไว ณ วนัที่  27 กันยายน  

พ.ศ. 2539 
 
2.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ไดตราพระราชบัญญัติข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอมของ
ใคร 

  ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. รัฐสภา 
  ค. รัฐมนตร ี     ง. ประธานศาลฎีกา 
  ตอบ  ข. รัฐสภา 

ทรงพระกรณุาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา 
 
3.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. ถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ง. 180 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงัคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 2) 
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4.พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง นี้ไมไดมีผลบังคับใชแกผูใด 
 ก. รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
 ข. องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
 ค. การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายตางประเทศ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
            (1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตร ี
          (2) องคกรทีใ่ชอํานาจตามรัฐธรรมนญูโดยเฉพาะ 
            (3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
            (4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาที่ใน
กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
            (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา 
            (6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
            (7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทาง
ยุทธการรวมกับทหารในการปองกนัและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทัง้
ภายนอกและภายในประเทศ 
           (8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  

(พรบ.วิธีปฏบิัติฯ มาตรา 4) 
 

5.ผูใดรักษาการตาม พรบ. วิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง นี ้
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
                  นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้(พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 6) 
 

6.ผูมีอํานาจออกฎ กระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ. วิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง ในฉบับนีค้ือผูใด 

 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. ประธานศาลฎีกา    ง. ประธานศาลยุติธรรม  
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  แนวขอสอบ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวธิีการ
บริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. 2546  

 
1.พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ฉบับทีใ่ชในปจจุบนั
เปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ.2536     ข. พ.ศ.2539 
 ค. พ.ศ.2542     ง. พ.ศ.2546 
 ตอบ ง. พ.ศ.2546    

พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา“พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธกีารบริหารกิจการ
บานเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546” 
 
2. พระราชกฤษฎกีาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 120 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

3. การปฏิบตัิตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบตัิเมือ่ใดและจะตอง
มีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่ผูใดกําหนด 
 ก. คณะรัฐมนตร ี    ข. นายกรัฐมนตร ี
 ค. นายกรัฐมนตร ี    ง. ประธานศาลฎีกา 
 ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี  

การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่สวนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและ
จะตองมีเงื่อนไขอยางใด ใหเปนไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดตามขอเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
 

4. จากขอขางตน จะตองไดรับขอเสนอแนะจากผูใด 
 ก. ก.พ.     ข. ก.พ.ร. 
 ค. อ.ก.ค.     ง. อ.ก.พ. 
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 ตอบ ข. ก.พ.ร. 
คําอธิบายดังขอขางตน 

 
5.  “รัฐวิสาหกิจ” นั้นจะตองจัดตัง้ข้ึนโดยกฎหมายใด 
 ก. พรบ. และ พรฎ.    ข. พรบ. และ ขอบญัญตั ิ
 ค. พรบ. หรอื พรฎ.    ง. พรบ. หรอื ขอบัญญตัิ 
 ตอบ ค. พรบ. หรือ พรฎ. 

 “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญตัิหรือพระราช
กฤษฎีกา 
 
6. ผูรักษาการตาม พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 คือใคร 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. คณะรัฐมนตร ี
 ค. วุฒิสภา     ง.  รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชกฤษฎกีานี้ 
 
7. หมวด 1 ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 นั้นมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การรบรหิารกิจการบานเมืองทีดี่   

ข. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 ค. การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรฐั 
 ง. การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 ตอบ ก. การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

หมวด 1  การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 
8. ขอใดคือการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี  
 ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน  ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคา ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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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 หมายถึงการปฏิบตัิราชการที่มีเปาหมาย
เพื่อส่ิงใด 
 ก. เพื่อใหเกิดความผาสุก    

ข. ความเปนอยูดีของประชาชน 
 ค. ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม  

ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มี
เปาหมายเพื่อใหเกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของ
สังคมสวนรวม ตลอดจนประโยชนสูงสุดของประเทศ 
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 

 
21.บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบนั้นเปนหนังสือประชาสัมพันธ 

ชนิดใด 
 ก. คําส่ัง     ข. แจงความ 
 ค. ขาว      ง. แถลงการณ 
 ตอบ ค. ขาว    

ขาว คือ บรรดาขอความที่ทางราชกรเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ (ขอ 22 ระเบียบ งาน
สารบรรณ) 

