
1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใหไว ณ วันที่เทาใด 
ก. 9 มกราคม 2546              ข. 9 ตุลาคม 2546 
ค. 9 กุมภาพันธ 2546            ง. 9 พฤศจิกายน 2546 
 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 นี้บังคับเมื่อใด 
ก. วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. วันพนกําหนด 30 วัน นับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. วันพนกําหนด 90 วัน นับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกจิการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีกี่หมวดกี่มาตรา 
ก.  9 หมวด 53 มาตรา                              ข. 8 หมวด 52 มาตรา 
ค.  9 หมวด 54 มาตรา                               ง.  8 หมวด 54 มาตรา 
 
4. หนวยงานที่มีหนาที่ในการกําหนดแนวดําเนินการทั่วไปใหกับสวนราชการเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการทีด่ ี
ก. คปร.                   ข. คพร.                   ค. ปปร.                   ง. กพร. 
 
5. เปาหมายสูงสุดของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีคอื 
ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน        
ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจของรัฐ 
ง. ไมมีข้ันตอนการปฏบัิติงานท่ีเกินความจําเปน 
 
6. สวนราชการตองบริหารจัดการอยางไรใหเกิดเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
ก. ปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดความผาสุกและเปนอยูท่ีดีของประชาชน 
ข. ปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดความสงบสุขและความปลอดภัยของสวนรวม 
ค. ปฏิบัติการเพ่ือใหเกิดท่ีใหประชาชนเปนศูนยกลางของการบริการจากรัฐ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
7. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน หมายถึงขอใด ? 
ก. การปฏิบัติราชการที่มีเปาหมาย     ข. การปฏิบัติราชการแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 
ค การบริหารราชการแบบใหม             ง. การบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
 
8. แนวดําเนินการในการบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
ก. การปฏิบัติภารกิจของรัฐตองเปนไปดวยความซ่ือสัตย สุจริต สามารถตรวจสอบได 
ข. ภารกิจท่ีมีผลกระทบตอประชาชนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน 
ค. กอนดําเนินงานสวนราชการตองศึกษาวิเคราะหผลดีผลเสียใหครบทุกดาน 
ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 



9. ขอใดคือหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี? 
ก. Good Governance                              ข. Good Governanc 
ค. Good Govenance                                ง. ถูกทุกขอ 
 
10. ขอใดไมใชการบริหารราชหารเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ก. กอนดําเนินการตามภารกิจ ตองจัดแผนปฏบัิติไวลวงหนา 
ข. แผนปฏิบัติราชการตองมีรายละเอียดของข้ันตอน ระยะเวลา และงบประมาณท่ีตองดเนินการ เปาหมาย ผลสัมฤทธ์ิ และ
ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ค. การติดตามและประเมินผลตามแผนปฏิบัติราชการ สวนราชการกําหนดโดยอิสระ 
ง. การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการเกิดผลกระทบตอประชาชน ตองดําเนินการแกไข 
 
11. สวนราชการที่มีภารกิจใกลเคียงกันหรือตอเนื่องกัน ใหสวนราชการกําหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อใหเกิดการบริหาร
ราชการแบบบูรณาการรวมกัน โดยมีจุดมุงเพื่ออะไร 
ก. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ              ข. เกิดความสามัคคีในหนวยงาน 
ค. เพ่ือลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน                    ง. เพ่ือความคุมคาในการปฏิบัติงาน 
 
12. “สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติการไวลวงหนา”สนองตอเปาหมายการบริหารจดัการบานเมืองที่ดีขอใด 
ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน                     
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจรัฐ  
ง. ไมมีข้ันตอนการปฏบัิติงานท่ีเกินความจําเปน 
 
13. การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ(CEO) สนองตอเปาหมายขอใด 
ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจรัฐ 
ง. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
 
14. สวนราชการตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏบิัติราชการตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
สวนราชการกําหนดขึ้นตองสอดคลองกับมาตรฐานทีใ่ครกําหนด 
ก. ครม.          ข. รมต.          ค.สํานังงบประมาณ.     ง. ก.พ.ร. 
 
