
 

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 

2534 และแก้ไขเพิม่เติมnew 
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แนวข้อสอบ 

พรบ. ระเบียบราชการแผน่ดิน  พ.ศ. 2534  และแกไ้ขเพ่ิมเติม 

1.  พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 บงัคบัใชว้นัท่ี 

  ก.  5  กนัยายน 2534   ข.  18  กนัยายน 2534 

  ค.  23  กมุภาพนัธ์ 2534   ง.   2  ตุลาคม 2534  

  ตอบ    ก.  5  กนัยายน 2534 

2.  พรบ.  ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2550 บงัคบัใชว้นัท่ี 

  ก.  5  กนัยายน 2550   ข.  2  ตุลาคม 2550 

  ค.  18  พฤศจิกายน 2550  ง.  16  กนัยายน 2550 

  ตอบ ง.  16  กนัยายน 2550 

3.  การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน มีอะไรบา้ง 

  ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ข.  ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 

  ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ 

4.  การแบ่งส่วนราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ใหมี้การก าหนดต าแหน่งโดยค านึงถึงอะไรบา้ง 

  ก.  คุณภาพ    ข.  ปริมาณงาน 

  ค.  คุณภาพและปริมาณ   ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

5.  ใครเป็นผูรั้กษา การระเบียบบริหารราชการแผน่ดินพ.ศ. 2534 

  ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
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  ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ง.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

  ตอบ    ก.  นายกรัฐมนตรี 

6.  ขอ้ใดไม่ใช่การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 

  ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี   ข.  ทบวง 

  ค.  จงัหวดั    ง.  กรม 

  ตอบ  ค.  จงัหวดั 

7.  ส านกันายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น 

  ก.  กระทรวง    ข.  ทบวง 

  ค.  กรม     ง.  มลูนิธิ 

  ตอบ    ก.  กระทรวง 

8.  ขอ้ใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี   ข.  ทบวง 

  ค.  กรม     ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

9.  การจดัตั้ง การรวมหรือ การโอน ส านกันายกรัฐมนตรี  ใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  ประกาศกระทรวง 

  ตอบ  ก.  พระราชบัญญัติ 

10.  การจดัตั้ง การรวมหรือ การโอน ทบวง ใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 
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  ค.  กฎกระทรวง    ง.  ประกาศกระทรวง 

  ตอบ    ก.  พระราชบัญญัต ิ

11.  การรวม หรือการโอน กระทรวง ถา้ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออตัราขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึน ให้

ออกเป็นกฎหมายใด 

   ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

   ค.  กฎกระทรวง    ง.  ประกาศกระทรวง 

  ตอบ  ข.  พระราชกฤษฎีกา 

12.  การรวม หรือการโอน ถา้ไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออตัราขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึน ใหส้ านกังาน ก.พ. 

และส านกังบประมาณตรวจสอบมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก่ีปี 

    ก.  3 ปี    ข.  5 ปี 

    ค.  7 ปี    ง.  10 ปี 

    ตอบ  ก.  3 ปี 

13.  การเปล่ียนช่ือส่วนราชการ ของส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

    ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

    ค.  กฎกระทรวง   ง.  พระราชก าหนด 

    ตอบ  ค.  กฎกระทรวง 

14.  การยบุส่วนราชการ ของส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

    ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

    ค.  กฎกระทรวง   ง.  พระราชก าหนด 

    ตอบ ข.  พระราชกฤษฎีกา 
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15.  การแบ่งส่วนราชการภายใน ส านกันายกรัฐมนตรี กรม ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ให้

ออกเป็นกฎหมายใด 

    ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

   ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชก าหนด 

   ตอบ  ค.  กฎกระทรวง 

16.  ส่วนราชการใดต่อไปน้ีไม่ไดข้ึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

  ก.  ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ข. ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

  ค.  ส านกังบประมาณ   ง.  ส านกังานต ารวจแห่งชาติ 

  ตอบ ง.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

17.  ส่วนราชการในส านกันายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น 

  ก.  กระทรวง    ข.  กรม 

  ค.  หน่วยงาน    ง.  ทบวง 

  ตอบ  ข.  กรม 

18.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการจงัหวดั 

  ก.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั   ข.  ปลดัจงัหวดั 

  ค.  หวัหนา้ส่วนราชการประจ าจงัหวดั ง.  บุคคลท่ีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง 

  ตอบ  ก.  ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

19.  จงัหวดัมีฐานะเป็น 

  ก.  นิติบุคคล    ข.  องคก์ร 

  ค.  มลูนิธิ    ง.  สหการ 

  ตอบ ก.  นิตบุิคคล 
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20.  กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอ านาจ หรือสัง่การไปยงัหวัหนา้คณะผูแ้ทนใหแ้จง้ผา่นหน่วยงานใด 

  ก.  สถานกงสุลใหญ่   ข.  สถานเอกอคัรราชทูต     

  ค.  กระทรวงการต่างประเทศ  ง.  กรมพิธีการทูต 

  ตอบ  ค.  กระทรวงการต่างประเทศ 

21.  การรักษาราชการแทน ขอ้ใดไม่ถูกตอ้ง 

  ก.  นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหร้องนายกเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

  ข.  กรณีท่ีไม่มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงไม่อาจปฏิบติัราชการแทนได ้ใหน้ายกรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วย           

วา่การกระทรวงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

  ค.  กรณีท่ีไม่มีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีช่วยวา่  

การกระทรวงเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

  ง.  กรณีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งนายอ าเภอ ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแต่งตั้งปลดัอ าเภอเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

  ตอบ  ข.  กรณีที่ไม่มรัีฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้ ให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้

รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน 

22.  บรรดาขา้ราชการพลเรือน หรือขา้ราชการฝ่ายทหารประจ าในต่างประเทศซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งใน

สถานเอกอคัรราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุลคือ 

  ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  ข.  คณะผูแ้ทน 

  ค.  รองหวัหนา้คณะผูแ้ทน   ง.  หวัหนา้คณะผูแ้ทน 

  ตอบ  ข.  คณะผู้แทน 

23.  การมอบอ านาจในการปฏิบติัราชการแทน ของผูว้า่ราชการจงัหวดั ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

  ก.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหห้วัหนา้ส่วนราชการประจ าอ  าเภอ 

  ข.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหร้องผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  ค.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหห้วัหนา้ราชการประจ าส่วนก่ิงอ าเภอ 
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  ง.  ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอ านาจใหน้ายอ าเภอ 

  ตอบ ค.  ผู้ว่าราชการจงัหวัดอาจมอบอ านาจให้หัวหน้าราชการประจ าส่วนกิง่อ าเภอ 

24.  กระทรวง ทบวง กรม จะแบ่งทอ้งท่ีออกเป็นเขตเพ่ือ “ปฏิบติังานทางวิชาการ”กไ็ดใ้หอ้อกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

  ค.  พระราชก าหนด   ง.  กฎกระทรวง 

  ตอบ   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

25.  ปลดักระทรวงเป็นผูบ้งัคบับญัชารองจากบุคคลใด 

  ก.  ปลดักระทรวงส านกันายกรัฐมนตรี ข.  นายกรัฐมนตรี 

  ค.  รัฐมนตรี    ง.  ไม่มีขอ้ถกู 

  ตอบ  ค.  รัฐมนตรี 

26.  ขอ้ใดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรม 

  ก.  ในกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการของกรม 

  ข.  ตามกฎหมายวา่ดว้ยอ านาจหนา้ท่ีของกรม 

  ค.  ถกูทั้ง ก และ ข 

   ง.  ไม่มีขอ้ถกู 

  ตอบ  ค.  ถูกทั้ง ก และ ข 

27.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชา ขา้ราชการในส านกัเลขานุการกรม 