 
22.หนังสือที่เจาหนาที่ทําข้ึนหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ หมายถึงหนังสือใด 
 ก. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ , บันทึก , ขาว 
 ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, หนังสืออื่น 
 ค. หนังสือรบัรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, แถลงการณ 
 ง. หนังสือรับรอง, รายงานการประชมุ, บันทึก, ประกาศ 
 ตอบ ข. หนังสือรับรอง, รายงานการประชุม, บันทึก, หนังสืออ่ืน 

หนังสือที่ราชการรับไวเปนหลักฐานของทางราชการ มี 4 ชนดิ คือ หนังสือรับรอง รายงาน
การประชมุ บันทึก และหนังสืออื่น (ขอ 23 ระเบยีบฯ งานสารบรรณ) 
 
23.หนังสือรับรอง คือ หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแกบุคคลใด 
 ก. บุคคลทั่วไป    ข. นิติบุคคล 
 ค. หนวยงาน     ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

หนังสือรับรอง คอื หนังสือที่สวนราชการออกใหเพื่อรับรองแก บุคคล นติิบุคคล หรอื
หนวยงาน  เพื่อวตัถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดใหปรากฏแกบุคคลโดยทั่วไปไมจําเพาะเจาะจง ใช
กระดาษตราครุฑ (ขอ 24 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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24.หนังสือรับรองนั้น ใชกระดาษชนดิใด 
 ก. กระดาษเอสี่    ข. กระดาษทําการ 
 ค. กระดาษบันทึก    ง. กระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ง. กระดาษตราครุฑ 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
25.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคญั ที่ออกใหแก
บุคคล 
 ก. ติดรูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หนาตรง ไมสวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรปูดานซายและแผนกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใตรูป 
 ตอบ  ค. ประทับตราช่ือสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและ
แผนกระดาษ 

รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณทีี่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแก
บุคคลใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก 
ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบน
แผนกระดาษ ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไวใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใต
ลายมือชื่อดวย (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
26.การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชมุผูเขารวมประชุม  และมติของที่ประชมุไวเปนหลักฐาน 
เรียกวา 
 ก. บันทึกขอความ    ข. บันทึกการประชมุ 
 ค. รายงานการประชมุ   ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชมุ คอื การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติ
ของที่ประชมุไวเปนหลักฐาน (ขอ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
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64.ซองหนังสือที่ใชบรรจหุนังสือ กระดาษตราครฑุพับ 2 
 ก. C4      ข. C5 
 ค. C6      ง. DL 
 ตอบ ข. C5 
  ซองหนังสือขนาดซี 5 ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพับ 2 

(ขอ 77.2 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 

65.ซองหนังสือที่ใชบรรจหุนังสือ กระดาษตราครฑุพับ 3 
 ก. C4      ข. C5 
 ค. C6      ง. DL 
 ตอบ ง. DL 
  ซองหนังสือขนาดซี 6 ใชสําหรรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพบั 4 

(ขอ 77.3 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
66.ซองหนังสือที่ใชบรรจหุนังสือ กระดาษตราครฑุพับ 4 
 ก. C4      ข. C5 
 ค. C6      ง. DL 
 ตอบ ค. C6 
  ซองหนังสือขนาดดีแอล ใชสําหรับบรรจุหนังสือกระดาษตราครุฑพบั 3 

(ขอ 77.4 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
67.ตราที่ใชประกอบงานหนังสือ เพือ่ลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะเปนส่ีเหล่ียมผืนผา 
ขนาดเทาใด 
 ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  ข. 2.4 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร 
 ค. 2 เซนติเมตร x 1 เซนติเมตร  ง. 2 เซนติเมตร x 0.5 เซนติเมตร 
 ตอบ ก. 2.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร  

ตรารับหนังสือ คอื ตราที่ใชประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือ มีลักษณะ
เปนรูปส่ีเหล่ียมผืนผา ขนาด 2.5 cm x 5 cm. มีชื่อสวนราชการอยูตอนบน (ขอ 78 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
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 แนวขอสอบระเบียบวาดวยรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ.2544 

 
4.ในการกําหนดชั้นความลับนั้น ใหคํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การปฏิบตัิหนาที่ของหนวยงานของรัฐ 
 ข. ประโยชนแหงรัฐ 
 ค. ความปลอดภัยและมั่นคงของรัฐ 
 ง. การปฏิบตัิหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกนั 

