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ค ำน ำ 

ส านักงาน ก.พ.ได้ปรับปรุงหลักสูตรการสอบใหม่เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งเพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับความรู้
และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการทดสอบความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี ความรู้ดังกล่าว 
ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง            
หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ เข้ามาซึ่งในส่วนนี้        
มีคะแนนเต็ม 50 คะแนนเกณฑ์การผ่าน 60 % 

ครูพี่แป้ง และคณะอาจารย์ The First ติวเตอร์ จัดท าหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเป็นการสรุปใจความส าคัญกฎหมาย
พร้อมแนวข้อสอบแยกตามแต่ละตัวกฎหมาย และมีกฎหมายฉบับเต็มซึ่งต้องอ่านประกอบแนวข้อสอบรวมอยู่ในเล่ม
เรียบร้อยแล้ว น้องๆ ไม่ต้องไปโหลดกฎหมายฉบับเต็มเพิ่ม จากหลักสูตรที่ส านักงาน ก.พ.เพิ่มเข้ามาจะเน้นไปที่การ
เป็นข้าราชการที่ดี ดังนั้นการอ่านกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่น ามาออกข้อสอบเราก็ควรเน้นไปที่เรื่องเกี่ยวกับการเป็น
ข้าราชการที่ดีต้องปฏิบัติอย่างไร และสิ่งส าคัญในการอ่านกฎหมายเพื่อเตรียมตัวสอบข้าราชการต้องอ่านกฎหมาย
ฉบับเต็มประกอบด้วยทุกตัวกฎหมาย     

ครูพี่แป้ง และคณะอาจารย์ The First ติวเตอร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ ทุกคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้แลว้        
จะสามารถสอบผ่านได้บรรจุรับราชการกันทุกคน 

 

 

 

 
ด้วยควำมรักและเคำรพยิ่ง 

“ครูพีแ่ป้ง” 
สแกวัลณ์ ศรชีนะ 

เจ้าของหนังสือ “คณิตฯ พิชิต ก.พ.”และ 
”คู่มือเตรียมสอบ ก.พ.” 

นักคิด นักเขียน วิทยากร และติวเตอร์สอนคณิตศาสตร ์
แอดมินเพจ “เตรียมสอบ ก.พ.” 

FB: สแกวัลณ ์ศรีชนะ 
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1. แนวข้อสอบพระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่8) 
พ.ศ. 2553 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับแรก) มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก. 4 กันยายน 2534    ข. 5 สิงหาคม 2534 

ค. 5 กันยายน 2534    ง. 4 สิงหาคม 2534  

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 8) มีผลบังคบัใช้เมื่อใด 

ก. 8 กรกฎาคม 2553    ข. 7 กันยายน 2553 

ค. 8 ธันวาคม 2553    ง. 7 ธันวาคม 2553  

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของใคร? (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2534) 

ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ข. คณะรัฐมนตร ี

ค. รัฐสภา     ง. นายกรัฐมนตรี  

4. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของใคร? (ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) 

ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ข. คณะรัฐมนตร ี

ค. รัฐสภา     ง. นายกรัฐมนตรี  

5. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด 

ก. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ค. ความมีประสิทธิภาพ    

ง. ถูกทุกข้อ  

6. หลักการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องใช้วิธีการใด 

ก. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ข. วิธีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ค. วิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ   ง. วิธีการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  

1. ค 2. ค 3. ก 4. ค     5. ง  6. ก 
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หลักสูตรกำรสอบ ก.พ. ฉบบัใหม่ (เริ่มใช้ 1 ตุลำคม 2562) 
ก.พ. คือ การสอบภาค ก.ของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีส านักงาน ก.พ.เป็นด าเนินการ 

จัดสอบ เมื่อสอบผ่านส านักงาน ก.พ.จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผา่นภาค ก.ของส านักงาน ก.พ. ไปใช้ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ  

 หลักสูตรการสอบ ก.พ. มีดังน้ี 
วิชาที่สอบ คะแนน เกณฑ์การสอบผ่าน 

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ไทย คณิต) 
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับ
ใจความส าคญั การสรุปความ การตีความจากบทความ 
ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆ 
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจน
การหาข้อสรุปอย่างสมเหตสุมผลจากข้อความ สัญลักษณ ์
รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 
1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ 
ความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการ
ประเมินความเพียงพอของ 
ข้อมูล 

100 1.ได้คะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ส าหรับ  
ระดับต่ ากว่า ป.ตรี 
และ ป.ตร ี
2.ได้คะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
65 ส าหรับ ป.โท 

1.  

2. วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใชศ้ัพท์ ส านวน 
โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ
บริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดย
ทดสอบการท าความเข้าใจในสาระของข้อความหรือ
บทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในระดับเบ้ืองต้น 

50 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 
ทุกระดับที่สอบ 

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการ
ทดสอบความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี 
ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 

50 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 
ทุกระดับที่สอบ 
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1. แนวข้อสอบพระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่เติมถงึ (ฉบับที ่8) 
พ.ศ. 2553 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับแรก) มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก. 4 กันยายน 2534    ข. 5 สิงหาคม 2534 

ค. 5 กันยายน 2534    ง. 4 สิงหาคม 2534  

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2553 (ฉบับที่ 8) มีผลบังคบัใช้เมื่อใด 

ก. 8 กรกฎาคม 2553    ข. 7 กันยายน 2553 

ค. 8 ธันวาคม 2553    ง. 7 ธันวาคม 2553  

3. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของใคร? (ฉบับที่ 1 พ.ศ.2534) 

ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ข. คณะรัฐมนตร ี

ค. รัฐสภา     ง. นายกรัฐมนตรี  

4. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
ค าแนะน าและยินยอมของใคร? (ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) 

ก. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ    ข. คณะรัฐมนตร ี

ค. รัฐสภา     ง. นายกรัฐมนตรี  

5. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด 

ก. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน  

ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

ค. ความมีประสิทธิภาพ    

ง. ถูกทุกข้อ  

6. หลักการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องใช้วิธีการใด 

ก. วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   ข. วิธีลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ค. วิธีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ   ง. วิธีการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  

1. ค 2. ค 3. ก 4. ค     5. ง  6. ก 
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หลักสูตรกำรสอบ ก.พ. ฉบบัใหม่ (เริ่มใช้ 1 ตุลำคม 2562) 
ก.พ. คือ การสอบภาค ก.ของข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีส านักงาน ก.พ.เป็นด าเนินการ 

จัดสอบ เมื่อสอบผ่านส านักงาน ก.พ.จะออกหนังสือรับรองผลการสอบผา่นภาค ก.ของส านักงาน ก.พ. ไปใช้ในการ
สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการของส่วนราชการต่างๆ  

 หลักสูตรการสอบ ก.พ. มีดังน้ี 
วิชาที่สอบ คะแนน เกณฑ์การสอบผ่าน 

1.ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (ไทย คณิต) 
1.1 การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา ได้แก่ การใช้ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร ความเข้าใจในการอ่านภาษาไทย การจับ
ใจความส าคญั การสรุปความ การตีความจากบทความ 
ข้อความหรือสถานการณ์ต่างๆ 
1.2 การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม ได้แก่ การคิดหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงค า ข้อความ หรือรูปภาพ ตลอดจน
การหาข้อสรุปอย่างสมเหตสุมผลจากข้อความ สัญลักษณ ์
รูปภาพ สถานการณ์หรือแบบจ าลองต่างๆ 
1.3 การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ ได้แก่ ความเข้าใจ 
ความคิดรวบยอดและแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น 
การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการ
ประเมินความเพียงพอของ 
ข้อมูล 

100 1.ได้คะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
60 ส าหรับ  
ระดับต่ ากว่า ป.ตรี 
และ ป.ตร ี
2.ได้คะแนนรวม 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
65 ส าหรับ ป.โท 

1.  

2. วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
เพื่อวัดความเข้าใจในหลักการสื่อสาร โดยใชศ้ัพท์ ส านวน 
โครงสร้างประโยคที่เหมาะสมทั้งในเชิงความหมายและ
บริบท แสดงถึงความสามารถในการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ การวัดความสามารถด้านการอ่าน โดย
ทดสอบการท าความเข้าใจในสาระของข้อความหรือ
บทความและการวัดความสามารถด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ ในระดับเบ้ืองต้น 

50 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 
ทุกระดับที่สอบ 

3. ความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการ
ทดสอบความรู้ที่เป็นพ้ืนฐานของการเป็นข้าราชการที่ดี 
ความรู้ดังกล่าว ได้แก่ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง หน้าที่และความรับผิดในการปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ตลอดจนเจตคติและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ 

50 ได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 60 
ทุกระดับที่สอบ 
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สรุปหัวใจส ำคัญพระรำชบญัญตัริะเบยีบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.2534                                        
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที ่8  พ.ศ.2553 

พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชการกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป            
จะเห็นได้ว่า ฉบับแรก พ.ศ. 2534  ประกาศวันที่  4  กนัยายน 2534 จึงมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปคือวันที่  5  
กันยายน  2534  และฉบับล่าสุดฉบับที่ 8  พ.ศ. 2553 ประกาศวันที่  7  ธันวาคม 2553 จึงมผีลบังคับใช้ในวัน
ถัดไปคือวันที่ 8  ธันวาคม 2553  

หัวใจส ำคญัคือ  พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 เป็นพระราชบัญญัติที่ใช้ในการจัด
ระเบียบบริหารราชการของประเทศ  ครอบคลุมส่วนราชการทั้งประเทศ โดยได้ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการต่างๆ ให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้ปฏิบัติงานซ้ าซ้อนกัน  บทบัญญัติการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ครบถ้วน
ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ และก าหนดอ านาจและหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการของข้าราชการซึ่งปฏิบัติราชการในเขตจังหวัดให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อมุง่เน้นไปที่
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่
ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ 
โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน 
วัตถุประสงค์ของกำรบรหิำรรำชกำรตำมพระรำชบญัญตันิี้ (มำตรำ 3/1) 

1. เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
2. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
3. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ลดภารกิจ ยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น 
4 การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ 
5. การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน  

กำรจดัสรรงบประมำณ การบรรจุแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง ต้องค ำนึงถึงหลักกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดิน ตาม 
พ.ร.บ.นี้ (มาตรา 3/1 วรรคสอง) 
กำรปฏิบตัหินำ้ที่ส่วนรำชกำร ต้องใช้วิธีกำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ี (มาตรา 3/1 วรรคสาม) 
โดยค านึงถึง  1. ค านึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน 

     2.  การมีส่วนร่วมของประชาชน   
    3. การเปิดเผยข้อมูล  
    4. การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามความเหมาะสมของภารกิจ 

กำรจดัระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แบง่เป็น 3  รปูแบบ  คือ (มำตรำ 4) 
1. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
2. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
3.  ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

- การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ.นี้ ให้ก าหนดต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆ (มาตรา 5) 
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137. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเลขาธิการ ก.พ.ร. 

ก. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ    

ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างของส านักงาน ก.พ.ร. 

ค. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตร ี    

ง. ถูกทุกข้อ  

138. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามข้อใด 

ก. ลาออก   

ข. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 71/2 

ค. คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะบกพร่องต่อหน้าที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหย่อนความสามารถ 

ง. ถูกทุกข้อ 

139. เมื่อต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสบิ
วัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึงกี่....วัน  จะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 

ก. 90 วัน    ข. 120 วัน 

ค. 150 วัน    ง. 180 วัน 

 

137. ง      138. ง   139. ง 

 

 

“ข้อ อ้ำง และ ข้อ แก้ ตัว คือ สำ เหตุ ของ ค ว ำ ม ล้ม เ ห ล ว” 

-ไบรอัน เทรซ-ี   จากหนังสือขโมยความคิดของคนเก่งที่สุดในโลก 
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มาตรา 3/12 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิด
ผลสมัฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธ์ิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน         
การลดภารกิจและยุบเลิกหนว่ยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจ
การตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รบัผิดชอบต่อผล
ของงาน 

การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ต้องค านึงถึง
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึง
ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนรว่มของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตราน้ี จะตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้ 

มาตรา 4 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 5 การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ให้ก าหนดต าแหน่งและ

อัตราเงินเดือนโดยค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆ ไว้ด้วย 
การบรรจุและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ราชการต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย 
มาตรา 6 ให้นายกรัฐมนตรีรกัษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ส่วนที่ 1 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

 
มาตรา 7 ใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลางดังนี้ 
(1) ส านักนายกรัฐมนตร ี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงหรือทบวง 
ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

2 มาตรา 3/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
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พระรำชบัญญตั ิ
ระเบยีบบริหำรรำชกำรแผน่ดิน พ.ศ.2534  

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8 พ.ศ.2553) 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๒๑ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๓๔  

เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรงุกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534” 
 มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 มาตรา 3 ให้ยกเลิก 
 (1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 
 (2) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 310 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2515 
 (3) พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ.2515 
พ.ศ. 2517 
 (4) พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ.2515 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2517 

(5) พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ.2515 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2517 

(6) พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ.2515 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2519 

(7) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 8 พฤศจกิายน พ.ศ.2520  
(8) พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กนัยายน พ.ศ.2515 

(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2522 
(9) ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ 48 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2515 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534 
 
 
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 108/ตอนที่ 156/ฉบับพิเศษ หน้า1/4 กันยายน 2534 
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2. แนวข้อสอบพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบบัที ่2) พ.ศ.2562 

1. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการ
สมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยอาศัยอ านาจตามความกฎหมายใด 

ก. กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ข. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้เพิม่เติม พ.ศ.2545 

ค. พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535 

ง. ถูกทั้งข้อ ก.และ ข. 

2. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เมื่อวันที่ 

ก. 9  กันยายน  2546      

ข. 9  ตุลาคม  2546 

ค. 10  กันยายน 2546      

ง. 10 ตุลาคม 2546 

3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข. เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นบัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ค. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ง. ไม่มีข้อใดถกู 

4. ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 คือ 

ก. นายกรัฐมนตร ี      

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค. คณะรัฐมนตรี       

ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

1. ง  2. ข  3. ค      4. ก      
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โปร่งใสเป็นธรรม และมีความรับผิดชอบตลอดจนปรับปรุงอ านาจในทางปกครองของอ าเภอเพื่อสนับสนุนให้เกิดความ
สงบเรียบร้อยในสังคม และสมควรให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนราชการในส านัก
นายกรัฐมนตรแีละรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓๗๓ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

บัญญัติให้องคก์รอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนญู และมาตรา ๒๕๕ วรรคห้า บญัญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วย
ธุรการที่เป็นอิสระ ในการบรหิารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอ่ืน โดยมีอัยการสูงสดุเป็น
ผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี ้

 
 

๗๒ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนที่ ๕๕ ก/หน้า ๑/๑๕ กันยายน ๒๕๕๐ 

๗๓ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หน้า ๕๑/๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ 

 
 
 
 

“เรียนรูส้ิบครั้งไม่เท่ำประสบกำรณห์นึ่งครั้ง” 
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน-์ 

 
 

“เร่งรบีเกินไปอำจไปไม่ถึงควำมส ำเร็จ” 
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน-์ 

 
 

“ควำมส ำเร็จอำจเริ่มจำกควำมไม่รู้และกำรเรยีนรู้” 
-อัลเบิร์ต ไอน์สไตน-์ 
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สรุปหัวใจส ำคัญพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑแ์ละวิธีกำรบรหิำรกิจกำรบำ้นเมืองที่ดี พ.ศ.2546             
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที ่2) พ.ศ.2562  
ควำมเปน็มำ 
 เนื่องจากได้มีการปฏิรูประบบราชการและมกีารตราพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 แก้ไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้การบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและให้การบริการแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการก าหนดให้การบริหารราชการในแต่ละระดับ
ได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการ
ปฏิบัติราชการ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้าเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ฉบับที่  1 มีทัง้หมด 9 
หมวด  53 มาตรา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และมผีลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 10 
ตุลาคม 2546   พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการให้
นายกรัฐมนตรเีป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  ซึง่พระราชกฤษฎีกานี้มีหลักการเพื่อเป็นหลักเกณฑ์และวิธีใน
การปฏิบัติราชการ การสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ( แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2         
พ.ศ.2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  และมีผลใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 
2562 

ส่วนราชการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเท่ากรม  ราชการส่วนภูมิภาค        
(จังหวัด,อ าเภอ,ต าบล,หมู่บ้าน)  รัฐวิสาหกจิที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ (ขึ้นต้นด้วย การ...เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย) รัฐวิสาหกจิที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา  (ขึ้นต้นด้วย องค์การ .... เช่น องค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ)  (มาตรา 4)  

ส่วนราชการที่มิใช่ส่วนราชการตามพระราชบัญญัตินี ้ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เช่น องคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  กรุงเทพมหานคร  เมอืงพัทยา  และรัฐวิสาหกิจที่จดัตั้งขึ้นตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (มาตรา 4) 

ข้ำรำชกำร หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานในส่วนราชการ (มาตรา 4) 
หมวดที่ 1 กำรบรหิำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ี 
หลักกำรของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองทีด่ี   มีทั้งหมด 7 เป้ำหมำย (มำตรำ 6) 

เป้ำที่ 1 เกิดประโยชน์สุขของประชาชน (สุข) 
เป้ำที่ 2 เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ (สมัฤทธิ์) 
เป้ำที่ 3 มีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (คุ้มค่า) 
เป้ำที่ 4 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จ าเป็น (ลดขั้นตอน) 
เป้ำที่ 5 ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ (ปรับปรุง) 
เป้ำที่ 6 ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก (อ านวย) 
เป้ำที่ 7 มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ (ประเมิน) 
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69. ข้อใดมิใช่ 10 หลักการย่อยของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ก. การกระจายอ านาจ (Decentralization)  ข. ประสิทธิภาพ (Efficiency) 

ค. หลักนิติธรรม (Rule of Law)    ง. ประชารัฐ (Participatory State) 

70. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management ) ประกอบด้วย 

ก. ประสิทธิภาพ (Efficiency)  

ข. ประสิทธิผล (Effectiveness) 

ค. การตอบสนอง (Responsiveness) 

ง. ถูกทุกข้อ 

71. “I AM READY”  หมำยถึง 

ก. 10 หลักการย่อยของหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

ข. 4 หลักการส าคัญของหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ค. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบราชการไทย 8 ประการ 

ง. ถูกทุกข้อ 

 

69. ง        70. ง       71. ค 

 

 

" คุณ มี หนัง สือ กี่ เล่ม ไม่ ส ำ คัญ...ส ำ คญั คุณ อ่ำน จบ กี่ รอบฝึก ท ำ โจทย์ กี่ รอบ” 

- ครูพีแ่ป้ง - 
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หมวด ๑ 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 
มาตรา ๖ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่ การบริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปน้ี 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธภิาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏบิัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 

หมวด ๒ 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 
มาตรา ๗ การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อให้

เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ 

มาตรา ๘ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่า
ประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ และจะตอ้งมีแนวทางการบริหารราชการดังต่อไปนี้ 

(๑) การก าหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๗ และสอดคล้องกับ
แนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรีทีแ่ถลงต่อรัฐสภา 

(๒) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้และมุ่งให้เกดิ     
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 

(๓) ก่อนเริม่ด าเนินการ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ผลดีและผลเสียให้ครบถ้วนทุกด้าน 
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการที่โปร่งใส มีกลไกตรวจสอบการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน ในกรณีที่ภารกิจใด            
จะมีผลกระทบต่อประชาชน ส่วนราชการต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนหรือชี้แจงท าความเข้าใจ
เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับจากภารกิจนั้น 