  ก.  อธิบดี    ข.  รองอธิบดี 

  ค.  ปลดักระทรวง   ง.  เลขานุการกรม 

  ตอบ  ง.  เลขานุการกรม 
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28.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายในส านกันายกรัฐมนตรี 

  ก.  ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี  ข.  รัฐมนตรีประจ าส านกัรัฐมนตรี 

  ค.  นายกรัฐมนตรี   ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ค.  นายกรัฐมนตรี 

29.  ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

  ก.  รัฐมนตรีท่ีนายกก าหนด  ข.  รองนายกรัฐมนตรี 

  ค.  เลขาธิการ ก.พ.ร.   ง.  ไม่มีขอ้ถกู 

  ตอบ ค.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

30.  ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นส่วนราชการในหน่วยงานใด 

  ก.  ส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ข.  ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

  ค.  ส านกังานปลดักระทรวงยุติธรรม ง.  ส านกันายกรัฐมนตรี 

  ตอบ ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี 

31.  วาระเร่ิมแรกให ้ก.พ.ร. เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหมี้การปรับโครงสร้าง ระบบราราชการ ระบบงบประมาณ 

ระบบบุคคลภายในก่ีปี 

  ก.  4 ปี     ข.  3 ปี 

  ค.  2 ปี     ง.  1 ปี 

  ตอบ ค.  2 ปี  

32.  การปฏิบติัหนา้ท่ีและค่าตอบแทนของผูท้รงคุณวฒิุท่ีท างานเตม็เวลาใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใด 

  ก.  ก าหนดกระทรวง   ข.  พระราชก าหนด 

  ค.  พระราชบญัญติั   ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  ตอบ   ง.  พระราชกฤษฎีกา 
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33.  ขอ้ใดเป็นหลกัของการรวมอ านาจ 

  ก.  City manager    ข.  Centralization 

  ค.  Deconcentration   ง.  Decentralization 

  ตอบ  ข.  Centralization 

34.  ใครเป็นผูรั้บสนองพระบรมราชองคก์ารในการประกาศใช ้พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 2534 

  ก.  นายบรรหาร ศิลปอาชา  ข.  นายชวน หลีกภยั 

  ค.  พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ  ง.  นายอานนท ์ปันยารชุน 

  ตอบ  ง.  นายอานนท์ ปันยารชุน 

35.  การจดัสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตาม พรบ. ระเบียบ

บริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 จะตอ้งเป็นไปตามหลกัการใด 

  ก.  ความมีประสิทธิภาพ   ข.  ความยติุธรรม 

  ค.  ความเสมอภาค   ง.  ความเท่าเทียมกนั 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.3/1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2545 ก าหนดใหจ้ดัสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งค านึงถึง

หลกัการตามวรรคหน่ึง คือ เพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ หรือเพ่ือความมี

ประสิทธิภาพ เป็นตน้ ส าหรับขอ้ ก.,ข. และ ค. ไม่ใช่หลกัการบริหารราชการดงักล่าว     

36.  ขอ้ใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 

  ก.  กระทรวง    ข.  ทบวง 

  ค.  ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่สงักดักระทรวงหรือทบวง 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู    

  จ.  ถกูทุกขอ้ 
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  ตอบ  (ข้อ จ.) ม.7 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหจ้ดัระเบียบราชการบริหาร

ราชการส่วนกลางออกเป็น 1) ส านกันายกรัฐมนตรี 2) กระทรวงหรือทบวง ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3)ทบวง 

ซ่ึงสงักดันายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกดั

หรือไม่สงักดัส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

37. โดยทัว่ไปการจดัตั้ง กระทรวง ทบวง กรม จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 

  ก.  ระเบียบกระทรวง   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชบญัญติั 

  จ.  พระราชก าหนด 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.8 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหก้ารจดัตั้งกระทรวง 

ทบวง กรม ตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั ส่วนกรณีพิเศษท่ีมีการรวมหรือโอน กระทรวง ทบวง กรม เขา้ดว้ยกนั เป็น

ส่วนราชการเดียวกนั หรือรวมหรือโอนเพ่ือจดัตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออตัราของ

ขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมเติมนั้น ม.8 ทวิ ก าหนดใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

38.  หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการท่ีจดัจั้งข้ึนใหม่ตามพระราชกฤษฎีกามิใหมี้การก าหนด

ต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมเติมจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  ก.  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ข.  กรมบญัชีกลาง 

  ค.  ส านกังบประมาณ    ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.8 ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหส้ านกั

งบประมาณและส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดูแลส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึน

ใหม่ โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น มิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของจา้ราชการและลกูจา้ง

เพ่ิมเติมจนกวา่จะครบก าหนดสามปีนบัแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบงัคบัใช ้

39.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะตอ้งอาศยักฎหมายขอ้ใด 

  ก.  พระราชก าหนด   ข.  ระเบียบกระทรวง 



Brain Media                                               พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน     

 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  พระราชบญัญติั 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหก้ารแบ่งส่วนราชการภายใน

กรมจะตอ้งออกเป็นกฎกระทรวง 

40.  หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง 

  ก.  กรมการปกครอง    ข.  ส านกังบประมาณ 

  ค.  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน   ง.  กระทรวงมหาดไทย 

  จ.  ขอ้ ข. และ ค.  

  ตอบ (ข้อ จ.) ม.8 สตัต แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหส้ านกังานคณะกรรมการ

ขา้ราชการพลเรือนและส านกังบประมาณร่วมกนัเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายใน

ของส่วนราชการระดบักรม 

41.  บุคคลใดเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมายและผลสมัฤทธ์ิของงาน

ในส านกันายกรัฐมนตรี 

  ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  รองนายกรัฐมนตรี 

  ค.  รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ขอ้ ก., ข. และ ค. ถกู 

  ตอบ  (ข้อ ก.) ม.10 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรี

เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานในส านกั

นายกรัฐมนตรีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณรัฐมนตรีแถลงไวต่้อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติั 

42.  กรณีจ าเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยบัย ั้งการปฏิบติัราชการของหน่วยงานใดไดบ้า้ง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบติั

ราชการขดัต่อนโยบายของรัฐบาล 

  ก.  ราชการส่วนกลาง   ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 

  ค.  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ง.  เฉพาะขอ้ ก. และ ข. 

ค.
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  จ.  ยบัย ั้งไดท้ั้ง ก. ข. และ ค. 

  ตอบ  (ข้อ จ.)  ม.11 (1) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีสามารถ

ยบัย ั้งไดท้ั้งขา้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน 

43.  ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุด 

  ก.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสัง่ใหข้า้ราชการกรมการปกครองมาปฏิบติัราชการส านกันายกรัฐมนตรีโดยใหข้าดจาก

อตัราเงินเดือนทางสงักดัเดิม 

  ข.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหข้า้ราชการกระทรวงคมนาคมมาปฏิบติัราชการส านกันายกรัฐมนตรีโดยอตัรา

เงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกดัเดิม 

  ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไปด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง โดยใหรั้บ

เงินเดือนจากกรมการปกครอง แต่ตอ้งขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 ง. และ (5) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีมี

อ านาจสัง่ใหข้า้ราชการซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบติัราชการส านกันายกรัฐมนตรี โดยจะใหข้าดจาก

อตัราเงินเดือนทางสงักดัเดิมหรือไม่กไ็ด ้ดงันั้นขอ้ ก. และ ข. จึงถกู ส าหรับกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการ

ซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปด ารงต าแหน่งอีก กระทรวง ทบวง กรมหน่ึงนั้น จะตอ้งขออนุมติัต่อ

คณะรัฐมนตรีเฉพาะกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งขา้ราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปเท่านั้น ส าหรับ

ต าแหน่งรองอธิบดีไม่ตอ้งขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรี ดงันั้น ขอ้ ค. จึงไม่ถกูตอ้ง 

  44.  ขอ้ใดเป็นหลกัการในการบริหารราชการ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี7) 

  ก.  เพ่ือใหมี้หน่วยงานท่ีจ าเป็นเพ่ิมข้ึน 

  ข.  เพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน 

  ค.  เพ่ือลดภารกิจและยบุหน่วงานท่ีไม่จ าเป็น 

  ง.  เพ่ือกระจายอ านาจตดัสินใจ 
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  จ.  ขอ้ ข. , ค. และ ง. ถกู 

  ตอบ  (ข้อ จ.) ม.3/1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหก้ารบริหารราชการตาม

พระราชบญัญติัน้ี ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังานการลดภารกิจและการยบุเลิก

หน่วยงานท่ีไม่จ าเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรใหท้อ้งถ่ิน การกระจายอ านาจการตดัสินใจ การอ านวยความ

สะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยผูรั้บผิดชอบต่อผลงาน อน่ึงส าหรับการเพ่ิม

หนาวยงานท่ีจ าเป็นไม่ใช่หลกัการในการบริหารราชการตาม พ.ร.บ. น้ี 

45.  การจดัระเบียบราชการแผน่ดิน มีรูปแบบการจดัแบบใด 

  ก.  จงัหวดั อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ  ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมภาค ส่วนทอ้งถ่ิน 

  ค.  กระทรวง ทบวง กรม   ง.  จงัหวดั อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ข.)  ม.4 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

ออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 

46.  ส่วนราชการใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  ก.  กรม     ข.  ส านกังานนายกรัฐมนตรี 

  ค.  ทบวง ซ่ึงสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี ง. ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ (ข้อ จ. )  ม.7 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหส่้วนราชการตามขอ้ ก. ถึง ค. มี

ฐานะเป็นนิติบุคคล 

47.  หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ตามพระราชกฤษฎีกามิใหมี้การก าหนด

ต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมเติมจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  ก.  กรมบญัชีกลาง   ข.  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

  ค.  ส านกังานงบประมาณ   ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 
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  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.8 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหส้ านกังบประมาณและ

ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบดูแลส่วนราชการท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ โดยการตรา

เป็นพระราชกฤษฎีกานั้น มิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของขา้ราชการและลกูจา้งเพ่ิมเติมจนกวา่จะ

ครบก าหนดสามปีนบัแต่พระราชกฤษฎีกามีผลบงัคบัใช ้

48.  กรณีท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หมดความจ าเป็น ท่ีจะมีฐานะเป็นกรมแลว้หากตอ้งการท่ีจะยบุกรม

ดงักล่าว จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 

  ก.  ระเบียบกระทรวง   ข.  พระราชบญัญติั 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  พระราชก าหนด 

  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.8 ฉ แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหก้ารแบ่งส่วนราชการภายในกรม

จะตอ้งออกเป็นกฎกระทรวง 

49.  บุคคลตามขอ้ใดเป็นผูมี้อ  านาจลงนามในการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง 

  ก.  อธิบดีกรมการปกครอง  ข.  นายกรัฐมนตรี 

  ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย ง.  ปลดักระทรวงมหาดไทย 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ค.)  ม.8 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหก้ารแบ่งส่วนราชการ

ภายในส านกันายกรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน และมีฐานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็นกฎกระทรวง 

โดยใหรั้ฐมนตรีเจา้ของสงักดัของส่วนราชการนั้นเป็นผูอ้อกกฎกระทรวง ดงันั้น กรณีน้ีกรมการปกครองสงักดั

กระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงตอ้งเป็นผูล้งนามในกฎกระทรวงในการแบ่งส่วนราชการ

ดงักล่าว 

50. ส่วนราชการในส านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม มี

ฐานะเป็นอะไร 
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  ก.  ทบวง    ข.กอง 

  ค.  กระทรวง    ง.  กรม 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.9 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหส่้วนราชการในส านกันายกรัฐมนตรี

ท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 

51.  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบติั ระหวา่งท่ีรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มารับหนา้ท่ีนั้น คณะรัฐมนตรีชุด

เดิมจะตอ้งท าอยา่งไร 

  ก.  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

  ข.  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 

  ค.  มอบหมายใหรั้ฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรัษาราบชการแทนนายกรัฐมนตรี 

  ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ข.) ม.10 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดกรณีท่ีคณะรัฐมนตรีตอ้งอยู่

ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ีเพราะรัฐมนตรีตาย ขาด

คุณสมบติัตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ความเป็นรัฐมนตรี

ของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดลงหรือวฒิุสภามีมติใหถ้อดถอนออกจากต าแหน่ง ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหร้อง

นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถา้ไม่ ผูด้  ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือมี

แต่ไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีราชการได ้ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ส าหรับ 

ก. และ ค. ไม่ถกูเพราะกฎหมายใหใ้ชค้  าวา่ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ไม่ใช่ค าวา่รักษาการแทน 

52.  นายกรัฐมนตรีสามารถยบัย ั้งการปฏิบติัราชการส่วนทอ้งถ่ินไดใ้นกรณีใด 

  ก.  ไม่สามารถยบัย ั้งได ้

  ข.  ยบัย ั้งไดห้ากราชการส่วนทอ้งถ่ินยินยอม 

  ค.  กรณีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
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  ง.  ขอ้ ข. และ ค.  

  จ.  ขอ้ ก. และ ค. 

  ตอบ  (ขอ้ ค.) ม.11 (1) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรียบัย ั้งไดใ้นกรณี

ราชการส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัราชการขดัต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

53.  ขอ้ใดถกูตอ้งท่ีสุด 

  ก.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสัง่ใหข้า้ราชการกรมการปกครองมาปฏิบติัราชการส านกันายกรัฐมนตรีโดยใหข้าดจาก

อตัราเงินเดือนทางสงักดัเดิม 

  ข.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งใหข้า้ราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบติัราชการส านกันายกรัฐมนตรี โดยอตัรา

เงินเดือนไม่ขาดจากการสงักดัเดิม 

  ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ไปด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมการปกครอง โดยใหรั้บ

เงินเดือนจากกรมการปกครอง แต่ตอ้งขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรีก่อน 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 และ (5) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรี มีอ  านาจสัง่

ใหข้า้ราชการซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรมหน่ึงมาปฏิบติัราชการส านกังานนายกรัฐมนตรี โดยจะใหข้าดจากอตัรา

เงินเดือนทางสงักดัเดิมหรือไม่กไ็ด ้ดงันั้น ขอ้ ก. และ ข. จึงถูก ส าหรับกรณีนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขา้ราชการซ่ึง

สงักดักระทรวง ทบวง กรมหน่ึงไปด ารงต าแหน่งอีกกระทรวง ทบวง กรมหน่ึงนั้น จะตอ้งขออนุมติัจาก

คณะรัฐมนตรีเฉพาะกรณีท่ีเป็นการแต่งตั้งขา้ราชการตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าข้ึนไปเท่านั้น ส าหรับ

ต าแหน่งรองอธิบดีไม่ตอ้งขออนุมติัจากคณะรัฐมนตรี ดงันั้น ขอ้ ค. จึงไม่ถกูตอ้ง 

54.  นกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีอ านาจหนา้ท่ีในเร่ืองใด 