ตอบ ง. การปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานของรัฐและประโยชนแหงรัฐประกอบกัน 
      “ขอมูลขาวสารลับ” หมายความวา ขอมูลขาวสารตาม ม.14 หรือ ม.15 ที่มีคําส่ังไมให
เปดเผยและอยูในความครอบครอง หรือ ควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ ไมวาจะเปนเรื่องที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐ หรือ ที่เกี่ยวกับเอกชน ซึ่งมีการกําหนดใหมีชั้นความลับเปน ชั้น
ลีบ ชั้นลับมาก หรือ ชั้นลับที่สุด ตามระเบียบนี้ โดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงาน
ของรัฐ และประโยชนแหงรัฐประกอบกัน  (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 
5."ประโยชนแหงรัฐ" หมายความรวมถึงการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับส่ิงใด 
 ก. ประโยชนสาธารณะ 
 ข. ประโยชนของเอกชน 
 ค. ประโยชนของรัฐบาล 
 ง. ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน 

ตอบ ง. ประโยชนสาธารณะหรือประโยชนของเอกชนประกอบกัน 
“ประโยชนแหงรัฐ” หมายความวา การดําเนินงานของรัฐที่เกี่ยวกับประโยชนสาธารณะ 

หรือ ประโยชนของเอกชนประกอบกัน ไมวาจะเปนเรื่องความมั่นคงของรัฐที่เกี่ยวกับการเมือง
ภายในประเทศ หรือระหวางประเทศ การปองกันประเทศ เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดลอม 
(ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
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6.ขอใดไมใชเรื่องของประโยชนแหงรัฐ 
 ก. การเมืองระหวางประเทศ 
 ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
 ค. การพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

ตอบ ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
7.หัวหนาหนวยงานของรัฐ มีฐานะเปนอะไร 
 ก. นิติบุคคล     ข. นิติรัฐ 
 ค. หนวยงานอิสระ    ง. รัฐวิสาหกิจ 

ตอบ ก. นิติบุคคล 
หัวหนาสวนราชการที่มีฐานะเปนนิตบิุคคล สําหรับสวนราชการในสังกัด 

กระทรวงกลาโหม ใหหมายความรวมถึง หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ กองบญัชาการทหารสูงสุด กองทัพบก  กองทัพเรือและ
กองทัพอากาศ  (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 
8.หัวหนาหนวยงานของรัฐ สําหรับราชการสวนภูมิภาคคอืผูใด 
 ก. นายกรัฐมนตร ี    ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. รองนายกรัฐมนตร ี

ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
“ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูวาราชการจงัหวัด สําหรับราชการสวน

ภูมิภาค  (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 

9.จากขอขางตน สําหรับสวนราชการอื่นนั้นมีผูใดไมใชหัวหนาหนวยงานของรัฐ 
 ก. ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกเมืองพัทยา 

ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
 “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูวาราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดนายกเทศมนตรี  ประธานสภาตําบล  นายกเมืองพัทยาหรือ
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ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน แลวแตกรณี สําหรับขาราชการสวน
ทองถิ่น   (ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 
10.หัวหนาหนวยงานของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผูใด 
 ก. ผูบริหารกิจการของรฐัวิสาหกิจ  ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกเมืองพัทยา 

ตอบ ก. ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
 “ หัวหนาหนวยงานของรัฐ” หมายความวา ผูบริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรฐั  (ระเบียบ วาดวยการ
รักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 

11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงขอใด 
 ก. การลดชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ข. การเพิ่มชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสาร 
 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“ การปรับช้ันความลับ” หมายความวา การลด หรือ เพิ่มชัน้ความลับของขอมูลขาวสาร

ลับ และใหหมายความรวมถึง การยกเลิกชั้นความลับของขอมูลขาวสารลับนั้นดวย  (ระเบียบ วา
ดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 5) 
 

12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับของทางราชการนั้นตองมี
การกระทําทุกๆ  กี่ปเปนอยางนอย 
 ก. ทุกๆ 1 ป     ข. ทุกๆ 2 ป 
 ค. ทุกๆ 3 ป     ง. ทุกๆ 5 ป 

ตอบ ง. ทุกๆ 5 ป 
ทุก 5 ป เปนอยางนอย ใหนายกรัฐมนตรีจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัตกิารตามระเบียบ

นี้ และพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบนี้ใหเหมาะสม 
(ระเบียบ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ขอ 6) 

 

13.จากขอขางตน  ผูใดจัดใหมีการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบวาดวยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 

 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422, 

085-9679080,085-9993722,085-9993740 
 

 
แจงการโอนเงิน พรอมช่ือ และอเีมลลที ่

  LINE ID :  sheetram 
โทรศัพท : 02-7230950,02-5141422,085-9679080, 

085-9993722,085-9993740 
 

 


