
แนวข้อสอบ 

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองที�ดี 

พ.ศ.2546 

 

1. “การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ” บญัญติัไวใ้นหมวดใดของพระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ย

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ.2546 

ก.    หมวด  3                            ข. หมวด   4 

ค.    หมวด  5                            ง.  หมวด 6 

2. หมวด 1 ของพระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

พ.ศ.2546 บญัญติัไวด้ว้ยเรื�องใด 

ก. การบริหารกจิการบ้านเมืองที�ดี 

ข. การบริหารราชการเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

ค. การบริหารราชการเพื�อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐ 

ง. บทเบด็เตล็ด 

3. เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการ

บา้นเมืองทีดี พ.ศ.2546 คืออะไร 

ก. มีการปฏิรูประบบราชการ 

ข. เพื�อใหก้ารปฏิบติังานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพฒันาประเทศ 

ค. เพื�อใหก้ารบริการแก่ประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น 

       ง.    ถูกทุกข้อ  

4. กรณีองคก์รมหาชน หรือ รัฐวสิาหกิจใด ไม่จดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองที�

ดี ผูมี้อาํนาจพิจารณาสั�งการใหอ้งคก์ารมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจนั�น ดาํเนินการใหถู้กตอ้งคือ

ใคร 

ก. คณะรัฐมนตรี 

ข. กระทรวงมหาดไทย 

ค. รัฐมนตรีที�กาํกบัดูแลและองค์การมหาชนหรือรัฐวสิาหกิจ 

ง. ก.พ.ร. 
 
 
 
 
 
 
 



5. หน่วยงานใดที�มีหนา้ที�ดูแลและใหค้วามช่วยเหลือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการจดัทาํ

หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

ก. สาํนกันายกรัฐมนตรี 

ข. กระทรวงมหาดไทย 

ค. คณะรัฐมนตรี 

ง. ก.พ.ร. 

6. หน่วยงานใดต่อไปนี�  ตอ้งจดัใหมี้หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี  

ตามพระราชกฤษกีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ.2546 

ก. องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ข. องคก์รมหาชน 

ค. รัฐวสิาหกิจ 

ง. ถูกทุกข้อ 

7. ผูมี้อาํนาจเสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินเพิ�มพิเศษหรือจดัสรรเงินรางวลัการเพิ�ม

ประสิทธิภาพใหแ้ก่ส่วนราชการ คือใคร 

ก. ส่วนราชการที�ปฏิบติังาน 

ข. คณะผูป้ระเมินอิสระ 

ค. คณะรัฐมนตรี 

ง. ก.พ.ร. 

8. ผูมี้อาํนาจในส่วนราชการ จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติัราชการของส่วนราชการ

เกี�ยวกบัผลสัมฤทธ์ของภารกิจ คุณภาพการใหบ้ริการ ความพึงพอใจของประชาชน

ผูรั้บบริการความคุม้ค่าในภารกิจ คือใคร 

ก  องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

ข.  องคก์รมหาชน 

ค.  รัฐวสิาหกิจ 

       ง.    ถูกทุกข้อ 

9. ส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลเกี�ยวกบัเรื�องใดบา้ง 

ก. งบประมาณรายจ่ายแต่ละปี 

ข. การจดัซื�อจดัจา้งที�จะดาํเนินการในปีงบประมาณนั�น 

ค. สัญญาใด ๆ ที�ไดมี้การอนุมติัใหจ้ดัซื�อหรือจดัจา้งแลว้ 

ง. ถูกทุกข้อ 
 
 



10. การอาํนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกบัส่วนราชการ ทุก

แห่งส่วนราชการใดตอ้งจดัใหมี้ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ�น 

ก. กระทรวง ทบวง กรม 

ข. จงัหวดั อาํเภอ 

ค. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

ง. ถูกทั�งขอ้ ก และ ข 

11. ส่วนราชการใดไดรั้บการติดต่อสอบถามเป็นหนงัสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการ

ดว้ยกนั มีหนา้ที�ตอ้งตอบคาํถามหรือแจง้การดาํเนินการให้ทราบภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั 

ข. 10 วนั 

ค. 5 วนั 

ง. 20 วนั 

12. ผูมี้หนา้ที�แจง้ใหป้ระชาชนที�มาติดต่อไดท้ราบในครั� งแรกที�มาติดต่อและตรวจสอบวา่

เอกสารหลกัฐานที�จาํเป็นนั�นประชาชนไดย้ื�นมาครบถว้นหรือไม่ คือใคร 

ก. ส่วนราชการที�เกี�ยวขอ้ง 

ข. อธิบดี 

ค. ปลดักระทรวง 

       ง.    เจ้าหน้าที�ศูนย์บริการร่วม  

13. ผูมี้หนา้ที�จดัใหส่้วนราชการภายในกระทรวงจดัตั�งศูนยบ์ริการร่วม เพื�ออาํนวยความสะดวก

แก่ประชาชนในการที�จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย คือใคร 

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

ข. รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวง 

ค. ปลดักระทรวง 

ง. ถูกทั�ง ขอ้ ก และ ข 

 

14. กรณีผูบ้งัคบับญัชาสั�งราชการดว้ยวาจา ผูรั้บคาํสั�งจะตอ้งปฏิบติัอยา่งไร 

ก. รีบปฏิบติัราชการตามคาํสั�ง 

ข. บันทกึคําสั�งด้วยวาจาเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ค. แจง้ใหผู้บ้งัคบับญัชาสั�งการเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ง. ถูกทั�ง ข และ ค 

 
 



15. พระราชกฤษฏีกาวา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ.2546 กาํหนด

เรื�องการสั�งราชการไดอ้ยา่งไร 

ก. ปกติใหก้ระทาํเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข. กรณีมีความจาํเป็นที�ไม่อาจสั�งเป็นลายลกัษณ์อกัษรในขณะนั�น จะสั�งราชการดว้ย

วาจาก็ได ้

ค. สั�งราชการดว้ยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษรก็ไดแ้ลว้แต่ความสะดวกของ

ผูบ้งัคบับญัชา 

        ง.    ถูกทั�ง ก และ ข 

16. การจดัซื�อจดัจา้ง ใหส่้วนราชการดาํเนินโดยเปิดเผยและเที�ยงธรรม โดยพิจารณาถึง

อะไรบา้ง 

ก. ประโยชน์และผลเสียทางสังคม 

ข. ภาระต่อประชาชน คุณภาพ วตัถุประสงคที์�จะใช ้

ค. ราคา และประโยชน์ระยะยาวของส่วนราชการ 

       ง.    ถูกทุกข้อ 

17. หน่วยงานใดมีหนา้ที�จดัใหมี้การประเมินความคุม้ค่าในการปฏิบติัภารกิจของรัฐที�ส่วน

ราชการดาํเนินการอยูเ่พื�อรายงานคณะรัฐมนตรี 

ก. คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ข. สาํนกังบประมาณ 

ค. กรมบญัชีกลาง 

       ง.    ถูกทั�ง ก และ ข   

18. ส่วนราชการตอ้งคาํนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที�อยูใ่นความรับผิดชอบ

รายงานต่อหน่วยงานใด 

ก. สาํนกังบประมาณ 

ข. ก.พ.ร. 

ค. กรมบัญชีกลาง 

       ง.    ถูกทุกขอ้                      

19. หน่วยงานใดที�มีหนา้ที�กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการจดัทาํบญัชีตน้ทุนในงานบริการ

สาธารณะใหส่้วนราชการปฏิบติั 

ก. สาํนกังบประมาณ 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. กรมบัญชีกลาง 

       ง.     กระทรวงการคลงั      



 
 

20. หน่วยงานใดมีหนา้ที�กาํหนดแนวทางการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการ 

ก. สาํนกังบประมาณ 

ข. ก.พ.ร. 

ค. คณะรัฐมนตรี 

ง.  ถูกทั�งข้อ ก และ ข 

21. ก.พ.ร.คืออะไร 

ก.  คณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 

ข. คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 

ค.  กองพฒันาราชการ 

ง. กรมพฒันาระบบราชการ 

22. ก.พ.ร.มีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุไมเกิน 

ก. 9 คน 

ข. 10 คน 

ค. 11 คน 

ง. 12 คน 

23. ขอ้ใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ “ตามความหมายใน พรฏ. วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหาร

กิจการบา้นเมืองที�ดี พ.ศ.2546 

ก. กระทรวง 

ข. ทบวง 

ค. กรม 

ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น 

24. ขอ้ใดไม่ใช่เป้าหมายในการบริหารกิจการบา้นเมืองที�ดี 

ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

ข. เกิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐ 

ค. ภาพพจน์ที�ดีในสายตาต่างประเทศ 

ง. มีการประเมินผลการปฏิบติัราชการอยา่งสมํ�าเสมอ 
 
 
 
 
 
 



25. การบริการกิจการบา้นเมืองที�ดี ไดแ้ก่ การบริหารราชการเพื�อบรรลุเป้าหมายกี�ประเภท 