  ก.  ราชการทางการเมือง   ข.  ราชการของรัฐสภา 

  ค.  ราชการในพระองค ์   ง.  ขอ้ ข. และ ค. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 
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  ตอบ  (ข้อ ง.) ม.14  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550ก าหนดใหเ้ลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีอ านาจ

หนา้ท่ีท่ีเก่ียวกบัราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภาและราชการในพระองคส่์วนราชการเมืองนั้น เป็นอ านาจท่ีของ

ส านกังานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

55.  เม่ือนายกรัฐมนตรีตาย, ขาดคุฯสมบติั, จ าคุก, สภาลงมติไม่ไวว้างใจ, ศาลวินิจฉยัความเป็นนายกส้ินสุดลง 

  ก.  ใหค้ณะรัฐมนตรี มอบหมายให ้รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 

  ข.  ใหน้ายกรัฐมนตรี มอบหมายให ้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบติหนา้ท่ีแทน 

  ค.  ใหน้ายกรัฐมนตรี มอบหมายให ้รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน 

  ง.  ใหค้ณะรัฐมนตรี มอบหมายให ้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบติหนา้ท่ีแทน 

  ตอบ ง.  ให้คณะรัฐมนตรี มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบตหิน้าที่แทน  

56.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานปลดัส านกังานนายกรัฐมนตรี 

  ก.  บงัคบับญัชาขา้ราชการรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายก รมต.ประจ าส านกันายก 

  ข.  บงัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  ควบคุมขา้ราชการประจ าในส านกันายก 

  ง.  อ  านาจเก่ียวกบัคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค ์

  ตอบ  ง.  อ านาจเกีย่วกบัคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการในพระองค์ 

57.  บุคคลใดเป็นขา้ราชการเมือง 

  ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ข.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ค.  รองเลขาธิการคณะนายกรัฐมนตรี ง.  ผูช่้วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ตอบ ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

58.  การจดัระเบียบราชการของกระทรวง ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

  ก.  กรม     ข.  ส านกังานรัฐมนตรี 
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  ค.  ส านกังานปลดักระทรวง  ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ 

59.  กระทรวงใดมิไดจ้ดัใหมี้กลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะใหมี้รองปลดักระทรวงเป็นผูช่้วยสัง่และปฏิบติั

ราชการเพ่ิมข้ึนไดก่ี้คน 

  ก.  5 คน    ข.  4 คน 

  ค.  2 คน    ง.  1 คน 

  ตอบ  ค.  2 คน 

60.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานปลดักระทรวง 

  ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง  ข.  ปลดักระทรวง 

  ค.  เลขาธิการรัฐมนตรี   ง.  เลขานุการรัฐมนตรี 

  ตอบ  ข.  ปลดักระทรวง 

61.  ส่วนราชการใดในกรมท่ีถูกก าหนดไวเ้สมอ 

  ก.  ส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากอง ข.  กอง 

  ค.  ส านกังานเลขานุการกรม  ง.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ  ค.  ส านักงานเลขานุการกรม 

62.  การมอบอ านาจในการปฏิบติัราชการแทนของนายกรัฐมนตรี ขอ้ใดถกูตอ้ง 

  ก.  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรี 

  ข.  นายกรัฐมนตรีอาจมอบอ านาจใหรั้ฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  คณะนฐัมนตรีอาจมอบอ านาจใหร้องนายกรัฐมนตรี 

  ง.  ถกูทั้งขอ้ ก. และ ข.  

  ตอบ   ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.  
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63.  ตามหลกัของการมอบอ านาจในการปฏิบติัราชการแทน เม่ือมีการมอบอ านาจแลว้ผูรั้บมอบจะมอบใหบุ้คคลอ่ืน

ไม่ได ้เวินแต่จะมอบใหบุ้คคลใดแลว้บุคคลนั้นสามารถมอบใหบุ้คคลอ่ืนต่อไปได ้

  ก.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั   ข.  ปลดักระทรวง 

  ค.  นายอ าเภอ    ง.  อธิบดี 

  ตอบ  ก.  ผู้ว่าราชการจงัหวัด 

64.  การรักษาราชการแทน หา้มมิใหบ้งัคบักบัหน่วยงานใด 

  ก.  กระทรวงท่ีเก่ียวกบัการทหาร  ข.  กระทรวงท่ีนายกรัฐมนตรีควบคุม  

  ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกบัการเงิน  ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ก.  กระทรวงที่เกีย่วกบัการทหาร 

65.  ขา้ราชการสงักดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งหวัหนา้คณะผูแ้ทนตามระเบียบ

วิธีการทูต หรือระเบียบวิธีการกงสุล 

  ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ  ข.  คณะผูแ้ทน 

  ค.  รองหวัหนา้คณะผูแ้ทน   ง.  หวัหนา้คณะผูแ้ทน 

  ตอบ ง.  หัวหน้าคณะผู้แทน 

66.  จงัหวดั ถือวา่เป็นการจดัระเบียบบริหารแบบใด 

  ก.  ระเบียบบริหารราชการการส่วนทอ้งถ่ิน 

  ข.  ระเบียบบริหารราชการการส่วนกลาง 

  ค.  ระเบียบบริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

  ง.  ระเบียบบริหารราชการการส่วนภูมิภาค 

  ตอบ  ง.  ระเบียบบริหารราชการการส่วนภูมภิาค 

67.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการจงัหวดั 
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  ก.  ใหค้วามเห็นชอบแผนพฒันาจงัหวดั 

  ข.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืน หรือตามมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

  ค.  ประสานงานกบัมหาวิทยาลยั 

  ง.  เป็นท่ีปรึกาผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการในจงัหวดั 

  ตอบ  ค.  ประสานงานกบัมหาวทิยาลยั 

68.  ส านกังานจงัหวดั ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานจงัหวดั คือ  

  ก.  ปลดัจงัหวดั    ข.  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  ค.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั   ง.  หวัหนา้ส านกังานจงัหวดั 

  ตอบ  ง.  หัวหน้าส านักงานจังหวดั 

69.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของส านกังานจงัหวดั 

  ก.  ราชการประจ าทัว่ไป   ข.  วางแผนพฒันาจงัหวดั 

  ค.  เสนองบประมาณต่อกระทรวง  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  ตอบ  ค.  เสนองบประมาณต่อกระทรวง  

70.  บุคคลใดเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในอ าเภอ 

  ก.  ปลดัอ าเภอ    ข.  นายอ าเภอ 

  ค.  ทอ้งถ่ินอ าเภอ   ง.  หวัหนา้ส่วนประจ าอ าเภอ 

  ตอบ  ข.  นายอ าเภอ 

71.  การจดัการปกครองอ าเภอนอกจากท่ีบญัญติัใน พรบ. ระเบียบราชการแผน่ดินแลว้ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายใดอีก 

  ก.  กฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 

  ข.  กฎหมายวา่ดว้ยการบริหารราชการ 



Brain Media                                               พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน     

 

  ค.  กฎหมายวา่ดว้ยการปกครองทอ้งท่ี 

  ง.  พรบ. สภาต าบลและองคืการบริหารส่วนต าบล 

  ตอบ  ค.  กฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 

72.  ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการมีจ านวนก่ีคนท่ีตอ้งท างานตามเวลา 

  ก.  10 คน ข.  5 คน  ค.  3 คน  ง.  2 คน 

  ตอบ ค.  3 คน  

73.  การแต่งตั้งเลขาธิการ ก.พ.ร. ใหน้ายกรัฐมนตรีเสนอใครเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง 

  ก.  ส.ส    ข.  พระมหากษตัริย ์

  ค.  คณะรัฐมนตรี  ง.  รัฐสภา 

  ตอบ  ค.  คณะรัฐมนตรี 

74.  ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ภายในก่ีปีนบัแต่วนัท่ี พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 2534 

