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เฉลยค ำตอบ...โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เชิงปฏิบัติกำร กำรติวสอบ กพ. (ภำค ก) 
 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
คําช้ีแจง 
         เฉลยคําตอบพร้อมคําอธบิาย 50 ข้อคําถามติว กพ. 
 
* หมายเหตุ แนวข้อสอบผู้บรรยำยรวบรวมจำกหนังสือคู่มือเตรียมสอบฉบับต่ำง ๆ ใช้เพื่อกำรศึกษำเท่ำนั้น 

     ไม่อนุญำตให้ใช้เพื่อกำรพำณิชย์ 
  

 
 
 
 

 
 

https://huso.kpru.ac.th
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1. ตอบข้อ a  

เพรำะ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 สิงหำคม พ.ศ. 2534 
 
2. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 5 กำรแบ่งรำชกำรออกเป็นส่วนต่ำงๆ ตำมท่ีบัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ให้ก ำหนดต ำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนโดยค ำนึงถึงคุณภำพและปริมำณงำนของ ส่วนรำชกำรนั้นๆ ไว้ด้วย กำรบรรจุและกำรแต่งต้ังบุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งหน้ำท่ี
รำชกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
 
3. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ตรี กำรเปล่ียนช่ือส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 7 ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และในกรณีท่ีช่ือต ำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรนั้นเปล่ียนไปให้ระบุ กำรเปล่ียนช่ือไว้ในพระรำชกฤษฎีกำด้วย เพรำะมีกำรกล่ำวอ้ำงอิงวรรคหนึ่งใน
ภำยหลัง บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกำศ หรือค ำส่ังใดท่ีอ้ำงถึงส่วน
รำชกำรหรือต ำแหน่งของข้ำรำชกำรท่ีได้ถูกเปล่ียน ช่ือตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศ
บัญญัติ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ ประกำศหรือค ำส่ังนั้นอ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือต ำแหน่งของ 
ข้ำรำชกำรท่ีได้เปล่ียนช่ือนั้น 
 
4. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 10 ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม ส ำนักนำยกรัฐมนตรีมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับ บัญชำข้ำรำชกำรและก ำหนดนโยบำยของส ำนักนำยกรัฐมนตรีให้สอดคล้อง
กับนโยบำย ท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักนำยก รัฐมนตรีและจะให้มีรอง
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี หรือมี ท้ังรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรี เป็น
ผู้ช่วยส่ัง และปฏิบัติรำชกำรก็ได้ 
 
5. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 33 ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรมมีอ ำนำจหน้ำท่ีเกี่ยวกับรำชกำรท่ัวไปของกรม และรำชกำรท่ีมิได้แยกให้
เป็นหน้ำท่ีของกองหรือส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ มีเลขำนุกำรกรมเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม 
 
6. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 18 ให้จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวง ดังนี้ 1. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง  
3. กรม หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะไม่แยกส่วนรำชกำรต้ังขึ้นเป็นกรมก็ได้ 
ให้ส่วนรำชกำรตำม (2) และส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นตำม (3) มีฐำนะเป็นกรม 
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7. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 19 กระทรวงมีอ ำนำจหน้ำท่ีตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม ส่วนกำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงท่ีเกี่ยวกับกำรทหำรและกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น 
 
8. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 18 ให้จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวง ดังนี้ 1. ส ำนักงำนรัฐมนตรี 2. ส ำนักงำนปลัดกระทรวง 3. กรม 
หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะไม่แยกส่วนรำชกำรต้ังขึ้นเป็นกรมก็ได้ให้ส่วน
รำชกำรตำม (2) และส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นตำม (3) มีฐำนะเป็นกรม 
 
9. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 18 กระทรวงใดมีควำมจ ำเป็นจะต้องมีส่วนรำชกำรเพื่อท ำหน้ำท่ีจัดท ำนโยบำยและแผน ก ำกับ เร่งรัด 
และติดตำมนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ กระทรวง จะจัดระเบียบบริหำรรำชกำรโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีส ำนัก
นโยบำยและแผนเป็นส่วนรำชกำรภำยใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงก็ได้ 
 
10. ตอบข้อ b  

เพรำะตำมมำตรำ 50 ควำมในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่รำชกำรในกระทรวงท่ีเกี่ยวกับทหำร 
 
11. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ฉ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในส ำนักงำนรัฐมนตรีกรม หรือส่วนรำชกำรท่ีเรียกช่ืออย่ำงอื่นและมีฐำนะ
เป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุ อ ำนำจหน้ำท่ีของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ในกฎกระทรวงด้วย ให้รัฐมนตรีเจ้ำสังกัดของ
ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรดังกล่ำว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ให้ใช้บังคับได้ 
 
12. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 44 วรรคสอง ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ำรงต ำแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อำจปฏิบัติรำชกำรได้ 
ปลัดกระทรวงจะแต่งต้ังข้ำรำชกำรในกระทรวงซึ่งด ำรงต ำแหน่งไม่ต ่ำกว่ำผู้อ ำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนก็ได้ 
 
13. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 60 ให้แบ่งส่วนรำชกำรของจังหวัดดังนี้ 1. ส ำนักงำนจังหวัด มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับรำชกำรท่ัวไปและกำร
วำงแผนพัฒนำจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้ำส ำนักงำนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของส ำนักงำนจังหวัด 2. ส่วนต่ำงๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ังขึ้น มีหน้ำท่ีเกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มี
หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจ ำจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชำรับผิดชอบ 
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14. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 61 ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีหน่วยรำชกำรบริหำรรองจำกจังหวัด เรียกว่ำ อ ำเภอ กำรต้ัง ยุบ และเปล่ียนเขต
อ ำเภอ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ 
 
15. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 71/5 เมื่อต ำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิว่ำงลงก่อนวำระ ให้ด ำเนินกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยในสำมสิบวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 180 วัน จะไม่แต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้ 
 
16. ตอบข้อ b  

เพรำะ ก.พ.ร. ย่อมำจำก คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ม.71/1) 
 
17. ตอบข้อ c  

เพรำะ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มีท้ังหมด 53 มำตรำ 
 
18. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 3 กำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ในเรื่องใดสมควรท่ีส่วนรำชกำรใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมี
เงื่อนไขอย่ำงใด ให้เป็นไปตำมท่ีคณะรัฐมนตรีก ำหนดตำมข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. 
 
19. ตอบข้อ d  

เพรำะ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกมำตรำ 
13 (แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) มำตรำ 14 และมำตรำ 15 (แผนนิติบัญญัติ) 
 
20. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 8 (4) ให้เป็นหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรท่ีจะต้องคอยรับฟังควำมคิดเห็นและควำมพึงพอใจของสังคมโดยรวม 
และประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม 
 
21. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 11 ส่วนรำชกำรมีหน้ำท่ีพัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ สำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้
อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมท้ังต้องส่งเสริมและพัฒนำ ควำมรู้ควำมสำมำรถสร้ำงวิสัยทัศน์และ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคคลำกรท่ีมีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ท้ังนี้ เพื่ อประโยชน์ในกำร 
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
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22. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 37 วรรคหนึ่ง ในกำรปฏิบัติรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำนใน
ระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรก ำหนด ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำร
ทรำบ เป็นกำรท่ัวไป ส่วนรำชกำรใดมิได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใดและ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำงำนนั้น มีลักษณะท่ี
สำมำรถก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วน รำชกำรได้ก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็นระยะเวลำท่ีล่ำช้ำ
เกิน สมควร ก.พ.ร. จะก ำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ 
 
23. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 23 ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจำรณำถึง
ประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพวัตถุประสงค์ท่ีจะใช้ รำคำและประโยชน์ระยะยำวของส่วนรำชกำรท่ีจะ
ได้รับประกอบกัน 
 
24. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 29 ในกำรปฏิบัติงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วน
รำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดท ำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลำกำรด ำเนินกำรรวมท้ังรำยละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้น ตอนเปิดเผยไว้ ณ ท่ีท ำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วน รำชกำร เพื่อให้ประชำชนหรือผู้
ท่ีเกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้ 
 
25. ตอบ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 32 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอ ำเภอ และปลัดอ ำเภอผู้เป็นหัวหน้ำ ประจ ำกิ่งอ ำเภอจัดให้ส่วนรำชกำร
ท่ีรับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน ในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเนื่องกันในจังหวัด อ ำเภอ หรือกิ่งอ ำเภอนั้น ร่วมกัน
จัดต้ังศูนย์ บริกำรร่วมไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ หรือท่ีว่ำกำรกิ่งอ ำเภอ หรือสถำนท่ี อื่นตำมท่ีเห็นสมควร โดย
ประกำศให้ประชำชนทรำบ และให้น ำควำมในมำตรำ 30 และ 
มำตรำ 31 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม 
 
26. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 26 กำรส่ังรำชกำรโดยปกติให้กระท ำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชำมีควำมจ ำเป็น
ท่ีไม่อำจส่ังเป็นลำยลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะส่ัง รำชกำรด้วยวำจำก็ได้ แต่ให้ผู้รับค ำส่ังนั้นบันทึกค ำส่ังด้วยวำจำไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร และเมื่อได้ปฏิบัติรำชกำรตำมค ำส่ังดังกล่ำวแล้ว ให้บันทึกรำยงำนให้ผู้ส่ังรำชกำรทรำบในบันทึกให้อ้ำงอิงค ำส่ังด้วยวำจำไว้
ด้วย 
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27. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก 
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรต่อไป หรือไม่ โดยค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภำ และแผน อื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงก ำลังเงิน
งบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน 
 
28. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 48 ในกรณีท่ีส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรให้บริกำรท่ีมีคุณภำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด รวมท้ัง
เป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชำชนให้ก.พ.ร. เสนอคณะ รัฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ ำเหน็จควำมชอบแก่ส่วนรำชกำร หรือให้ส่วน
รำชกำร ใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยของส่วนรำชกำรนั้น เพื่อน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ งำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรร
เป็นรำงวัลให้ข้ำรำชกำรในสังกัด ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
29. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 10 วรรคสอง ส่วนรำชกำรต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลำงภำยในระยะเวลำ 2 ปี 
 
30. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 38 เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชนหรือจำกส่วนรำชกำรด้วยกัน
เกี่ยวกับงำนท่ีอยู่ในอ ำนำจหน้ำท่ีของส่วนรำชกำร นั้น ให้เป็นหน้ำท่ีของส่วนรำชกำรนั้น ท่ีจะต้องตอบค ำถำมหรือแจ้งกำร
ด ำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยในก ำหนดเวลำท่ีก ำหนดไว้ตำมมำตรำ 37 
 
 
31. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจ ำเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก 
ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลงกำรด ำเนินกำรต่อไปหรือ ไม่โดยค ำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงก ำลังเงินงบประมำณของ
ประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน 
 
32. ตอบข้อ b  

เพรำะ เป็นหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 



หนา้ 7/10 

เฉลยค ำตอบ...โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เชิงปฏิบัติกำร กำรติวสอบ กพ. (ภำค ก) 
 
33. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 43 กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง 
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำร
คุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคล จึงให้ก ำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำท่ีจ ำเป็น มำตรำ 44 ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมำณรำยจ่ำยแต่ละ ปีรำยกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงท่ีจะด ำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น และสัญญำ ใดๆ ท่ีได้มีกำร
อนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบ ได้ ณ สถำนท่ีท ำกำรของส่วนรำชกำร และระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของส่วนรำชกำรกล่ำวต้องไม่ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือควำม เสียหำยแก่บุคคลใดในกำรจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง ในกำรจัดท ำสัญญำจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ห้ำมมิให้มีข้อควำมหรือข้อตกลงห้ำมมิให้เปิดเผย ข้อควำมหรือข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำว 
เว้นแต่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลท่ีอยู่ภำยใต้บังคับ กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมลับทำงรำชกำร 
หรือในส่วนท่ีเป็นควำมลับทำงกำรค้ำ 
 
34. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 50 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดย
ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อำจก ำหนดให้ส่วน รำชกำรต้องปฏิบัติกำรใดนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนี้ 
รวมทั้งก ำหนดมำตรกำรอื่นเพิ่มเติมจำกท่ีบัญญัติไว้ในมำตรำ 48 และมำตรำ 49 ก็ได้ 
 
35. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 53 ให้องค์กำรมหำชนและรัฐวิสำหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมแนวทำง
ของพระรำชกฤษฎีกำนี้ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่ำองค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตำมวรรค หนึ่ง หรือมีแต่ไม่
สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้ำท่ีก ำกับดูแล องค์กำรมหำชน หรือรัฐวิสำหกิจ เพื่อพิจำรณำส่ังกำรให้
องค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ด ำเนินกำรให้ถูกต้องต่อไป 
 
36. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 2 พระรำชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนด 180 วัน นับแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป 
 
37. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 6 ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอ ำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศ เพื่อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ 
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38. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 7 ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง” ประกอบด้วย 
ประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เลขำธิกำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำร พลเรือน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่ เกินเก้ำคนเป็นกรรมกำร ให้
คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งต้ังจำก ผู้ซึ่งมีควำมเช่ียวชำญในทำงนิ ติศำสตร์ รัฐ
ประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
 
39. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ให้กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวำระด ำรงต ำแหน่งครำวละ3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต ำแหน่ง
อำจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 
 
40. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 11 คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 1. สอดส่องดูแลและให้
ค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำท่ีในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 2. ให้ค ำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำท่ีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ตำมท่ีบุคคลดังกล่ำวร้องขอ ท้ังนี้ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองก ำหนด 3. มี
หนังสือเรียกให้เจ้ำหน้ำท่ีหรือบุคคลอื่นใดมำช้ีแจงหรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำได้ 4. เสนอแนะในกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำและกำรออกกฎกระทรวงหรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้ 5. จัดท ำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้
เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งครำวตำมควำมเหมำะสมแต่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 6. เรื่องอื่นตำมท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย 
 
41. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 10 ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำท ำหน้ำท่ีเป็นส ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง รับผิดชอบงำนธุรกำร งำน ประชุม กำรศึกษำหำข้อมูลและกิจกำรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำรวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง 
 
42. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 71 กำรแจ้งโดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่ำได้รับแจ้งเมื่อครบก ำหนด 7 วันนับแต่วันส่งส ำหรับ
กรณีภำยในประเทศหรือเมื่อครบก ำหนด 15 วันนับแต่ วันส่งส ำหรับกรณีส่งไปยังต่ำงประเทศ เว้นแต่จะมีกำรพิสูจน์ได้ว่ำไม่มีกำร
ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจำกวันนั้น 
 
43. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมมำตรำ 72 ในกรณีท่ีมีผู้รับเกิน 50 คน เจ้ำหน้ำท่ีจะแจ้งให้ทรำบต้ังแต่เริ่มด ำเนินกำรในเรื่องนั้นว่ำกำรแจ้งต่อ
บุคคลเหล่ำนั้น จะกระท ำโดยวิธีปิดประกำศไว้ ณ ท่ีท ำกำรของเจ้ำหน้ำท่ีและท่ีว่ำกำรอ ำเภอท่ีผู้รับมีภูมิล ำเนำก็ได้ในกรณีนี้ให้ถือว่ำ
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำ 15 วัน นับแต่วันท่ีได้แจ้งโดยวิธีดังกล่ำว 
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44. ตอบข้อ a  

เพรำะ ตำมมำตรำ 79 ภำยใต้บังคับมำตรำ 15 วรรคสอง กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำง
น้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง กฎหมำยหรือกฎหรือค ำส่ังท่ีจัดให้มีคณะกรรมกำรชุดนั้นจะก ำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่น ในกรณีท่ีมีกรรมกำรครบท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ แต่กำรพิจำรณำเรื่องใดถ้ำต้องเล่ือนมำ เพรำะไม่ครบองค์ประชุม ถ้ำเป็น
กำรประชุมของคณะกรรมกำรซึ่งมิใช่คณะกรรมกำร วินิจฉัยข้อพิพำท หำกได้มีกำรนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภำยใน 14 วัน นับแต่วัน
นัดประชุมท่ีเล่ือนมำ และกำรประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของ จ ำนวนกรรมกำรท้ังหมด ให้ถือว่ำ
เป็นองค์ประชุม แต่ท้ังนี้ต้องระบุควำมประสงค์ให้เกิดผลตำมบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย 
 
45. ตอบข้อ b  

เพรำะ ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำรคือ นำยบรรหำร ศิลปะอำชำ 
 
46. ตอบข้อ d  

เพรำะ ตำมมำตรำ 6 ให้องค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐมีหน้ำท่ีจัดท ำประมวลจริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบ ในกรณีท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลท่ีรับผิดชอบ ให้องค์กร 
ต่อไปนี้ เป็นผู้จัดท ำประมวลจริยธรรม 1. คณะรัฐมนตรี ส ำหรับข้ำรำชกำรกำรเมือง 2. สภำกลำโหม ส ำหรับข้ำรำชกำรทหำรและ
ข้ำรำชกำรพลเรือนกลำโหม 3. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ส ำหรับผู้บริหำรและพนักงำนรัฐวิสำหกิจ 4. 
คณะกรรมกำรพัฒนำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน ส ำหรับผู้บริหำร เจ้ำหน้ำท่ี และ ผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ในกรณีท่ีมี
ปัญหำว่ำองค์กรใดเป็นผู้จัดท ำประมวล จริยธรรมส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอ ำนำจวินิจฉัย 
 
47. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมมำตรำ 10 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี เมื่อครบก ำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง 
หำกยังมิได้มีกำรแต่งต้ังกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพื่อ
ด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ำรับหน้ำท่ี 
 
48. ตอบข้อ c  

เพรำะ ตำมข้อ 17 ให้จัดต้ังกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมขึ้นในทุกส่วนรำชกำรขึ้นตรงต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร มีหน้ำท่ี
คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีควำมเป็น อิสระ โดยมีข้ำรำชกำร ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป
เป็นหัวหน้ำกลุ่ม และมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังต่อไปนี้ 1. ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี และ 
ติดตำม สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 2. สืบสวนข้อเท็จจริงกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมเพื่อรำยงำนผลให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำท้ังนี้ โดยอำจมีผู้ร้องขอหรืออำจด ำเนินกำรตำมท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยหรือตำมท่ีเห็นสมควร
ก็ได้ 3. ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้
อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม ให้น ำควำมในข้อ 16 (2) มำใช้กับข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็น 
ผู้ให้ควำมเห็นชอบ 4. ท ำหน้ำท่ีฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำร 5. ด ำเนินกำรอื่นตำมท่ีก ำหนดใน
ประมวลจริยธรรมนี้หรือตำมท่ีหัวหน้ำส่วนรำชกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมหรือตำมท่ี ก.พ. มอบหมำย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อควำม 
เป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในกลุ่มงำนดังกล่ำว 
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49. ตอบข้อ a  

เพรำะ มติท่ีประชุม ก.พ. ครั้งท่ี 4/2553 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน พ.ศ. 2553 เห็นควรให้คณะกรรมกำรจริยธรรมของส่วน
รำชกำรและจังหวัดมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันท่ีมีประกำศแต่งต้ังคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส่วนรำชกำรและ
จังหวัด 
 
50. ตอบข้อ b  

เพรำะ ตำมข้อ 15 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำท่ี พิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในส่วนรำชกำร เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่ง ค ำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้ำ ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอื่นภำยใน 60 วัน นับ
แต่วัน ท่ี ก.พ. รับเรื่อง ให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
 
 