ก. 5 ประเภท 

ข. 6 ประเภท 

ค. 7 ประภท 

ง. 8 ประเภท 

26. ขอ้ใดไม่ใช่ความหมายของการบริหารราชการเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน 

ก. ความผาสุกและความเป็นอยูที่�ดีของประชาชน 

ข. ความสงบและความปลอดภยัของสังคมส่วนรวม 

ค. ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

ง. ขวญัและกาํลงัใจขา้ราชการ 

27. ขอ้ใดไม่ใช่การบริหารราชการโดยถือประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

ก. ก่อนดาํเนินการส่วนราชการตอ้งจดัใหมี้การศึกษาวเิคราะห์ผลดีผลเสีย 

ข. การปฏิบติัภารกิจของส่วนราชการตอ้งเป็นไปโดยซื�อสัตยสุ์จริต 

ค. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยส่วนรวม 

ง. ต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อรัฐสภาอย่างน้อยปีละ 1 ครั�ง 

28. เพื�อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ� ต่อภารกิจของรัฐ ใหส่้วนรากชาร 

ก. ปรึกษาหารือกนั 

ข. บริหารราชการแบบบูรณาการร่วมกนั 

ค. ประสานแผนกนั 

ง. สัมมนาร่วมกนั 

29. การบริหารแบบบูรณาการร่วมกนัมุ่งใหเ้กิด 

ก. ประโยชน์สุขของประชาชน 

ข. ผลสัมฤทธิ�ต่อภารกจิของรัฐ 

ค. ประสิทธิภาพและความคุม้ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

ง. ไม่มีขั�นตอนการปฏิบติังานเกินความจาํเป็น 

30. การจดัทาํแผนการบริหารราชการแผน่ดิน ตอ้งเสนอต่อ ครม.ภายในกี�วนันบัตั�งแต่วนัที� 

ครม.แถลงนโยบายต่อรัฐสภา 

ก. 90 วนั 

ข. 120 วนั 

ค. 30 วนั 

ง. 40 วนั 



31. ในการจดัทาํแผนการบริหาราชการแผน่ดินใหจ้ดัทาํเป็นแผนกี�ปี 

ก. 1 ปี 

ข. 2 ปี 

ค. 4 ปี 

ง. 5 ปี 

32. เมื�อมีกาปรระกาศใชบ้งัคบัแผนบริหารราชการแผน่ดินแลว้ ให ้สนง.คณะกรรมการ 

กฤษฏีกาและสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีร่วมกนัพิจารณาจดัทาํแผน 

ก. นิติรัฐ 

ข. นิติบัญญตัิ 

ค. พฒันากฎหมาย 

ง. นิติธรรม 

33. ในการจดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีของส่วนรากชารใหจ้ดัทาํทุก 

ก. ปีงบประมาณ 

ข. ปีปฏิทิน 

ค. 6 เดือน 

ง. 3 เดือน 

34. ในกรณีที�ส่วนราชการไดเ้สนอแผนปฏิบติัรากชารในภารกิจใจ หรือภารกิจใดไม่ไดรั้บความ

เห็นชอบจาก ร.ม.ต. 

ก. ให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณสําหรับภารกจินั�น 

ข. ใหล้งโทษทางวนิยัแก่ผูรั้บผดิชอบ 

ค. ให ้กพร. แจง้ใหด้าํเนินการโดยทนัที 

ง. ให ้กพร.แจง้ใหด้าํเนินการภายใน 30 วนั 

35. ใหส่้วนราชการจดัทาํ...................ในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทชั�น ตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการที�กรมบญัชีกลางกาํหนด 

ก. ตน้ทุน 

ข. บญัชี 

ค. บัญชีต้นทุน 

ง. บญัชีทุน 
 
 
 
 
 
 



36. ในการกระจายอาํนาจการจดัสินใจ 

ก. การบริหารแบบมีส่วนร่วม 

ข. เกิดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน 

ค. การทาํงานเป็นทีม 

ง.  ความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชน 

37. ในกระทรวงหนึ�ง ใหเ้ป็นหนา้ที�ขอปลดักระทรวงที�จะตอ้งใหส่้วนราชการภายในกระทรวง  

รับผดิชอบ ปฏิบติังานเกี�ยวกบัการบริการประชาชนร่วมกนัจดัตั�ง 

ก. ศูนยป์ระสานราชการ 

ข. ศูนย์บริการร่วม 

ค. ศูนยรั์บเรื�อง 

ง. ศูนยบ์ริการประชาชน 

38. กรณีใด มิใช่ กรณีที�มีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�การปฏิบติัราชการ ตอ้งกาํหนดปํนความลบัได้