บงัคบั 

  ก.  4 ปี  ข.  3 ปี  ค.  2 ปี  ง.  1 ปี 

  ตอบ ค.  2 ปี 

75.  ขอ้ใดเป็นหลกัการแบ่งอ านาจ 

  ก.  Centralization  ข.  Deconcentration 

  ค.  Decentralization  ง.  City manager 

  ตอบ   ค.  Decentralization 

76.  ขอ้ใดเป็นหลกัการในการบริหารราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ข

เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.2545 

  ก.  เพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน 
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  ข.  เพ่ือลดภารกิจและยบุเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 

  ค.  เพ่ือกระจายอ านาจตดัสินใจ 

  ง.  เพ่ือใหมี้หน่วยงานท่ีจ าเป็นเพ่ิมข้ึน 

  จ.  ขอ้ ก., ข., และ ค. ถกู 

  ตอบ  (ข้อ จ.) ม.3/1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 

2545 ก าหนดใหก้ารบริหารราชการตามพระราชบญัยติัน้ี ตอ้งเป็นไปเพ่ือประโยชนสุ์ขของประชาชน เกิด

ผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 

การลดภารกิจและการยบุหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหท้อ้งถ่ิน การกระจายอ านาจ

ตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ทั้งน้ี โดยมีผูรั้บผิดชอบต่อผล

ของงาน อน่ึงส าหรับการเพ่ิมหน่วยงานท่ีจ าเป็นไม่ใช่หลกัการในการบริหารราชการตาม พ.ร.บ. น้ี 

77.  การจดัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน มีรูปแบบการจดัอยา่งไร 

  ก.  จงัหวดั อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ ต าบล หมู่บา้น  ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนทอ้งถ่ิน 

  ค.  กระทรวง ทบวง กรม    ง.  จงัหวดั อ  าเภอ ก่ิงอ าเภอ 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ (ข้อ ข.)  ม.4 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการ

แผน่ดินออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 

78.  ส่วนราชการใด มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

  ก.  ส านกันายกรัฐมนตรี   ข.  ทบวง ซ่ึงสงักดัส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  กรม     ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ จ.)  ม.7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหส่้วนราชการตาม

ขอ้ ก. ถึง ค. มีฐานะเป็นนิติบุคคล 

79.  หากกรมการปกครองจะเปล่ียนช่ือเป็นกรมส่งเสริมความมัน่คงภายใน จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 
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  ก.  ระเบียบกระทรวง   ข.  พระราชบญัญติั 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  พระราชก าหนด 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.8 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหก้ารเปล่ียนช่ือกระทรวง 

ทบวง กรม ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

80.  ส่วนราชการในส านกันายกรัฐมนตรี ซ่ึงก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม มี

ฐานะเป็นอะไร 

  ก.  กอง  ข.  กรม  ค.  กระทรวง ง.  ทบวง  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ข.)  ม.9 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  ก าหนดใหส่้วนราชการในส านกั

นายกรัฐมนตรีท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม 

81.  นายกรัฐมนตรีสามารถยบัย ั้งการปฏิบติัราชการส่วนทอ้งถ่ินไดใ้นกรณีใด 

  ก.  ไม่สามารถยบัย ั้งได ้

  ข.  ยบัย ั้งไดห้ากราชการส่วนทอ้งถ่ินยินยอม 

  ค.  กรณีท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัราชการขดัต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

  ง.  ขอ้ ข. และ ค. 

  จ.  ขอ้ ก. และ ค. 

  ตอบ  (ข้อ ค.)  ม.11 (1) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรียบัย ั้งได้

ในกรณีท่ีรชการส่วนทอ้งถ่ินปฏิบติัราชการขดัต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 

82.  ระเบียบปฏิบติัราชการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นโดยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ จะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือใด 

  ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 

  ข.  เม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ 
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  ค.  ใชบ้งัคบัไดท้นัทีท่ีนายกรัฐมนตรีเซ็นค าสัง่ 

  ง.  ทั้งขอ้ ก. และ ข. 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ (ข้อ ง.)  ม.13 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534  ก าหนดใหเ้ลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นขา้ราชการการเมืองส่วนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย

บริหาร และผูช่้วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

83.  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือน ของส่วนราชการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

พ.ศ. 2550 จะตอ้งค านึงถึงอะไร 

  ก.  ประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้น  ข.  บุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง 

  ค.  ความตอ้งการของหน่วยงาน  ง.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้นๆ 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ (ข้อ ง)  ม.5 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหก้ารก าหนดต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนของส่วนราชการต่างๆ ตอ้งค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆดว้ย 

84.  โดยทัว่ไปการจดัตั้ง กระทรวง ทบวง กรม จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชก าหนด   ข.  ระเบียบกระทรวง 

  ค.  พระราชบญัญติั   ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  กฎกระทรวง 

  ตอบ  (ข้อ ค.)  ม.8 วรรคแรก แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550  ก าหนดใหก้ารจดัตั้งกระทรวง 

ทบวง กรม  ตอ้งตราเป็นพระราชบญัญติั ส่วนกรณีพิเศษท่ีมีการรวมหรือโอนกระทรวง ทบวง กรม เขา้ดว้ยกนั เป็น

ส่วนราชการเดียวกนั หรือรวมหรือโอนเพ่ือจดัตั้งเป็นส่วนราชการใหม่ โดยม่ีมีการก าหนดต าแหน่งหรืออตัราของ

ขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนนั้น ม.8 ทวิก าหนดใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

85.  หากกรมการปกครอง จะเป็นกรมส่งเสริมเปล่ียนช่ือเป็นกรมส่งเสริมความมัน่คงภายในจะตอ้งตราเป็น

กฎหมายใด 
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  ก.  ระเบียบกระทรวง   ข.  พระราชบญัญติั 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  พระราชก าหนด 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.8 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหก้ารเปล่ียนช่ือกระทรวง 

ทบวง กรม ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

86.  บุคคลใดเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงาน

ในส านกันายกรัฐมนตรี 

  ก.  นายกรัฐมนตรี   ข.  รัฐมนตรีประจ าส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  รองนายกรัฐมนตรี   ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ขอ้ ก., ข. และ ค. ถกู 

  ตอบ  (ข้อ ก.) ม.10 วรรคสอง  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีเป็น

ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิของงานในส านกั

นายกรัฐมนตรีใหส้อดคลอ้งกบันโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวต่้อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมติั 

87.  กรณีจ าเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยบัย ั้งการปฏิบติัราชการของหน่วยงานใดไดบ้า้ง หากหน่วยงานนั้น ปฏิบติั

ราชการต่อนโยบายของรัฐบาล 

  ก.  ราชการส่วนกลาง   ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 

  ค.  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน   ง.  เฉพาะขอ้ ก. และ ข. 

  จ.  ยบัย ั้งไดท้ั้ง ก. ข. และ ค. 

  ตอบ  (ข้อ จ.)  ม.11 (1)  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีสามารถยบัย ั้ง

ไดท้ั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทอ้งถ่ิน 

88.  ระเบียบปฏิบติัราชการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือใหก้ารบริหารราชการแผน่ดินเป็นโดยรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพจะมีผลใชบ้งัคบัเม่ือใด 

  ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ 
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  ข.  เม่ือคณะรัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

  ค.  ใชบ้งัคบัทนัทีท่ีนายกรัฐมนตรีเซ็นค าสัง่ 

  ง.  ทั้งขอ้ ก. และ ข. 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.13 วรรคสอง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหเ้ลขาธิการนายกรัฐมนตรีและ

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการพลเรือน ส่วนรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผูช่้วย

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั 

89.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของนายกรัฐมนตรี 

  ก.  แต่งตั้งขา้ราชการการเมืองใหป้ฏิบติัราชการในส านกันายกรัฐมนตรี 

  ข.  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีก ากบัการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวงหน่ึงหรือหลายกระทรวง

หรือทบวง 

  ค.  บริหารราชหารตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

  ง.  บงัคบับญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่ง

อ่ืนท่ีมีฐานะเป็นกรม 

  ตอบ ค.  บริหารราชหารตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

90.  ผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในกระทรวงคือ 

  ก.  อธิบดี    ข.  ปลดักระทรวง 

  ค.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง  ง.  นายกรัฐมนตรี 

  ตอบ  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

91.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานรัฐมนตรี   

  ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวง  ข.  ปลดักระทรวง 

  ค.  เลขาธิการรัฐมนตรี   ง.  เลขานุการรัฐมนตรี 

  ตอบ  ง.  เลขานุการรัฐมนตรี 
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92.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในกรม 

  ก.  ปลดักระทรวง   ข.  เลขานุการกรม 

  ค.  อธิบดี    ง.  หวัหนา้กอง 

  ตอบ ค.  อธิบด ี

93.  การมอบอ านาจในการปฏิบติัราชการแทนของนายอ าเภอ ขอ้ใดไม่ถกูตอ้ง 

  ก.  นายอ าเภออาจมอบอ านาจใหป้ลดัอ าเภอ 

  ข.  นายอ าเภออาจมอบอ านาจใหห้วัหนา้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 

  ค.  นายอ าเภออาจมอบอ านาจใหป้ลดัจงัหวดั 

  ง.  ทั้งขอ้ ก. และ ข. 

  ตอบ ค.  นายอ าเภออาจมอบอ านาจให้ปลดัจงัหวัด 

94.  การรักษาราชการแทนขอ้ใดถกูตอ้ง 

  ก.  กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการกรม ใหอ้ธิบดีแต่งตั้งหวัหนา้กองเป็นผูรั้กษาราชการ 

  ข.  กรณีท่ีอธิบดี ไม่สามารถปฏิบติัราชการได ้ใหร้องอธิบดีเป็นผูรั้กษาราชการแทน 

  ค.  กรณีท่ีอธิบดี ไม่สามารถปฏิบติัราชการใหป้ลดักระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการ

แทน 

  ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

95.  ขา้ราชการสงักดักระทรวงการต่างประเทศ ซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งเป็นผูช่้วยสัง่และปฏิบติัราชการ

แทนหวัหนา้คณะผูแ้ทน 

  ก.  หวัหนา้คณะผูแ้ทน   ข.  รัฐมนตรีวา่การกรทรวงการต่างประเทศ 

  ค.  คณะผูแ้ทน    ง.  รองหวัหนา้คณะผูแ้ทน 



Brain Media                                               พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน     

 

  ตอบ   ง.  รองหัวหน้าคณะผู้แทน 

96.  การตั้ง ยบุ เปล่ียนแปลงเขตจงัหวดั ใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชกฤษฎีกา   ข.  พระราชก าหนด 

  ค.  ก าหนดกระทรวง   ง.  พระราชบญัญติั 

  ตอบ ง.  พระราชบัญญัติ 

97.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ไดเ้ป็นคณะกรรมการจงัหวดั 

  ก.  นายอ าเภอ    ข.  อยัการจงัหวดั 

  ค.  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั  ง.  ปลดัจงัหวดั 

  ตอบ  ก.  นายอ าเภอ 

98.  การยกเวน้ จ ากดั/ตดัทอน อ านาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดัจะกระท าไดต้อ้งออกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชกฤษฎีกา   ข. พระราชก าหนด 

  ค.  ก าหนดกระทรวง   ง.  พระราชบญัญติั 

  ตอบ  ง.  พระราชบัญญัติ 

99.  หน่วยบริหารราชการรองจากจงัหวดัเรียกวา่ 

  ก.  หมู่บา้น    ข.  อ  าเภอ 

  ค.  ต าบล    ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ข.  อ าเภอ 

100.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของนายอ าเภอ 

  ก.  บริหารราชการตามค าแนะน าของผูว้า่ราชการจงัหวดัและผูต้รวจราชการอ่ืน 

  ข.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั 
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  ค.  บริหารราชการตามกฎหมาย ถา้กฎหมายมิไดบ้ญัญติัวา่เป็นอ านาจของผูใ้ดโดยเฉพาะใหเ้ป็นหน่าท่ีของ

นายอ าเภอ 

  ง.  บริหารราชการ ตามท่ี ครม./กระทรวง/ทบวง/กรม หรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ตอบ ข.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในจังหวดั 

101.  คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ มีช่ือยอ่วา่อะไร 

  ก.  กพร.    ข.  ก.พ.ร. 

  ค.  “ ก.พ.ร.”    ง.  “ กพร.” 

  ตอบ  ค.  “ ก.พ.ร.” 

102.  ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการมีจ านวนก่ีคน 

  ก.  10 คน    ข.  ไม่เกิน 10 คน 

  ค.  12 คน    ง.  ไม่เกิน 12 คน 

  ตอบ  ข.  ไม่เกนิ 10 คน 

103.  ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละก่ีปี 

  ก.  3 ปี     ข.  4 ปี 

  ค.  4 ปี วาระเดียว   ง.  4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ 

  ตอบ ง.  4 ปี แต่ไม่เกนิ 2 วาระ 

104.  เลขาธิการ ก.พ.ร. มีฐานะเป็น 

  ก.  ประธาน ก.พ.ร.   ข.  นิติบุคคล 

  ค.  อธิบดี    ง.  ไม่มีขอ้ถกู 

  ตอบ  ค.  อธิบด ี

105.  การแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ใหค้ณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช่ือผูท่ี้ไดรั้บการเสนอโดยวิธีการใด 
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  ก.  การเลือกตั้ง    ข.  การแต่งตั้ง 

  ค.  การสรรหา    ง.  การคดัเลือก 

  ตอบ  ค.  การสรรหา  

106.  ขอ้ใดเป็นหลกัการกระจายอ านาจ 

  ก.  Centralization  ข.  Deconcentration 

  ค.  Decentralization  ง.  City manager       

  ตอบ  ค.  Decentralization 

107.  การก าหนดต าแหน่งและอตัราเงินเดือนของส่วนราชการต่างๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน 

พ.ศ. 2534 จะตอ้งค านึงถึงอะไร 

  ก.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น  ข. ประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้นๆ 

  ค.  บุคคลท่ีจะไดรั้บการแต่งตั้ง   ง.  ความตอ้งการของหน่วยงาน 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ก.)  ม.5 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก านหดใหก้ารก าหนดต าแหน่งและอตัรา

เงินเดือนของส่วนราชการต่างๆ ตอ้งค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆดว้ย 

108.  กรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมกระทรวงเขา้ดว้ยกนัเป็นส่วนราชการใหม่ ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งท่ีสุด 

  ก.  หา้มมิใหก้ารก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเฉพาะของลูกจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  ข.  หา้มม าใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเพ่ิมอยา่งเดด็ขาด 

  ค.  หา้มมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  ง.  หา้มมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเฉพาะของขา้ราชการเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 
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  ตอบ  (ข้อ ค.)  ม.8 ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดกรณีท่ีมีการรวมหรือ

โอนส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม เขา้ดว้ยกนั โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น หา้มมิใหมี้การ

ก าหนดต าแหน่งหรืออตัราของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราช

กฤษฎีกามีผลใชบ้งัคบั   

109.   กรณีท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน หมดความจ าเป็นท่ีจะมีฐานะเป็นกรมแลว้ หากตอ้งการท่ีจะยบุกรม

ดงักล่าว จะตอ้งตราเป็นกฎหมายใด 

  ก.  ระเบียบกระทรวง   ข.  กฎกระทรวง 

  ค.  พระราชบญัญติั   ง.  พระราชกฤษฎีกา 

  จ.  พระราชก าหนด 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.8 จตัวา แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก านหดใหก้ารยบุส่วนราชการ อนัไดแ้ก่ 

กระทรวง ทบวง กรม ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

110.  ขอ้ใดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายกรัฐมนตรี 

  ก.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดักระทรวงมหาดไทย 

  ข.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดัเทศบาล 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจบงัคบั

บญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่ง ซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออ่ืนท่ีมีฐานะเป็น

กรม ส าหรับกรณีน้ีปลดักระทรวงมหาดไทยและปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการฝ่ายบริหารซ่ึงสงักดั

กระทรวง นายกรัฐมนตรีจึงมีอ านาจบงัคบับญัชา ส่วนปลดัเทศบาลนั้นเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอิสระในการ

ปกครองตวัเอง รวมทั้งมีไดส้งักดักระทรวง ทบวง หรือกรม ดงันั้น นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา 
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111.  การจดัสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเขา้ต าแหน่ง หรือปฏิบติัหนา้ท่ีตาม  พ.ร.บ. ระเบียบ

ราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 จะตอ้งไปตามหลกัการใด 

  ก.  ความมีประสิทธิภาพ   ข.  ความเท่าเทียม 

  ค.  ความเสมอภาค   ง.  ความยติุธรรม 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ก.)  ม.3/1 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหก้ารจดัสรรงบประมาณและการ

บรรจุแต่งตั้งบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบติัหนา้ท่ีตอ้งค านึงถึงหลกัการตามวรรคหน่ึง คือ เพ่ือประโยชนสุ์ข

ของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ หรือพ่ือความมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ ส าหรับขอ้ ข. , ค. และ ง. 

ไม่ใช่หลกัการบริหารราชการดงักล่าว 

112. ขอ้ใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 

  ก.  กระทรวง 

  ข.  ทบวง 

  ค.  ส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่สงักดักระทรวงหรือทบวง 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ จ.)  ม.7 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหจ้ดัระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง

ออกเป็น 1) ส านกันายกรัฐมนตรี 2) กระทรวง หรือ ทบวง ซ่ึงฐานะเทียบเท่ากระทรวง 3) ทบวง ซ่ึงสงักดัส านกั

นายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสงักดัหรือไม่

สงักดัส านกังานนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 

113.  กรณีท่ีมีพระราชกฤษฎีการวมกระทรวงเขา้ดว้ยกนัเป็นส่วนราชการใหม่ ขอ้ใดต่อไปน้ีถูกตอ้งท่ีสุด 

  ก.  หา้มมิใหก้ารก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเฉพาะของลูกจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  ข.  หา้มม าใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเพ่ิมอยา่งเดด็ขาด 

  ค.  หา้มมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 
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  ง.  หา้มมิใหมี้การก าหนดต าแหน่งหรืออตัราก าลงัเฉพาะของขา้ราชการเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปี 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ค.)  ม.8 ทวิ วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดกรณีท่ีมีการรวมหรือ

โอนส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวง ทบวง กรม เขา้ดว้ยกนั โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกานั้น หา้มมิใหมี้การ

ก าหนดต าแหน่งหรืออตัราของขา้ราชการหรือลกูจา้งเพ่ิมข้ึนจนกวา่จะครบก าหนดสามปีนบัแต่วนัท่ีพระราช

กฤษฎีกามีผลใชบ้งัคบั   

114.  หน่วยงานใดมีหนา้ท่ีเสนอความคิดเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในการแบ่งส่วนราชการภายในของกรรมการ

ปกครอง 

  ก.  ส านกังบประมาณ   ข.  ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

  ค.  กระทรวงมหาดไทย   ง.  กรมการปกครอง 

  จ.  ขอ้ ก. และ ข. 

  ตอบ  (ข้อ จ.)  ม.8 สตัต แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหส้ านกัคณะกรรมการขา้ราชการ

พลเรือนและส านกังบประมาณร่วมกนัเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วน

ราชการระดบักรม 

115.  นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหนา้รัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีจตามขอ้ใด 

  ก.  สัง่ใหร้าชการส่วนกลางรายงานปฏิบติัราชการ 

  ข.  สัง่ใหร้าชการส่วนภูมิภาคช้ีแจงแสดงความคิดเห็น 

  ค.  สัง่ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินรายงานการปฏิบติัราชการ 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 (1) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีสัง่ใหร้าชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงหนา้ท่ีควบคุมราชการส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงแสดงความคิดเห็น ท า
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รายงานเก่ีบงกบัการปฏิบติัราชการได ้แต่ค าสัง่ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือรายงานการ

ปฏิบติัราชการโดยตรงไม่ได ้สัง่ไดเ้ฉพาะส่วนราชการท่ีควบคุมราชการส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น 

116.  ขอ้ใดเป็นอ านาจหนา้ท่ีของนายกรัฐมนตรี 

  ก.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดักระทรวงมหาดไทย 

  ข.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

  ค.  มีอ  านาจบงัคบับญัชาปลดัเทศบาล 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีมีอ านาจบงัคบั

บญัชาขา้ราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่ง ซ่ึงสงักดักระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออ่ืนท่ีมีฐานะเป็น

กรม ส าหรับกรณีน้ีปลดักระทรวงมหาดไทยและปลดัส านกันายกรัฐมนตรีเป็นขา้ราชการฝ่ายบริหารซ่ึงสงักดั

กระทรวง นายกรัฐมนตรีจึงมีอ านาจบงัคบับญัชา ส่วนปลดัเทศบาลนั้นเป็นราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีอิสระในการ

ปกครองตวัเอง รวมทั้งมีไดส้งักดักระทรวง ทบวง หรือกรม ดงันั้น นายกรัฐมนตรีจึงไม่มีอ านาจบงัคบับญัชา 

117.  ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ก.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี  ข.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

  ค.  นายกรัฐมนตรี   ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  ตอบ  ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

118.  ใครสามารถวางแผนและประสานกิจกรรมใหมี้การใชท้รัพยากรร่วมกนัได ้

  ก.  หวัหนา้ส่วนระดบักรมข้ึนไป  ข.  ปลดักระทรวง 

  ค.  หวัหนา้กลุ่มภารกิจ   ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ ง.  ถูกทุกข้อ 

119.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของปลดักระทรวง 
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  ก.  เป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในส านกังานปลดักระทรวง 

  ข.  เก่ียวกบัราชการการเมือง 

  ค.  ควบคุมราชการประจ าในกระทรวง 

  ง.  เป็นผูบ้งัคบับญัชารองจากรัฐมนตรี 

  ตอบ ข.  เกีย่วกบัราชการการเมอืง 

120.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  ก.  ประสานงานกบั ทหาร - ตุลาการ – อยัการ – มหาวิทยาลยั – สตง. – ครู 

  ข.  เสนองบประมาณต่อกระทรวง แลว้รายงานใหก้ระทรวงมหาดไทยทราบ 

  ค.  บริหารราชการตามค าแนะน าและช้ีแจงของผูต้รวจราชการกระทรวง 

  ง.  ก ากบัดูแล ขา้ราชการทหาร ขา้ราชการฝ่ายตุลาการ  

  ตอบ ง.  ก ากบัดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ 

121.  ใครเป็นผูช่้วยเหลือผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการในจงัหวดั 

