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โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เชิงปฏิบัติการ การติวสอบ กพ. (ภาค ก) 
 

 
 

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

ณ ห้องประชุมพุทธชาด ช้ัน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
คําช้ีแจง 
1. ด้านเนื้อหาประกอบด้วย 
 - ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
 - หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 - วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 - หน้าท่ีและความรับผิดในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 - เจตคติและจริยธรรมส าหรับราชการ 
2. องค์ประกอบเอกสาร 
 ค าถาม 50 ข้อ พร้อมเฉลยและค าอธิบาย 
 
* หมายเหตุ แนวข้อสอบผู้บรรยายรวบรวมจากหนังสือคู่มือเตรียมสอบฉบับต่าง ๆ ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น 

     ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการพาณิชย์ 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://huso.kpru.ac.th
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โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เชิงปฏิบัติการ การติวสอบ กพ. (ภาค ก) 
 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ให้ไว้เมื่อใด 
a. ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2534  b. ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2535  
c. ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2534 d. ให้ไว้ ณ วันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
 
2. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การกระท าใดต้องก าหนด ต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดย
ค านึงถึงคุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้นๆ  
a. การปกครองประเทศ b. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ  c. การก าหนดต าแหน่งส่วนราชการต่างๆ  d. ถูกทุกข้อ 
 
3. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การเปล่ียนช่ือส่วนราชการให้ตราเป็นกฎหมายใด  
a. พระราชกฤษฎีกา b. พระราชบัญญัติ  c. กฎกระทรวง d. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
 
4. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ส านักนายกรัฐมนตรี  
a. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  b. นายกรัฐมนตรี   
c. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  d. หัวหน้าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
5. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเลขานุการกรมตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534  
a. ราชการท่ัวไปของกรม และราชการท่ีมิได้แยกให้เป็นหน้าท่ีของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ  
b. ราชการท่ัวไปของกระทรวง  
c. ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิได้ก าหนดให้เป็นหน้าท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในกระทรวงโดยเฉพาะ  
d. ถูกทุกข้อ 
 
6. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 การจัดระเบียบราชการของ 
กระทรวง ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นกรม  
a. กรม  b. ส านักงานปลัดกระทรวง  c. ส านักนายกรัฐมนตรี d. ถูกทุกข้อ 
 
7. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กระทรวงมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายใด  
a. พระราชก าหนด  b. กฎกระทรวง   c. ประกาศกระทรวง 
d. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
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8. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ข้อใดต่อไปนี้ คือการจัดระเบียบราชการของกระทรวง  
a. ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานกระทรวง กรม  
b. ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรม  
c. ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรม 
d. ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี ส านักงานรัฐมนตรี ส านักงานปลัดกระทรวง กรม 
 
9. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กระทรวงใดมีความจ าเป็นจะต้องมีส่วนราชการเพื่อท าหน้าท่ี
จัดท านโยบายและแผน ก ากับ เร่งรัด และติดตามนโยบายและ แผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จะจัดระเบียบบริหารราชการ
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้มีส านักนโยบายและแผนเป็นส่วนราชการภายใน ขึ้นตรงต่อใคร  
a. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   b. ปลัดกระทรวง  
c. รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ   d. นายกรัฐมนตรี 
 
10. การรักษาราชการแทน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในหน่วยงานใด 
a. ต ารวจ b. ทหาร  c. ครู  d. ตุลาการ 
 
11. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ใครเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการภายในส านักงาน
รัฐมนตรีและส่วนราชการระดับกรม  
a. ปลัดกระทรวง  b. นายกรัฐมนตรี  c. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด d. รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 
12. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ ปลัดกระทรวงจะแต่งต้ังข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าต าแหน่งใด เป็นผู้รักษาราชการแทน 
a. ผู้อ านวยการกอง b. ผู้อ านวยการส านัก  c. ผู้ตรวจราชการ d. อธิบดี 
 
13. ข้อใดคือการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด 
a. ส านักงานจังหวัด ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ังขึ้น  
b. ส านักงานเลขานุการจังหวัด ศาล ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ังขึ้น  
c. ส านักงานผู้ว่าราชการจังหวัด ศาล อัยการ ส่วนต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ต้ังขึ้น 
d. ส านักงานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ 
 
14. การตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นกฎหมายใด  
a. พระราชกฤษฎีกา b. พระราชบัญญัติ  c. กฎกระทรวง  d. ค าส่ัง 
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15. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เมื่อต าแหน่งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิว่างลงก่อนวาระ ให้ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิภายในสามสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เหลือไม่ถึงกี่วัน จะไม่ แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  
a. 90 วัน b. 120 วัน  c. 150 วัน d. 180 วัน 
 
16. ก.พ.ร. ย่อมาจากข้อใด 
a. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน   b. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
c. คณะกรรมการพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ  d. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
 
17. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 มีกี่ มาตรา  
a. 43 มาตรา b. 49 มาตรา  c. 53 มาตรา d. 60 มาตรา 
 
18. การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ. 2546 ในเรื่องใดสมควรท่ีส่วน
ราชการใดจะปฏิบัติเมื่อใดและจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรได้ เป็นไปตามข้อใด  
a. คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.  b. รัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.  
c. คณะรัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ.  d. รัฐมนตรีก าหนดตามข้อเสนอแนะของ ก.พ. 
 
19. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 ได้ยกเลิกแผนใด  
a. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ   b. แผนนิติบัญญัติ  
c. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน    d. ถูกท้ังข้อ 2 และ 3 
 
20. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 บุคคลใดมีหน้าท่ีคอยรับฟังความ
คิดเห็นและความพึงพอใจของสังคมโดยรวมและ ประชาชนผู้รับบริการ เพื่อปรับปรุงหรือเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา  
a. ปลัดกระทรวง  b. ข้าราชการ   c. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร d. คณะรัฐมนตรี 
 
21. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ส่วนราชการควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อ
พัฒนาความรู้ในส่วนราชการให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่ง การเรียนรู้อย่างสม ่าเสมอ  
a. รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง  
    รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์  
b. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถสร้างวิสัยทัศน์และปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคคลกรท่ีมี 
    ประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน  
c. มุ่งประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดสัมฤทธิ์  
d. ทุกข้อท่ีกล่าวมา 
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22. ในการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วนราชการก าหนดเรื่องใดไว้  
a. ระยะเวลาแล้วเสร็จ b. จ านวนงาน  c. จ านวนงบประมาณ d. ถูกทุกข้อ 
 
23. ข้อใดไม่ใช่แนวทางของส่วนราชการในการด าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง  
a. ผลเสียทางสังคม b. วัตถุประสงค์ท่ีจะใช้  c. ข้อส่ังการ d. ภาระต่อประชาชน 
 
24. ส่วนราชการแต่ละแห่งจัดท าแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการ รวมท้ังรายละเอียด อื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องในแต่ละ
ขั้นตอน เปิดเผยไว้ที่ใด  
a. ท่ีท าการส่วนราชการ  b. ระบบเครือข่ายสารสนเทศส่วนราชการ  
c. ท่ีท าการชุมชน   d. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง 
 
25. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546ส่วนราชการได้ร่วมกันจัดต้ัง
ศูนย์บริการร่วมไว้ที่ใด  
a. ท่ีว่าการอ าเภอ b. ท่ีท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  c. ท่ีท าการชุมชน  d. ถูกทุกข้อ 
 
26. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการส่ัง
ราชการ  
a. กระท าเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น    b. ส่ังราชการด้วยวาจาได้  
c. ผู้รับค าส่ังบันทึกค าส่ังด้วยพยานบุคคลหลายฝ่าย   d. ถูกทุกข้อ 
 
27. การทบทวนภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะได้ด าเนินการ ต่อไปหรือไม่ ควรค านึงถึงส่ิงใด  
a. แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  b. ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  
c. นโยบายของคณะรัฐมนตรี  d. ถูกทุกข้อ 
 
28. การจัดสรรเงินเพิ่มพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการเมื่อใด  
a. ให้บริการท่ีมีคุณภาพ  b. เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
c. เป็นท่ีพึงพอใจแก่ประชาชน d. ถูกทุกข้อ 
 
29. เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับต้ังแต่วันท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2562 มีผลใช้บังคับ ส่วนราชการต้องใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัลกลางภายในระยะเวลาใด  
a. ภายใน 180 วัน b. ภายใน 1 ปี   c. ภายใน 2 ปี  d. ภายใน 5 ปี 
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โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เชิงปฏิบัติการ การติวสอบ กพ. (ภาค ก) 
 
30. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนหรือจากส่วนราชการด้วยกันเกี่ยวกับงานท่ีอยู่ในอ านาจ
หน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ส่วนราชการนั้นจะต้องตอบ ค าถามหรือด าเนินการให้ทราบภายในกี่วัน  
a. 15 วัน b. 25 วัน  c. 30 วัน d. 45 วัน 
 
31. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 การทบทวนภารกิจของตนว่าภารกิจ
ใดมีความจ าเป็น หรือสมควรท่ีจะยกเลิก ปรับปรุง หรือ เปล่ียนแปลงการด าเนินการต่อไปหรือไม่ ควรค านึงถึงส่ิงใด  
a. ยุทธศาสตร์ชาติ     b. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
c. นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภา d. ถูกทุกข้อ 
 
32. บุคคลหรือองค์กรใด ท าหน้าท่ีเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
ต่อคณะรัฐมนตรี  
a. ก.พ.  b. ก.พ.ร.  c. ก.ธ.จ. d. รัฐสภา 
 
33. ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง  
a. การปฏิบัติราชการในเรื่องใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผยเว้นแต่กรณีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ในการรักษา 
   ความมั่นคงของประเทศ  
b. สัญญาใด ๆ ท่ีได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้วให้ประชาชนสามารถขอดูหรือตรวจสอบได้ ณ สถานท่ีท าการของส่วน 
    ราชการ  
c. การจัดท าสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมิให้ข้อความหรือข้อตกลงห้ามมิให้เปิดเผยข้อความ หรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าวเว้น 
   ข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการคุ้มครองความลับทางราชการ  
d. ถูกทุกข้อ 
 
34. หน่วยงานใดเสนอคณะรัฐมนตรี ก าหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
a. ก.พ.  b. ก.พ.ร.  c. กระทรวงมหาดไทย d. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
35. หน่วยงานใดต่อไปนี้ต้องจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
a. องค์การมหาชน b. รัฐวิสาหกิจ   c. การประปานครหลวง  d. ถูกทุกข้อ 
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36. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ให้ใช้บังคับเมื่อใด 
a. เมื่อพ้นก าหนด 90 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
b. เมื่อพ้นก าหนด 120 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
c. เมื่อพ้นก าหนด 160 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
d. เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
37. ใครรักษาการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  
a. นายกรัฐมนตรี    b. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
c. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  d. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 
38. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 บุคคลใดมีอ านาจแต่งต้ังประธานคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง  
a. รัฐสภา b. คณะรัฐมนตรี   c. นายกรัฐมนตรี  d. ประธานองคมนตรี 
 
39. จากข้อ 38 กรรมการท่ีถูกแต่งต้ัง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี  
a. 2 ปี  b. 3 ปี   c. 4 ปี  d. 5 ปี 
 
40. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
a. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี  
b. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจง  
c. เสนอร่างกฎหมายของประชาชน 
d. เสนอแนะในการออกกฎกระทรวงหรือประกาศตามพระราชบัญญัติ 
 
41. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หน่วยงานใดท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการของ
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับงาน
ของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ ราชการทางปกครอง  
a. ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  b. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
c. ส านักนายกรัฐมนตรี   d. ถูกทุกข้อ 
 
42. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบ
ก าหนดกี่วัน นับแต่วันส่ง  
a. ในประเทศ 7 วัน ต่างประเทศ 15 วัน   b. ในประเทศ 3 วัน ต่างประเทศ 7 วัน  
c. ในประเทศ 15 วัน ต่างประเทศ 30 วัน  d. ในประเทศ 30 วัน ต่างประเทศ 45 วัน 
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43. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในกรณีท่ีมีผู้รับเกินกี่คน เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ทราบต้ังแต่เริ่ม
ด าเนินการในเรื่องนั้นว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดย วิธีปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของเจ้าหน้าท่ีและท่ีว่าการอ าเภอท่ี
ผู้รับมีภูมิล าเนาก็ได้  
a. 30 คน b. 45 คน  c. 50 คน d. 60 คน 
 
44. ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ในกรณีท่ีมีกรรมการครบท่ีจะเป็นองค์ประชุมได้ แต่การพิจารณา
เรื่องใดถ้าต้องเล่ือนมาเพราะไม่ครบองค์ประชุม ถ้าเป็นการ ประชุมของคณะกรรมการซึ่งมิใช่คณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท หาก
ได้มีการนัดประชุมเรื่อง นั้นอีกภายในกี่วันนับแต่วันนัดประชุมท่ีเล่ือนมา  
a. 14 วัน b. 15 วัน  c. 30 วัน d. 45 วัน 
 
45. ใครคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539  
a. นายชวน หลีกภัย  b. นายบรรหาร ศิลปอาชา  
c. นายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ  d. พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
 
46. ในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลท่ีรับผิดชอบ ให้องค์กรใดเป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม  
a. คณะรัฐมนตรี  b. สภากลาโหม   c. ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ d. ถูกทุกข้อ 
 
47. ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม มีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราวละกี่ปี  
a. 2 ปี  b. 3 ปี   c. 4 ปี  d. 5 ปี 
 
48. หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ไม่มีอ านาจหน้าท่ีตามข้อใด 
a. สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรม  
b. หน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจ าส่วนราชการ  
c. ลงโทษผู้บังคับบัญชาท่ีกล่ันแกล้งหรือใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมกับข้าราชการใต้บังคับบัญชา 
d. ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
 
49. คณะกรรมการทางจริยธรรมมีวาระการด ารงต าแหน่งกี่ปี  
a. ทุก 2 ปี b. ทุก 3 ปี  c. ทุก 4 ปี d. ทุก 5 ปี 
 
50. คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส่วนราชการ 
เมื่อใดวินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้ ก.พ. โดยพลัน ถ้า ก.พ. มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในกี่วัน นับแต่วันท่ี ก.พ. รับเรื่ อง ให้ค า
วินิจฉัยของคณะ กรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด  
a. ภายใน 30 วัน  b. ภายใน 60 วัน  c. ภายใน 90 วัน  d. ภายใน 120 วัน 