เท่าที�จาํเป็น 

ก. ความมั�นคงของประเทศ / เศรษฐกิจ 

ข. ความมั�นคงของรัฐ 

ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

ง. การคุม้ครองสิทธิส่วนบุคคล 

39. ขอ้ใดไม่ใช่ ใหส่้วนราชการจดัใหมี้คณะกรรมการประเมินอิสระ ดาํเนินการประเมินผลการ

ปฏิบติัราชการของส่วนราชการเกี�ยวกบัผลสัมฤทธิ�  ดงัต่อไปนี�  

ก. ภารกิจคุณภาพการใหบ้ริการ 

ข. ความพึงพอใจของประชาชนผูรั้บบริการ 

ค. ความคุม้ค่าในภารกิจ 

ง. ความพงึพอใจของข้าราชการ 

40. เพื�อประโยชน์ในการปฏิบติัราชการ ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ ก.พ.ร. อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

เพื�อกาํหนดมาตรการกาํกบัการปฏิบติัราชการ โดยวธีิการใด 

ก. จัดทาํความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

ข. การประเมินคุณภาพ 

ค. การตรวจสอบภายใน 

ง. การประเมินตนเอง 
 
 
 
 



41.  เมื�อสิ�นปีงบประมาณส่วนราชการตอ้งจดัทาํรายงานแสดงผลสัมฤทธิ� ของแผนปฏิบติั

ราชการเสนอต่อผูใ้ด 

ก.  กระทรวงการคลงั 

ข. สาํนกังบประมาณ 

ค. คระรัฐมนตรี 

ง. กรมบญัชีกลาง 

42. หน่วยงานใดมีหนา้ที�จดัสรรงบประมาณใหส่้วนราชการ เพื�อปฏิบติังานตามแผนปฏิบติั

ราชการ ที�รัฐมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ 

ก. กระทรวงการคลงั  

ข. สํานักงบประมาณ 

ค. คณะรัฐมนตรี 

       ง.  กรมบญัชีกลาง 

43. ส่วนราชการมีหนา้ที�จดัทาํแผนปฏิบติัราชการประจาํปีในแต่ละปีงบประมาณเสนอต่อผูใ้ด

เพื�อใหค้วามเห็น 

ก. รัฐมนตรี 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. ปลดกัระทรวง  

     ง.    อธิบดี 

44. แผนนิติบญัญติัเป็นแผนเกี�ยวกบัเรื�องใด 

ก. กฎหมายที�จะตอ้งจดัใหมี้ขึ�นใหม ่

ข.  กฎหมายที�ตอ้งมีการแกไ้ขเพิ�มเติม 

ค.  กฎหมายที�ตอ้งยกเลิก 

      ง.    ถูกทุกข้อ 

45. เมื�อมีการประกาศใชบ้งัคบัแผนการบริหารราชการแผน่ดินแลว้ ใครเป็นผูมี้อาํนาจจดัทาํ

แผนนิติบญัญติั 

ก. คณะกรรมการกฤษฏีกา 

ข. สาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ค. คณะรัฐมนตรี 

ง. ถูกทั�ง ก และ ข 

46. การจดัทาํแผนบริหารราชการแผน่ดินใหจ้ดัทาํเป็นแผนระยะเวลากี�ปี 

ก. 4   ปี                             ข.  5 ปี  



8.  6  ปี                              ง.  8  ปี 
 

47. แผนการบริหารราชการแผน่ดิน เมื�อไดรั้บความเห็นชอบแลว้ มีผลผกูพนัใครบา้ง 

ก.  คณะรัฐมนตรี 

ข. รัฐมนตรี 

ค. ส่วนราชการ 

ง. ถูกทุกข้อ 

48. ผูม้อาํนาจใหค้วามเห็นชอบแผนการบริหารราชการแผน่ดิน คือใคร 

ก. คณะรัฐมนตรี 

ข. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ค. สาํนกังบประมาณ 

ง. ถูกทุกขอ้ 

49. เมื�อคณะรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภาพแลว้ ส่วนราชการใด มีหนา้ที�จดัทาํแผนการ

บริหารราชการแผน่ดินเสนอคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วนั 

ก. สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและสาํนกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ข. สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการและเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ค. สาํนกังบประมาณ 

ง. ถูกทุกข้อ 

50. ผูมี้อาํนาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื�อกาํหนดมาตรฐานกาํกบัการปฏิบติัราชการคือใคร 

ก. ส่วนราชการทุกส่วนราชการ 

ข. ก.พ.ร. 

ค. คณะรัฐมนตรี 

ง. ถูกทั�งขอ้ ข และ ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