  ก.  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั   ข.  ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  ค.  ปลดัจงัหวดั     ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ   ค.  ปลดัจงัหวดั 

122.  การตั้ง ยบุ เปล่ียนแปลง เขตอ าเภอใหอ้อกเป็นกฎหมายใด 

  ก.  พระราชบญัญติั    ข.  พระราชกฤษฎีกา 

  ค.  พระราชก าหนด    ง.  ก าหนดกระทรวง 

  ตอบ  ข.  พระราชกฤษฎีกา 

123.  บุคคลใดเป็นขา้ราชการท่ีสงักดักระทรวงมหาดไทย 
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  ก.  ผูว้า่ราชการจงัหวดั    ข.  รองผูว้า่ราชการจงัหวดั 

  ค.  ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั   ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  ง.  ถูกทุกข้อ 

124.  การแบ่งส่วนราชการในอ าเภอ ขอ้ใดถกูตอ้ง 

  ก.  ส านกังานอ าเภอ    ข.  ส่วนต่างๆ ซ่ึงกระทรววง ทบวง กรม ตั้งข้ึน 

  ค.  ต าบล     ง.  ถกูทั้ง ก. และ ข. 

  ตอบ ง.  ถูกทั้ง ก. และ ข. 

125.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

  ก.  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

  ข.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

  ค.  เลขาธิการ ก.พ. 

  ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

  ตอบ  ก.  นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

126.  บุคคลท่ีคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน มอบหมายใหเ้ป็นคณะกรรมการ

พฒันาระบบราชการ มีจ านวนก่ีคน 

  ก.  5 คน ข.  3 คน  ค.  2 คน  ง.  1 คน 

  ตอบ  ง.  1 คน 

127.  ขอ้ใดไม่ใช่ความรู้ความเช่ียวชาญของผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

  ก.  การบริหารรัฐกิจ   ข.  การบริหารงานทอ้งถ่ิน 

  ค.  การบริหารธุรกิจ   ง.  การเงินการคลงั 

  ตอบ  ข.  การบริหารงานท้องถิ่น 
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128.  ผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการพฒันาระบบราชการวา่งลงก่อนวานระใหมี้การแต่งตั้งภายในก่ีวนั 

  ก.  60 วนั ข.  45 วนั ค.  30 วนั ง.  15 วนั 

  ตอบ  ค.  30 วนั 

129.  ขอ้ใดไม่ใช่อ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

  ก.  รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีท่ีมีการด าเนินการขดัหรือไม่สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ ์

  ข.  เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐาน 

  ค.  เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา 

  ง.  เสนอแนะและใหค้ าปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการ 

  ตอบ  ง.  เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่นายกรัฐมนตรีเกีย่วกบัการพฒันาระบบราชการ 

130.การจดัระเบียบในการบริหารประเทศ ประเทศไทยใหห้ลกัการปกครองแบบใดบา้ง 

  ก.  การรวมอ านาจ   ข.  การแบ่งอ านาจ 

  ค.  การกระจายอ านาจ   ง.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ 

131.  ปัจจุบนักระทรวงและส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกระทรวง ตาม พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 

2545 มีจ านวนเท่าใด 

  ก.  18 กระทรวง  ข.  19 กระทรวง  ค.  20 กระทรวง  ง. 22 กระทรวง 

  ตอบ   ค.  20 กระทรวง 

132.  บุคคลตามขอ้ใดเป็นผูมี้อ  านาจลงนามในการแบ่งส่วนราชการภายในของกรมการปกครอง 

  ก.  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย  ข.  ปลดักระทรวงมหาดไทย 

  ค.  อธิบดีกรมการปกครอง   ง.  นายกรัฐมนตรี 

  จ.  ผิดทุกขอ้ 
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  ตอบ  (ข้อ ก.)  ม.8 ฉ วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหก้ารแบ่งส่วน

ราชการภายในส านกันายกรัฐมนตรี กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ใหอ้อกเป็น

กฎกระทรวง โดยใหรั้ฐมนตรีเจา้สงักดัของส่วนราชการนั้นเป็นผูอ้อกกฎกระทรวง ดงันั้น กรณีน้ีกรมการปกครอง

สงักดักระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยจึงตอ้งเป็นผูล้งนามในกฎกระทรวงในการแบ่งส่วน

ราชการดงักล่าว 

133.  ในกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบติั ระหวา่งท่ีรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เขา้มารับหนา้รท่ีนั้นคณะรัฐมนตรี

ชุดเดิมจะตอ้งท าอยา่งไร 

  ก.  มอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

  ข.  มอบหมายใหน้ายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรี 

   ค.  มอบหมายใหรั้ฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

  ง.  ขอ้ ก. และ ค. ถกู 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ข.)  ม.10 วรรคสาม  แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก านหดกรณีคณะรัฐมนตรี

ตอ้งอยูใ่นต าแหน่งเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่คณะรัฐมนตรีท่ีตั้งข้ึนใหม่จะเขา้รับหนา้ท่ีเพราะนายกรัฐมนตรี

ตาย ขาดคุณสมบติั ตอ้งค าพิพากษาใหจ้ าคุก สภาผูแ้ทนราษฎรมีมติไม่ไวว้างใจ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉยัวา่ความเป็น

รัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีส้ินสุดหรือวฒิุสภามีมติใหถ้อดถอนจากต าแหน่ง ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหร้อง

นายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทนนายกรัฐมนตรี ถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรี หรือ

มีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได ้ใหค้ณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรั้ฐมนตรีคนใดคนหน่ึงเป็นผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน ส าหรับ 

ก. และ ค. ไม่ถกูเพราะกฎหมายใหใ้ชค้  าวา่ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน ไม่ใช่ค าวา่รักษาราชการแทน 

134.  นายกรัฐมนตรีในฐานะหวัหนา้รัฐบาลมีอ านาจหนา้ท่ีตามขอ้ใด 

  ก.  สั้งใหร้าชการส่วนกลางรายงานปฏิบติัราชการ 

  ข.  สัง่ใหร้าชการส่วนภูมิภาคช้ีแจงแสดงความคิดเห็น 

  ค.  สัง่ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินรายงานการปฏิบติัราชการ 

  ง.  ขอ้ ก. และ ข. ถกู 



Brain Media                                               พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน     

 

  จ.  ถกูทุกขอ้ 

  ตอบ  (ข้อ ง.)  ม.11 (1) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 ก าหนดใหน้ายกรัฐมนตรีสัง่ให้

ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการซ่ึงมีหนา้ท่ึควบคุมราชการส่วนทอ้งถ่ิน ช้ีแจงแสดงความ

คิดเห็น ท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการได ้แต่จะสัง่ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินช้ีแจงแสดงความคิดเห็นหรือ

รายงานการปฏิบติัราชการโดยตรงไม่ได ้สัง่ไดเ้ฉพาะส่วนราชการท่ีควบคุมราชการส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น 

135.  ถา้ก าหนดใหส่้วนราชการระดบักรมตั้งแต่สองส่วนราชการไปอยูภ่ายใตก้ลุ่มภารกิจเดียวกนัใหอ้อกเป็น

กฎหมายใด 

  ก.  พระราชบญัญติั   ข.  พระราชกฤษฎีกา 

  ค.  กฎกระทรวง    ง.  พระราชก าหนด 

  ตอบ ค.  กฎกระทรวง 

136.ขอ้ใดไม่ใช่การจดัระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 

  ก.  สภาต าบล    ข.  สุขาภิบาล 

  ค.  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ง.  เทศบาล 

  ตอบ ก.  สภาต าบล 

   

 

 

 

 

   

  