(๔) ให้เป็นหนา้ที่ของข้าราชการที่จะต้องคอยรับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ
ประชาชนผู้รับบริการ เพ่ือปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
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พระราชกฤษฎีกา 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เป็นปีที่ ๕๘ ในรัชกาลปัจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยประกอบกับมาตรา ๓/๑            

และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิม่เติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา          
พระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ          
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกานี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้อง        

มีเงื่อนไขอย่างใด ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
มาตรา ๔ ในพระราชกฤษฎีกานี้ 
“ส่วนราชการ” หมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐที่อยู่ในก ากับของราชการฝ่ายบริหาร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจที่จดัตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา 
“ข้าราชการ” หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง หรือผูป้ฏิบัติงานในส่วนราชการ 
มาตรา ๕ ให้นายกรัฐมนตรีรกัษาการตามพระราชกฤษฎีกานี ้
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6. ข้อใดมใิช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีในปัจจุบัน 
ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด    ข. เทศบาล  

ค. องค์การบริหารส่วนต าบล    ง. สุขาภิบาล 

ตอบ ง. ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป มี องค์การบรหิารส่วนจังหวัด,เทศบาล และองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ส่วนรูปแบบพิเศษ จะมี เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานคร  หากข้อสอบถาม ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จะมี องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,สุขาภิบาล และราชการท้องถิ่นอื่นตามที่
กฎหมายก าหนด 

7. การต้ัง ยุบ เปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก.  พระราชกฤษฎีกา    ข. พระราชบัญญัต ิ  

ค. กฎกระทรวง     ง. ประกาศ 

ตอบ ข. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 52 ให้รวมทั้งที่หลายๆ อ าเภอ ตั้งขึ้นเป็น
จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ  

8. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตราเป็นกฎหมายใด 

ก.  พระราชกฤษฎีกา    ข. พระราชบัญญัต ิ  

ค. กฎกระทรวง     ง. ประกาศ 

ตอบ  ค. มาตรา 8 ฉ  การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนและมี
ฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 

9. ข้อใดไม่ใชห่น้าที่ของนายอ าเภอ 
 

ก.  บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนทางราชการ 

ข. บริหารราชการตามค าแนะน าและค าช้ีแจงของผู้ว่าราชการจังหวัด  

ค. ท าแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อเสนอขอจัดตั้งงบประมาณ 

ง. ดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ตอบ ค. ตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 65  นายอ าเภอมีอ านาจและหน้าที่ดังนี ้

          (1) บริหารราชการตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ ถ้ากฎหมายใดมิได้บัญญัติว่าการ
ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ ให้เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอที่จะต้องรักษาการให้เป็นไปตาม   
กฎหมายนัน้ด้วย 
          (2) บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มอบหมายหรือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการใน
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7. ข้อสอบจรงิสนำมสอบ ก.พ.และตัวอยำ่งข้อสอบในเว็บไซต์ ก.พ. 
1. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล มีฐานะ 

ก. กระทรวง     ข. กรม 

ค. องค์การมหาชน     ง. รัฐวิสาหกิจ 

ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 
มาตรา 6 “การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” 

2. ข้อใดอยู่ในบังคับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

ก. ลงมติเลื่อนสมณศักดิ ์    ข. ลงมติรับรองท าหนังสือระหว่างประเทศ 

ค. ลงโทษทางวินัยข้าราชการพลเรือน   ง. ยึด อายัดทรัพย์ลูกหนี ้

ตอบ ค.  

3. ข้อใดมใิช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 

ก. ส่วนกลาง     ข. ส่วนภูมิภาค 

ค. ส่วนท้องถิ่น     ง. ส่วนต าบล 

ตอบ ง. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 4 

4. ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะ 

ก. เทียบเท่ากระทรวง    ข. เทียบเท่ากรม 

ค. เทียบเท่าองค์กรอิสระ    ง. เทียบเท่าทบวง 

ตอบ ก.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 7 

5. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ 

ก. วัน เดือน ปีที่ท าค าสั่ง    ข. ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง 

ค. ลายมือช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่ง    ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 36 
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