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เฉลยคำตอบ...โครงกำรเสริมสร้ำงคุณลักษณะที่พึงประสงค์เชิงปฏิบัติกำร กำรติวสอบ กพ. (ภำค ก)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คําชี้แจง
เฉลยคําตอบพร้อมคําอธิบาย 50 ข้อคําถามติว กพ.
* หมายเหตุ แนวข้อสอบผู้บรรยำยรวบรวมจำกหนังสือคู่มือเตรียมสอบฉบับต่ำง ๆ ใช้เพื่อกำรศึกษำเท่ำนั้น
ไม่อนุญำตให้ใช้เพื่อกำรพำณิชย์
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1. ตอบข้อ a
เพรำะ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ได้ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหำคม พ.ศ. 2534
2. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 5 กำรแบ่งรำชกำรออกเป็นส่วนต่ำงๆ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัตินี้ให้กำหนดตำแหน่งและอัตรำ
เงินเดือนโดยคำนึงถึงคุณภำพและปริมำณงำนของ ส่วนรำชกำรนั้นๆ ไว้ด้วย กำรบรรจุและกำรแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหน้ำที่
รำชกำรต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย
3. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ตรี กำรเปลี่ยนชื่อส่วนรำชกำรตำมมำตรำ 7 ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ และในกรณีที่ชื่อตำแหน่ง
ของข้ำรำชกำรในส่วนรำชกำรนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุ กำรเปลี่ยนชื่อไว้ในพระรำชกฤษฎีกำด้วย เพรำะมีกำรกล่ำวอ้ำงอิงวรรคหนึ่งใน
ภำยหลัง บทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่น ประกำศ หรื อคำสั่งใดที่อ้ำงถึงส่วน
รำชกำรหรือตำแหน่งของข้ำรำชกำรที่ได้ถูกเปลี่ยน ชื่อตำมวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศ
บัญญัติ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอื่นๆ ประกำศหรือคำสั่งนั้นอ้ำงถึงส่วนรำชกำรหรือตำแหน่งของ
ข้ำรำชกำรที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น
4. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 10 สำนักนำยกรัฐมนตรีมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำ ด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม สำนักนำยกรัฐมนตรีมีนำยกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคั บ บัญชำข้ำรำชกำรและกำหนดนโยบำยของสำนักนำยกรัฐมนตรีให้สอดคล้อง
กับนโยบำย ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดหรืออนุมัติ และรับ ผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักนำยก รัฐมนตรีและจะให้ มีรอง
นำยกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี หรือมี ทั้งรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี เป็น
ผู้ช่วยสั่ง และปฏิบัติรำชกำรก็ได้
5. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 33 สำนักงำนเลขำนุกำรกรมมีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรทั่วไปของกรม และรำชกำรที่มิได้แยกให้
เป็นหน้ำที่ของกองหรือส่วนรำชกำรใดโดยเฉพำะ มีเลขำนุกำรกรมเป็น ผู้บั งคับบั ญ ชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของสำนักงำนเลขำนุกำรกรม
6. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 18 ให้จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวง ดังนี้ 1. สำนักงำนรัฐมนตรี 2. สำนักงำนปลัดกระทรวง
3. กรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เว้นแต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มีควำมจ ำเป็นจะไม่แยกส่วนรำชกำรตั้งขึ้นเป็นกรมก็ ได้
ให้ส่วนรำชกำรตำม (2) และส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นตำม (3) มีฐำนะเป็นกรม
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7. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 19 กระทรวงมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม กำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงหนึ่งๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม ส่วนกำรจัดระเบียบรำชกำรในกระทรวงที่เกี่ยวกับกำรทหำรและกำรศึกษำ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรนั้น
8. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 18 ให้จัดระเบียบรำชกำรของกระทรวง ดังนี้ 1. สำนักงำนรัฐมนตรี 2. สำนักงำนปลัดกระทรวง 3. กรม
หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น เว้น แต่บำงกระทรวงเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็น จะไม่แยกส่วนรำชกำรตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ ให้ส่วน