15. เรื่องใดเกิดขึ้นกอน 
ก. แถลงนโยบาย                             ข. จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ค. จัดทําแผนบริหารแผนดิน               ง. จัดทําแผนนิติบัญญัติ 
 
16. หนวยงานที่มีหนาจัดจัดทาํแผนบริหารราชการแผนดินเพื่อเสนอ ครม.ใหความเห็นชอบ 
ก. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ข. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค. สํานักงบประมาณ                        ง. ถูกทุกขอ 
 
 



17. หนวยงานตามขอ 16 ตองจัดทําแผนการบริหารราชการแผนดินเสนอ ครม.ภายในกี่วัน 
ก. ภายใน 15 วันนับต้ังแตวันท่ีแถลงนโยบาย     ข. ภายใน 30 วันนับต้ังแตวันท่ีแถลงนโยบาย 
ค. ภายใน 60 วันนับต้ังแตวันท่ีแถลงนโยบาย     ง. ภายใน 90 วันนับต้ังแตวันท่ีแถลงนโยบาย 
 
18. แผนปฏิบัติราชการของสวนราชการกําหนดระยะเวลาไวตามขอใด 
ก. 1 ป           ข. 2 ป           ค. 3 ป           ง. 4 ป 
 
19. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับแผนบริหารราชการแผนดิน 
ก. สาระสําคัญตองมีกําหนดเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของงาน 
ข. ตองมีบุคคลท่ีรับผิดชอบในแตละภารกิจ 
ค. ตองมีประมาณการรายไดและรายจายและทรัพยากรตาง  ๆ
ง. ถูกทุกขอ 
 
20. หนวยงานใดมีหนาที่จัดทําแผนนิติบัญญัต ิ
ก. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      ข. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      
ค. สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     ง. ถูกทัง้ขอ ก และ ค 
 
21. ใครเปนผูเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปของสวนราชการ 
ก. นายรัฐมนตรี                    ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตร ี                       ง. ปลัดกระทรวง 
 
22. เมื่อสิ้นปงบประมาณใหสวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบตัิราชการประจําป 
เสนอตอใคร 
ก. นายรัฐมนตรี                    ข. คณะรัฐมนตร ี
ค. รัฐมนตรี                         ง. ปลัดกระทรวง 
 
23. สวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการเพื่อขอรับงบประมาณหนวยงานใดกําหนดแนวทางจัดทํา 
ก. ก.พ.ร.                                     ข. สํานักงบประมาณ     
ค.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
24. ในการปฏิบัติราชการในสวนราชการใหมีประสิทธิภาพขอมูลขาวสารใดที่ตองเผยแพรใหขาราชการและประชาชน
ทราบทั่วโดยทั่วกัน 
ก. เปาหมาย                                 ข. แผนการทํางานและงบประมาณ        
ค. ระยะเวลาเสร็จโครงการ                 ง. ถูกทุกขอ 
 
25. รายจายตอหนวยของงานบริการสาธารณะใดของสวนราชการใดสูงกวารายจายตอหนวยของสวนราชการอื่นที่มี
ประเภทและคุณภาพคลายคลึงกัน ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนลดรายจายเสนอตอใคร 
ก. สํานักงบประมาณ     ข. กรมบัญชีกลาง        ค. ก.พ.ร.        ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 



26. หนวยงานใดจัดใหมีการประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่สวนราชการดําเนินการอยู 
ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ข. สํานักงบประมาณ 
ค. สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ง. ถูกทัง้ ก และ ข         
 
27. การประเมินความคุมคาตามขอ 25 ใหคํานึงถึงอะไร 
ก. ประเภทและสภาพของแตละภารกิจ 
ข. ความเปนไปไดของภารกิจหรือโครงการท่ีดําเนินการ 
ค. ประโยชนท่ีรัฐและประชาชนจะพึงได และรายจายท่ีตองเสียไปกอนและหลังดําเนินการ 
ง. ถูกทุกขอ 
 
28. การจัดซื้อจัดจาง สนองตอเปาหมายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีขอใด 
ก. เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
ข. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจรัฐ 
ง. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
 
29. การจัดซื้อจัดจางขอใดถูกตอง ? 
ก. เปดเผย และ เท่ียงธรรม                ข. คํานึงถึงผลประโยชนและผลเสียทางสังคม 
ค. ไมตองถือราคาตํ่าสุดเสมอไป           ง. ทุกขอ 
 
30. สวนราชการที่รับเรื่องการอนุญาต อนุมัติตามกฎหมายกําหนดจากสวนราชการอื่น ตองพิจารณาและแจงผลใหสวน
ราชการที่ยื่นเรื่องภายในกี่วันนับจากไดรับคําขอ 
ก. ภายใน 7 วัน          ข. ภายใน 15 วัน        ค. ภายใน 30 วัน        ง. ภายใน 60 วัน 
 
31. เรื่องใดที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศหรือมติ ครม.กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว และขั้นตอนการปฏิบตัิ
นั้นตองใชระยะเวลาเกินตามขอ 29 ใหสวนราชการอ่ืนนั้นดําเนินการอยางไร 
ก. ดําเนินโดยดวนเม่ือไดรับการประสาน           ข. แจงใหสวนราชการน้ันทราบลวงหนา 
ค. ประกาศกําหนดระยะเวลาไว                  ง. ถูกทุกขอ 
 
32. การสั่งราชการโดยปกติใหกระทําเปนลายลักษณอักษร เวนแตผูบังคับบัญชามีความจําเปนที่ไมอาจสั่งเปนลายลักษณ
อักษรได จะสั่งราชการดวยวาจาก็ได ผูรับคําสั่งตองดําเนินการอยางไร 
ก. บันทึกคําส่ังดวยวาจาไวเปนลายลักษณอักษร                     ข. ปฏิบัติราชการตามคําส่ัง 
ค. บันทึกรายงานใหผูส่ังทราบพรอมบันทึกอิงคําส่ังดวยวาจาไว    ง. ถูกทุกขอ 
 
 
 
 
 
 



33. การกระจายอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการอนุญาตอนุมัติ หรือการปฏิบัติราชการ มุงใหเกิดความ 
สะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 
ก. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจรัฐ 
ค. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
ง. การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 
34. หนวยงานใดเปนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอํานาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบ
ระหวางผูมอบอํานาจและผูรับมอบ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการใหสวนราชการถือปฏิบัต ิ
ก. ก.พ.ร.                                     ข. สํานักงบประมาณ     
ค.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา        ง. ถูกท้ังขอ ข และ ค 
 
35. ใครใหความเห็นชอบหลักเกณฑตามขอ 34 
ก. นายรัฐมนตรี                              ข. คณะรัฐมนตร ี
ค. รัฐมนตรี                                   ง. ปลัดกระทรวง 
 
36. สวนราชการตองจัดทําแผนภูมิ ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเปดเผยใหประชาชนทราบไวที่ใด 
ก. สํานักงานท่ีทําการสวนราชการน้ัน                ข. เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา 
ค. เว็บไซตของหนวยงาน                             ง. ขอ ก และ ค 
 
37. One Stop Service สนองตอเปาหมายการบริหารจดัการบานเมืองที่ดีขอใด 
ก. เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ข. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาเชิงภารกิจรัฐ 
ค. ปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
ง. การลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
 
38. ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปนหรือสมควรที่จะดําเนินการตอหรือไม โดย
คํานึงถึงสิ่งใด 
ก. แผนการบริหารราชการแผนดิน                  ข. นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
ค. ความคุมคาของภารกิจและกําลังงบประมาณ   ง. ถูกทุกขอ 
 
39. สวนราชการจะยกเลิก  เปลี่ยนแปลงภารกิจ  หรือปรับโครงสรางอัตรากําลังไดตองขออนุมัติหนวยงานใด 
ก. ก.พ.ร.                                     ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ค. คณะกรรมการท่ีกฎหมายน้ันๆระบุ     ง. คณะรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 



40. ถากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศที่อยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด ไมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ หรือเปนอุปสรรคตอการดํารงชีวิตของประชาชาชน หนวยงานใด
มีหนาที่เสนอแนะตอสวนราชการนั้นใหดําเนินแกไข ปรับปรงุหรือยกเลิก 
ก. ก.พ.ร.                                     ข. สํานักงบประมาณ     
ค.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ง. คณะรัฐมนตรี 
 
41. ถาสวนราชการไมเห็นดวยกับขอเสนอแนะของหนวยงานตามขอ 40 ใหเสนอเรื่องตอใคร 
ก. ก.พ.ร.                                     ข. นายกรัฐมนตรี         
ค.สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา       ง. คณะรัฐมนตร ี
 
42. หากประชาชนมีหนังสือสอบถามเรื่องตามอํานาจหนาที่มายังหนวยงานราชการๆนั้นจะตองตอบหรือแจงการ
ดําเนินงานใหประชาชนทราบภายในกี่วัน 
ก. ภายใน 5 วัน                             ข. ภายใน 7 วัน 
ค. ภายใน 15 วัน                           ง. ตามความเหมาะสม 
 
43. กรณีสวนราชการใดไมอาจจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศเทศของสวนราชการได อาจขอรองใหกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดําเนินการจัดทําระบบให แตกระทรวงเทคโนโลยฯี จะขอสิ่งใดจากสวนราชการ 
ก. บุคลากร               ข. คาใชจาย              ค. ขอมูล         ง. ถูกทุกขอ 
 
44. ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนหรือขอเสนอแนะจากสวนราชการอื่นในเรื่องใด ใหสวนราชการนั้นชี้แจงตอผูรองเรียนหรือ
ขอเสนอแนะจากสวนราชการอื่นภายในกี่วัน 
ก. ภายใน 5 วัน                             ข. ภายใน 7 วัน 
ค. ภายใน 15 วัน                           ง. ตามความเหมาะสม 
 
45. การปฏิบัติราชการในเรื่องใดๆโดยปกติถือวาเปนเรื่องเปดเผย เวนแตเรื่องตอไปนี้ใหกําหนดเปนความลับ 
ก. เพ่ือประโยชนในการรักษาความม่ันคงของประเทศและความม่ันทางเศรษฐกิจ 
ข. การคุมครองสิทธิสวนบุคคล 
ค. การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาน 
ง. ถูกทุกขอ 
 
46. สวนราชการตองเปดเผยขอมูลงบประมาณรายจายแตละป รายการจัดซื้อจัดจาง สญัญาตางๆใหประชาชนสามารถ
ขอดูหรือตรวจสอบได โดยเปดเผยใหประชาชนทราบไวทีใ่ด 
ก. สํานักงานท่ีทําการสวนราชการน้ัน               ข. เผยแพรในราชกิจจานุเบกษา 
ค. เว็บไซตของหนวยงาน                            ง. ขอ ก และ ค 
 
 
 
 
 
 
 



47 ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับดําเนินการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสวนราชการ 
ก. ประเมินเก่ียวกับผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ  คุณภาพการใหบริการ  ความพึงพอใจขอประชาชน 
ผูรับบริการ  ความคุมคาในภารกิจ 
ข. การประเมินตองตองกระทําเปนความลับและเปนไปเพ่ือประโยชนแหงความสามัคคีของขาราชการ 
ค. การประเมินผลการปฏิบตัิงานของขาราชการเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล ใหสวนราชการประเมินโดยคํานึงถึง
ผลการปฏิบัตงิานของขาราชการทั้งหมดในหนวยงานนั้น เพ่ือประโยชนและผลสัมฤทธิ์ที่เกดิขึ้นกับหนวยงานนั้น 
ง. สวนราชการใดไดดําเนินงานไปตามเปาหมาย  สามารถเพ่ิมผลงานและผลสัมฤทธ์ิ โดยไมเปนการเพ่ิมคาใชจายและคุมคาตอ
ภารกิจของรัฐ  ให ก.พ.ร.  เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินรางวัลการเพ่ิมประสิทธิภาพใหแกสวนราชการน้ัน 
 
48. สวนราชการที่ดําเนินการใหบริการที่มีคุณภาพเปนไปตามเปาหมาย ประชาชนพึงพอใจ จะไดรับ 
ก. เงินเพ่ิมพิเศษ                             ข. เงินโบนัส     
ค. เงินตอบแทน                             ง. เงินรางวัลการเพิ่มประสิทธิภาพ 
 
49. หนวยงานใดใหความเห็นชอบใหรางวัลแกสวนราชการตามขอ 48 
ก. ก.พ.ร.                                    ข. นายกรัฐมนตรี         
ค.รัฐมนตรีท่ีสวนราชการน้ันสังกัด         ง. คณะรัฐมนตร ี
 
50. ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําหลกัเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีใหสอดคลองกับบทบญัญัตินี้เกี่ยวกับ
เรื่องใด 
ก. การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
ข. การบริหารเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 
ค. การอํานวยความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชน 
ง. ถูกทั้งขอ ก และ ข 
 
51. ใครเปนผูลงนามสนองพระบรมราชโองการตามกฎหมายนี ้
ก. นายกรัฐมนตรี                          
ข. รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. รมต.ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย        
ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 