รำชกำรตำม (2) และส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นตำม (3) มีฐำนะเป็นกรม
9. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 18 กระทรวงใดมีควำมจำเป็นจะต้องมีส่วนรำชกำรเพื่ อทำหน้ำที่จัดทำนโยบำยและแผน กำกับ เร่งรัด
และติดตำมนโยบำยและแผนกำรปฏิบัติรำชกำรของ กระทรวง จะจัดระเบียบบริหำรรำชกำรโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อให้มีสำนัก
นโยบำยและแผนเป็นส่วนรำชกำรภำยใน ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงก็ได้
10. ตอบข้อ b
เพรำะตำมมำตรำ 50 ควำมในหมวดนี้มีให้ใช้บังคับแก่รำชกำรในกระทรวงที่เกี่ยวกับทหำร
11. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ฉ กำรแบ่งส่วนรำชกำรภำยในสำนักงำนรัฐมนตรีกรม หรือส่วนรำชกำรที่เรียกชื่ออย่ำงอื่นและมีฐำนะ
เป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุ อ ำนำจหน้ำที่ของแต่ละส่วนรำชกำรไว้ ในกฎกระทรวงด้วย ให้รัฐมนตรีเจ้ำสั งกัดของ
ส่วนรำชกำรตำมวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรดังกล่ำว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
12. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 44 วรรคสอง ในกรณี ที่ ไม่ มีผู้ ดำรงตำแหน่ ง รองปลั ดกระทรวง หรื อมี แต่ ไ ม่อ ำจปฏิ บัติ รำชกำรได้
ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้ำรำชกำรในกระทรวงซึ่งดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ำผู้อำนวยกำรกองหรือเทียบเท่ำเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนก็ได้
13. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 60 ให้แบ่งส่วนรำชกำรของจังหวัดดังนี้ 1. สำนักงำนจังหวัด มีหน้ำที่เกี่ยวกับ รำชกำรทั่วไปและกำร
วำงแผนพัฒนำจังหวัดของจังหวัดนั้น มีหัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชำข้ำรำชกำร และรับผิดชอบในกำรปฏิบัติรำชกำร
ของสำนักงำนจังหวัด 2. ส่วนต่ำงๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้ำที่เกี่ยวกับรำชกำรของกระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ มี
หัวหน้ำส่วนรำชกำรประจำจังหวัดนั้นๆ เป็นผู้ปกครอง บังคับบัญชำรับผิดชอบ
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14. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 61 ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีหน่วยรำชกำรบริหำรรองจำกจังหวัด เรียกว่ำ อำเภอ กำรตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขต
อำเภอ ให้ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ
15. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 71/5 เมื่อตำแหน่งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิว่ำงลงก่อนวำระ ให้ดำเนินกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยในสำมสิบวัน เว้นแต่วำระของกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิเหลือไม่ถึง 180 วัน จะไม่แต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้
16. ตอบข้อ b
เพรำะ ก.พ.ร. ย่อมำจำก คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ม.71/1)
17. ตอบข้อ c
เพรำะ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มีทั้งหมด 53 มำตรำ
18. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 3 กำรปฏิบัติตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้ในเรื่องใดสมควรที่ส่วนรำชกำรใดจะปฏิบัติเมื่อใด และจะต้องมี
เงื่อนไขอย่ำงใด ให้เป็นไปตำมที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตำมข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
19. ตอบข้อ d
เพรำะ พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกมำตรำ
13 (แผนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน) มำตรำ 14 และมำตรำ 15 (แผนนิติบัญญัติ)
20. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 8 (4) ให้เป็นหน้ำที่ของข้ำรำชกำรที่จะต้องคอยรับฟังควำมคิดเห็น และควำมพึงพอใจของสังคมโดยรวม
และประชำชนผู้รับบริกำร เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชำ เพื่อให้มีกำรปรับปรุงวิธีปฏิบัติรำชกำรให้เหมำะสม
21. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 11 ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและ สำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำงๆ เพื่อนำมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร ได้
อย่ำงถู กต้ อง รวดเร็ว และเหมำะสมกับ สถำนกำรณ์ รวมทั้ ง ต้อ งส่ง เสริมและพั ฒ นำ ควำมรู้ค วำมสำมำรถสร้ำงวิสัย ทั ศน์ และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรในสังกัด ให้เป็นบุคคลำกรที่มีประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่ อประโยชน์ในกำร
ปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกับกำรบริหำรรำชกำรให้เกิดสัมฤทธิ์ตำมพระรำชกฤษฎีกำนี้
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22. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 37 วรรคหนึ่ง ในกำรปฏิบัติรำชกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือติดต่อประสำนงำนใน
ระหว่ำงส่วนรำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรกำหนด ระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนแต่ละงำนและประกำศให้ประชำชนและข้ำรำชกำร
ทรำบ เป็ นกำรทั่วไป ส่วนรำชกำรใดมิได้กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำนใดและ ก.พ.ร. พิจำรณำเห็นว่ำงำนนั้น มีลักษณะที่
สำมำรถกำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จได้ หรือส่วน รำชกำรได้กำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จไว้ แต่ ก.พ.ร. เห็นว่ำเป็นระยะเวลำที่ล่ำช้ำ
เกิน สมควร ก.พ.ร. จะกำหนดเวลำแล้วเสร็จให้ส่วนรำชกำรนั้นต้องปฏิบัติก็ได้
23. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 23 ในกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ให้ส่วนรำชกำรดำเนินกำรโดยเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจำรณำถึง
ประโยชน์และผลเสียทำงสังคม ภำระต่อประชำชน คุณภำพวัตถุประสงค์ที่จะใช้ รำคำและประโยชน์ระยะยำวของส่วนรำชกำรที่จะ
ได้รับประกอบกัน
24. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 29 ในกำรปฏิ บัติงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำรประชำชนหรือกำรติดต่อประสำนงำนระหว่ำงส่วน
รำชกำรด้วยกัน ให้ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งจัดทำแผนภูมิ ขั้นตอนและระยะเวลำกำรดำเนินกำรรวมทั้งรำยละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละขั้น ตอนเปิดเผยไว้ ณ ที่ทำกำรของส่วนรำชกำรและในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของส่วน รำชกำร เพื่อให้ประชำชนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องเข้ำตรวจดูได้
25. ตอบ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 32 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด นำยอำเภอ และปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ำ ประจำกิ่งอำเภอจัดให้ส่วนรำชกำร
ที่รับผิดชอบดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริกำรประชำชน ในเรื่องเดียวกัน หรือต่อเนื่องกันในจังหวัด อำเภอ หรือกิ่งอำเภอนั้น ร่วมกัน
จัดตั้งศูนย์ บริกำรร่วมไว้ ณ ศำลำกลำงจังหวัด ที่ว่ำกำรอำเภอ หรือที่ว่ำกำรกิ่งอำเภอ หรือสถำนที่ อื่นตำมที่เห็น สมควร โดย
ประกำศให้ประชำชนทรำบ และให้นำควำมในมำตรำ 30 และ
มำตรำ 31 มำใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม
26. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 26 กำรสั่งรำชกำรโดยปกติให้กระทำเป็นลำยลักษณ์อักษร เว้นแต่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชำมีควำมจำเป็น
ที่ไม่อำจสั่งเป็นลำยลักษณ์อักษรในขณะนั้น จะสั่ง รำชกำรด้วยวำจำก็ได้ แต่ให้ผู้รับคำสั่งนั้นบันทึกคำสั่งด้วยวำจำไว้เป็นลำยลักษณ์
อักษร และเมื่อได้ปฏิบัติรำชกำรตำมคำสั่งดังกล่ำวแล้ว ให้บันทึกรำยงำนให้ผู้สั่งรำชกำรทรำบในบันทึกให้อ้ำงอิงคำสั่งด้วยวำจำไว้
ด้วย
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27. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก
ปรั บ ปรุ ง หรือ เปลี่ ย นแปลงกำรด ำเนิ น กำรต่ อ ไป หรื อ ไม่ โดยค ำนึ ง ถึ ง ยุ ท ธศำสตร์ช ำติ แผนแม่ บ ท แผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
แผนพัฒนำ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผน อื่นที่เ กี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงิน
งบประมำณของประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน
28. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 48 ในกรณีที่ส่วนรำชกำรได้ดำเนินกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด รวมทั้ง
เป็นที่พึงพอใจแก่ประชำชนให้ก.พ.ร. เสนอคณะ รั ฐมนตรีจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบำเหน็จควำมชอบแก่ส่วนรำชกำร หรือให้ส่วน
รำชกำร ใช้เงินงบประมำณเหลือจ่ำยของส่วนรำชกำรนั้น เพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติ งำนของส่วนรำชกำรหรือจัดสรร
เป็นรำงวัลให้ข้ำรำชกำรในสังกัด ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.พ.ร. กำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
29. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 10 วรรคสอง ส่วนรำชกำรต้องใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลำงภำยในระยะเวลำ 2 ปี
30. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 38 เมื่อส่วนรำชกำรใดได้รับกำรติดต่อสอบถำมเป็นหนังสือจำกประชำชนหรือจำกส่วนรำชกำรด้วยกัน
เกี่ ยวกับ งำนที่ อยู่ ในอำนำจหน้ ำที่ ข องส่ วนรำชกำร นั้ น ให้ เป็ น หน้ ำที่ ข องส่ วนรำชกำรนั้ น ที่ จะต้อ งตอบคำถำมหรื อแจ้ง กำร
ดำเนินกำรให้ทรำบภำยใน 15 วัน หรือภำยในกำหนดเวลำที่กำหนดไว้ตำมมำตรำ 37

31. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 33 ให้ส่วนรำชกำรจัดให้มีกำรทบทวนภำรกิจของตนว่ำภำรกิจใดมีควำมจำเป็น หรือสมควรที่จะยกเลิก
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงกำรดำเนินกำรต่อไปหรือ ไม่โดยคำนึงถึงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภำ และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมำณของ
ประเทศ ควำมคุ้มค่ำของภำรกิจและสถำนกำรณ์อื่นประกอบกัน
32. ตอบข้อ b
เพรำะ เป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
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33. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 43 กำรปฏิบัติรำชกำรในเรื่องใดๆ โดยปกติให้ถือว่ำเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง
เพื่อประโยชน์ในกำรรักษำควำมมั่นคงของประเทศ ควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ กำรรักษำควำมสงบเรียบร้อยของประชำชน หรือกำร
คุ้มครอง สิทธิส่วนบุคคล จึงให้กำหนดเป็นควำมลับได้เท่ำที่จำเป็น มำตรำ 44 ส่วนรำชกำรต้องจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
งบประมำณรำยจ่ำยแต่ละ ปีรำยกำรเกี่ ยวกับกำรจัดซื้อหรือจัดจ้ำงที่จะดำเนินกำรในปีงบประมำณนั้น และสัญญำ ใดๆ ที่ได้มีกำร
อนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้ำงแล้ว ให้ประชำชนสำมำรถขอดูหรือตรวจสอบ ได้ ณ สถำนที่ทำกำรของส่วนรำชกำร และระบบเครือข่ำย
สำรสนเทศของส่วนรำชกำรกล่ำวต้องไม่ก่อให้เกิดควำมได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรือควำม เสียหำยแก่บุคคลใดในกำรจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง ในกำรจัดทำสัญญำจัดซื้อหรือจัดจ้ำง ห้ำมมิให้มีข้อควำมหรือข้อตกลงห้ำมมิให้เปิดเผย ข้อควำมหรือข้อตกลงในสัญญำดังกล่ำว
เว้นแต่ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลที่อยู่ภำยใต้บังคับ กฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวกับกำรคุ้มครองควำมลับทำงรำชกำร
หรือในส่วนที่เป็นควำมลับทำงกำรค้ำ
34. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 50 เพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ในเชิงภำรกิจของรัฐ ก.พ.ร. โดย
ควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี อำจกำหนดให้ส่วน รำชกำรต้องปฏิบั ติกำรใดนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ในพระรำชกฤษฎีกำนี้
รวมทั้งกำหนดมำตรกำรอื่นเพิ่มเติมจำกที่บัญญัติไว้ในมำตรำ 48 และมำตรำ 49 ก็ได้
35. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 53 ให้องค์กำรมหำชนและรัฐวิสำหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมแนวทำง
ของพระรำชกฤษฎีกำนี้ในกรณีที่ ก.พ.ร. เห็นว่ำองค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตำมวรรค หนึ่ง หรือมีแต่ไม่
สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำนี้ ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้ำที่กำกับดูแล องค์กำรมหำชน หรือรัฐวิสำหกิจ เพื่อพิจำรณำสั่งกำรให้
องค์กำรมหำชนหรือรัฐวิสำหกิจนั้น ดำเนินกำรให้ถูกต้องต่อไป
36. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 2 พระรำชบั ญ ญั ตินี้ ให้ ใช้บั ง คับ เมื่อ พ้น กำหนด 180 วัน นับ แต่ วันถัด จำกวัน ประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำเป็นต้นไป
37. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 6 ให้นำยกรัฐมนตรีรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้ และให้มีอำนำจออกกฎกระทรวงและประกำศ เพื่อ
ปฏิบัติกำรตำมพระรำชบัญญัตินี้
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38. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 7 ให้มีคณะกรรมกำรคณะหนึ่งเรียกว่ำ “คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติ รำชกำรทำงปกครอง” ประกอบด้วย
ประธำนกรรมกำรคนหนึ่ง ปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหำดไทย เลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เลขำธิก ำรคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำร พลเรือน เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่ำห้ำคนแต่ไม่ เกินเก้ำคนเป็นกรรมกำร ให้
คณะรัฐมนตรีแต่ง ตั้ง ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณ วุฒิ โดยแต่ง ตั้งจำก ผู้ซึ่ง มีควำมเชี่ยวชำญในทำงนิ ติศำสตร์ รัฐ
ประศำสนศำสตร์ รัฐศำสตร์ สังคมศำสตร์ หรือกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน แต่ผู้นั้นต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง
39. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 8 ให้กรรมกำรซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวำระดำรงตำแหน่งครำวละ3 ปี กรรมกำรซึ่งพ้นจำกตำแหน่ง
อำจได้รับแต่งตั้งอีกได้
40. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 11 คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 1. สอดส่องดูแลและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้ 2. ให้คำปรึกษำแก่เจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
ตำมพระรำชบัญญัตินี้ตำมที่บุคคลดังกล่ำวร้องขอ ทั้งนี้ ตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองกำหนด 3. มี
หนังสือเรียกให้เจ้ำหน้ำที่หรือบุคคลอื่นใดมำชี้แจงหรือแสดงควำมเห็นประกอบกำรพิจำรณำได้ 4. เสนอแนะในกำรตรำพระรำช
กฤษฎีกำและกำรออกกฎกระทรวงหรือประกำศตำมพระรำชบัญญัตินี้ 5. จัดทำรำยงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัตินี้
เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้ง ครำวตำมควำมเหมำะสมแต่อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีควำมเป็นธรรมและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 6. เรื่องอื่นตำมที่คณะรัฐมนตรีหรือนำยกรัฐมนตรีมอบหมำย
41. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 10 ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำทำหน้ำที่เป็นสำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติ
รำชกำรทำงปกครอง รับผิดชอบงำนธุรกำร งำน ประชุม กำรศึกษำหำข้อมูลและกิจกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวกับงำนของคณะกรรมกำรวิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
42. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 71 กำรแจ้งโดยวิธีส่งทำงไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่ำได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด 7 วันนับแต่วันส่งสำหรับ
กรณีภำยในประเทศหรือเมื่อครบกำหนด 15 วันนับแต่ วันส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่ำงประเทศ เว้นแต่จะมีกำรพิ สูจน์ได้ว่ำไม่มีกำร
ได้รับหรือได้รับก่อนหรือหลังจำกวันนั้น
43. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมมำตรำ 72 ในกรณีที่มีผู้รับเกิน 50 คน เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งให้ทรำบตั้งแต่เริ่มดำเนินกำรในเรื่องนั้นว่ำกำรแจ้งต่อ
บุคคลเหล่ำนั้น จะกระทำโดยวิธีปิดประกำศไว้ ณ ที่ทำกำรของเจ้ำหน้ำที่ และที่ว่ำกำรอำเภอที่ผู้รับมีภูมิลำเนำก็ได้ในกรณีนี้ให้ถือว่ำ
ได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำ 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งโดยวิธีดังกล่ำว
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44. ตอบข้อ a
เพรำะ ตำมมำตรำ 79 ภำยใต้บังคับมำตรำ 15 วรรคสอง กำรประชุมของคณะกรรมกำรต้องมีกรรมกำรมำประชุมอย่ำง
น้อยกึ่งหนึ่งจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่บทบัญญัติแห่ง กฎหมำยหรือกฎหรือคำสั่งที่จัดให้มีคณะกรรมกำรชุดนั้นจะกำหนดไว้เป็น
อย่ำงอื่น ในกรณีที่มีกรรมกำรครบที่จะเป็นองค์ประชุมได้ แต่กำรพิจำรณำเรื่องใดถ้ำต้องเลื่อนมำ เพรำะไม่ครบองค์ประชุม ถ้ำเป็น
กำรประชุมของคณะกรรมกำรซึ่ง มิใช่คณะกรรมกำร วินิจฉัยข้อพิพำท หำกได้มีกำรนัดประชุมเรื่องนั้นอีกภำยใน 14 วัน นับแต่วัน
นัดประชุมที่เลื่อนมำ และกำรประชุมครั้งหลังนี้มีกรรมกำรมำประชุมไม่น้อยกว่ำหนึ่ง ในสำมของ จำนวนกรรมกำรทั้งหมด ให้ถือว่ำ
เป็นองค์ประชุม แต่ทั้งนี้ต้องระบุควำมประสงค์ให้เกิดผลตำมบทบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือนัดประชุมด้วย
45. ตอบข้อ b
เพรำะ ผู้รับสนองพระบรมรำชโองกำรคือ นำยบรรหำร ศิลปะอำชำ
46. ตอบข้อ d
เพรำะ ตำมมำตรำ 6 ให้ องค์ก รกลำงบริห ำรงำนบุ คคลของหน่ วยงำนของรัฐมีห น้ำที่ จัด ทำประมวลจริ ยธรรมสำหรั บ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ ในกรณีที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลำงบริหำรงำนบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กร
ต่อไปนี้ เป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรม 1. คณะรัฐมนตรี สำหรับข้ำรำชกำรกำรเมื อง 2. สภำกลำโหม สำหรับข้ำรำชกำรทหำรและ
ข้ ำรำชกำรพลเรือ นกลำโหม 3. ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรนโยบำยรั ฐวิ ส ำหกิ จ ส ำหรับ ผู้ บ ริ ห ำรและพนั ก งำนรั ฐ วิส ำหกิ จ 4.
คณะกรรมกำรพัฒ นำและส่งเสริมองค์กำรมหำชน สำหรับผู้บริหำร เจ้ำหน้ำที่ และผู้ปฏิบัติงำนขององค์กำรมหำชน ในกรณีที่มี
ปัญหำว่ำองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐประเภทใด ให้ ก.ม.จ. เป็นผู้มีอำนำจวินิจฉัย
47. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมมำตรำ 10 กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี เมื่อครบกำหนดตำมวำระในวรรคหนึ่ง
หำกยังมิได้มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระนั้นอยู่ในต ำแหน่งเพื่อ
ดำเนินงำนต่อไปจนกว่ำ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ำรับหน้ำที่
48. ตอบข้อ c
เพรำะ ตำมข้อ 17 ให้จั ดตั้งกลุ่มงำนคุ้ม ครองจริยธรรมขึ้นในทุก ส่วนรำชกำรขึ้ นตรงต่อ หั วหน้ำส่ วนรำชกำร มี หน้ ำที่
คุ้มครองจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งมีค วำมเป็น อิสระ โดยมีข้ำรำชกำร ซึ่งดำรงตำแหน่งประเภทบริหำรระดับต้นขึ้นไป
เป็นหัวหน้ำกลุ่ม และมีอำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 1. ดำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี และ
ติดตำม สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ำเสมอ 2. สืบสวนข้อเท็จจริง กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมเพื่อรำยงำนผลให้
หัวหน้ำส่วนรำชกำรพิจำรณำทั้งนี้ โดยอำจมีผู้ร้องขอหรืออำจดำเนินกำรตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยหรือตำมที่เห็นสมควร
ก็ได้ 3. ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้
อำนำจโดยไม่เป็นธรรม ให้นำควำมในข้อ 16 (2) มำใช้กับข้ำรำชกำรในกลุ่มงำนคุ้มครองจริยธรรมด้วย โดยอนุโลมโดยให้ ก.พ. เป็น
ผู้ให้ควำมเห็นชอบ 4. ทำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำส่วนรำชกำร 5. ดำเนินกำรอื่นตำมที่กำหนดใน
ประมวลจริยธรรมนี้หรือตำมที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมหรือตำมที่ ก.พ. มอบหมำย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อควำม
เป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงำนดังกล่ำว
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49. ตอบข้อ a
เพรำะ มติที่ประชุม ก.พ. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 26 เมษำยน พ.ศ. 2553 เห็นควรให้คณะกรรมกำรจริยธรรมของส่วน
รำชกำรและจังหวัดมีวำระกำรดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับแต่วันที่มีประกำศแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมประจำส่วนรำชกำรและ
จังหวัด
50. ตอบข้อ b
เพรำะ ตำมข้อ 15 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอำนำจหน้ำที่ พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในส่วนรำชกำร เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่ง คำวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้ำ ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่ ำงอื่นภำยใน 60 วัน นับ
แต่วัน ที่ ก.พ. รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด

