แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ชุดที่ 1 (29 ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun.fix.gs
หรือ

http://valrom2012.fix.gs

แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์
***************************
1. ในขณะที่ตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นปีที่เท่าใดในรัชกาลปัจจุบัน
ก. ปีที่ 57
ข. ปีที่ 58
ค. ปีที่ 84
ง. ปีที่ 85
ตอบ “ข้อ ก. ปีที่ 57”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน
**********************************
2. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ตราขึ้นโดยคําแนะนําและยินยอมของหน่วยงาน
ใด
ก. คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา
ข. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ค. วุฒิสภา
ง. รัฐสภา
ตอบ “ข้อ ง. รัฐสภา”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 เป็นปีที่ 57 ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้ ฯลฯ
**********************************
3. การตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ยกเลิกพระราชบัญญัติ ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้องใด
ก. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2537
ข. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2543 และ พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2544
ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2545
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ค. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2545”
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อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 3 ให้ยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534
(2) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
(3) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535
(4) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535
(5) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
(6) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2535
(7) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2535
(8) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2536
(9) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2536
(10) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2537
(11) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2537
(12) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2537
(13) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2538
(14) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2539
(15) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2541
(16) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2541
(17) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2542
(18) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2542
(19) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2542
(20) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2542
(21) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542
(22) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 22) พ.ศ. 2543
(23) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2544
**********************************
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 นี้
ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข. นายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ตอบ “ข้อ ข. นายกรัฐมนตรี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 4 ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
**********************************
5. ภายหลังการปฏิรูประบบราชการ กระทรวงและส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง มีทั้งสิ้นกี่กระทรวง
ก. 18 กระทรวง
ข. 19 กระทรวง
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ค. 20 กระทรวง
ค. 21 กระทรวง
ตอบ “ข้อ ค. 20 กระทรวง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวงกลาโหม
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงการต่างประเทศ
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) กระทรวงคมนาคม
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(11) กระทรวงพลังงาน
(12) กระทรวงพาณิชย์
(13) กระทรวงมหาดไทย
(14) กระทรวงยุติธรรม
(15) กระทรวงแรงงาน
(16) กระทรวงวัฒนธรรม
(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(18) กระทรวงศึกษาธิการ
(19) กระทรวงสาธารณสุข
(20) กระทรวงอุตสาหกรรม
**********************************
6. ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 กระทรวงใดเป็นกระทรวงที่จัดตั้งใหม่ ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ค. กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม
ง. กระทรวงแรงงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตอบ “ข้อ ง. กระทรวงแรงงานและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
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(2) กระทรวงกลาโหม
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงการต่างประเทศ
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (***)
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (***)
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) กระทรวงคมนาคม
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (***)
(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (***)
(11) กระทรวงพลังงาน (***)
(12) กระทรวงพาณิชย์
(13) กระทรวงมหาดไทย
(14) กระทรวงยุติธรรม
(15) กระทรวงแรงงาน (**)
(16) กระทรวงวัฒนธรรม (***)
(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (**)
(18) กระทรวงศึกษาธิการ
(19) กระทรวงสาธารณสุข
(20) กระทรวงอุตสาหกรรม
** หมายถึง กระทรวงเดิมแต่มีการเปลี่ยนชื่อ
*** หมายถึง กระทรวงที่จัดตั้งใหม่
อธิบายดังนี้ ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://th.wikipedia.org
กระทรวงแรงงาน (อังกฤษ: Ministry of Labour) เป็นหน่วยงานระดับกระทรวงของประเทศไทย เดิมคือ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนั้น ได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาแรงงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประกอบ
กับในระยะนั้ นเศรษฐกิจ ตกต่ํ าทั่ว โลก ประชาชนจึงเกิดภาวะการว่างงานจํานวนมาก หน่วยงานของรัฐบาลที่
ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้กําหนด
นโยบายประการหนึ่งระบุว่า "จะต้องบํารุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคนทํา" จึง
ได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสํานักจัดหางาน พ.ศ. 2475 ขึ้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475 ให้สิทธิแก่
เอกชนที่จะจัดตั้งสํานักงานรับจัดหางานให้แก่ประชาชนได้ โดยเรียกค่าบริการจากประชาชน ผู้มาใช้บริการภายใน
ขอบเขตที่กฎหมายกําหนด และในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 ก็ได้ตรา พระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางาน
ประจําท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ขึ้นบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กําหนดให้จัดตั้งสํานักงานกลางจัดหางาน ขึ้นใน
จังหวัดพระนคร และธนบุรี ทําหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของภารกิจ
ด้านแรงงานของรัฐบาลไทย
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ต่อมาจึงได้มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ขึ้นในปี พ.ศ. 2536 โดยการโอนภารกิจ
บางส่วนจากกรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย[4] มีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นรัฐมนตรีว่าการคนแรก และได้มี
การเปลี่ยนแปลงชื่อกระทรวงอีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2545 โดยใช้ชื่อใหม่ว่า กระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน มีหน่วยงานในสังกัด ได้แก่
 สํานักงานรัฐมนตรี
 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
 กรมการจัดหางาน
 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 สํานักงานประกันสังคม
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 กระทรวงแรงงาน (ควรจําบ้างเผื่อออกข้อสอบ)
เว็บไซต์ดังนี้ http://www.mol.go.th
1. นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน
3. พูลศักดิ์ เศรษฐนันท์
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
4. อาทิตย์ อิสโม
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
5. ปราณิน มุตตาหารัช
รองปลัดกระทรวงแรงงาน
**********************************************************
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อังกฤษ: Ministry of Science and Technology of Thailand)
มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน ส่งเสริม และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติ
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี มี ป ระวั ติ ก ารก่ อ ตั้ ง เริ่ ม แต่ ส มั ย รั ฐ บาลนายธานิ น ทร์ กรั ย
วิเชี ยร ซึ่ง คณะอนุกรรมการวางนโยบายและแผนวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี ศ.ดร.ชุบ กาญจนประ
ก ร เ ป็ น ป ร ะ ธ า น อ นุ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ศ . ด ร . ส ง่ า ส ร ร พ ศ รี เ ป็ น ร อ ง ป ร ะ ธ า น ไ ด้ เ ส น อ แ น ะ ใ ห้
จัดตั้ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน แต่ยังไม่ได้ข้อยุติก็เกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน
รัฐบาลชุดถัดมาของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ได้ดําเนิ นการจัดตั้ งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
การพลังงาน โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2522
ในภายหลังได้มีการเปลี่ยนชื่อกระทรวงเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มีผลเมื่อ 4
เมษายน พ.ศ. 2535 และมีการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติมอีกหลายหน่วยงาน ดังนี้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการควบคุมมลพิษ ได้แก่
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สํานักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดตั้งในปี
พ.ศ. 2535 อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 โดยรับโอนอํานาจหน้าที่และกิจการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ยุบไป
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องค์การจัดการน้ําเสีย จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 ตามพระราชกฤษฎีกา เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจที่ดําเนินงานด้านสาธารณูปการ ทําหน้าที่ส่งเสริมกิจการจัดการน้ําเสียและดําเนินกิจกรรมต่อเนื่องใน
เขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภูมิภาค จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2533 เพื่อที่จะสามารถเข้าถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อมและความต้องการที่แท้จริงของท้องถิ่นอันนําไปสู่การแก้ไขและปฏิบัติให้ได้ผลอย่างแท้จริง โดยตั้งที่
จังหวัดสงขลาเป็นแห่งแรก และในปี พ.ศ. 2536 ได้ขยายไปตั้งใน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัด
ชลบุรี
หน่วยงานที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2534 ตาม
พระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 ที่มีผลบังคับใช้ในวันเดียวกัน เป็นองค์กรที่มีความ
เป็ น อิ ส ระและความคล่ องตั ว สู งโดยไม่ ผู กพั นไว้ กั บ กฎระเบี ย บการปฏิ บั ติของราชการและรั ฐ วิ ส าหกิ จ โดยมี
จุ ดประสงค์ ให้ เป็ น องค์ ก รที่ ป ระกอบด้ ว ยบุ คลากรที่ มี ความชํ านาญในการปฏิ บั ติภ ารกิ จ ต่ างๆ ในการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เจริญก้าวหน้า
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดตั้งขึ้นเมื่อ 30 มกราคม พ.ศ. 2538 เพื่อเป็นหน่วยงานที่สร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป
ต่อมาในสมัยรัฐบาลพันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม ให้ทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องกับงานที่มากขึ้น ทําให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีบทบาทที่ชัดเจนในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
พันธกิจ
1. เสนอแนะนโยบาย จัดทํายุทธศาสตร์และแผนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. ริเริ่ม เร่งรัด ผลักดันและดําเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้ และสร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สร้างคนดีและเก่งในทุกระดับ รวมทั้งสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แพร่หลายและเป็นที่ยอมรับ
4. สร้างระบบสนับสนุนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถสร้างปัญญา
เข้าถึงความรู้ใหม่ๆ และนําภูมิปัญญาไทยมาใช้ผสมผสานกันได้
5. สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมให้แก่ภาคการผลิตและบริการ รวมทั้งบริการ
สังคมด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
หน่วยงานในสังกัด
หน่วยงานระดับกรม 4 หน่วยงาน
 สํานักงานรัฐมนตรี
 สํานักงานปลัดกระทรวง
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ
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 สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
หน่วยงานในกํากับของกระทรวง 3 หน่วยงาน ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
รัฐวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
องค์การมหาชน 6 หน่วยงาน
 สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)
 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2556 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ควรจําบ้างเผื่อออกข้อสอบ)
เว็บไซต์ดังนี้ http://www.most.go.th
1. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
2. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงแรงงาน
**********************************
7. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสํานักนายกรัฐมนตรี
ก. การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ พิ เ ศษและราชการอื่ น ตามที่ ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข. เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เสนอแนะวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองและความมั่นคง
ค. การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและราชการอื่นที่มี
กฎหมายให้เป็นอํานาจหน้าที่
ง. ราชการเกี่ ย วกั บ การงบประมาณ ระบบราชการ การบริ ห ารงานบุ คคล กฎหมายและการพั ฒ นา
กฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ตอบ “ข้อ ค. การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและราชการอื่นที่มี
กฎหมายให้เป็นอํานาจหน้าที่”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
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มาตรา 6 สํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
รับผิดชอบการบริหารราชการทั่วไป เสนอแนะนโยบายและวางแผนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความมั่นคง และราชการเกี่ยวกับการงบประมาณ ระบบราชการ การบริหารงานบุคคล กฎหมายและการพัฒนา
กฎหมาย การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติภารกิจพิเศษและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักนายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือที่มิได้อยู่
ภายในอํานาจหน้าที่ของกระทรวงใดโดยเฉพาะ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2556 สํานักนายกรัฐมนตรี (ควรจําบ้างเผื่อออกข้อสอบ)
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
เว็บไซต์ดังนี้ http://www.opm.go.th/
1. นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
2. นายวราเทพ รัตนากร
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
3. นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
4. ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
5. นายระพีพันธุ์ สริวัฒน์
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
6. นายกมล สุขสมบูรณ์
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
7. นางประภาศรี บุญวิเศษ
ผูช้ ่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
8. นายสมพาศ นิลพันธ์
ผูช้ ่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป
เปลี่ยนรัฐบาล หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ
*************************************
8. หน่วยงานใด ไม่ได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ก. สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข. กรมประชาสัมพันธ์
ง. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ตอบ “ข้อ ง. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
และนอกเหนือจากนั้น (เผื่อออกข้อสอบ) ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki/สํานักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานในกํากับของสํานักนายกรัฐมนตรี
 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
รัฐวิสาหกิจ
 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
องค์การมหาชน
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
ส่วนราชการหรือหน่วยงานในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี
 สํานักราชเลขาธิการ
 สํานักพระราชวัง
 สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
 ราชบัณฑิตยสถาน
 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)
 สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)
 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 สํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
 สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
 สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
**********************************
9. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ในสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ตอบ “ข้อ ก. นายกรัฐมนตรี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
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มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 9 การจั ดระเบีย บราชการในสํานั กนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม
ให้ส่ วนราชการในสํานั กนายกรัฐ มนตรีบ รรดาที่ กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้ วยการปรั บปรุ งกระทรวง
ทบวง กรม มีฐานะเป็นกรม
สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่จัดทํา
นโยบายและแผน กํ ากับ เร่งรัด และติ ดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมใน
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได้
มาตรา 10 สํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
สํานักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย
เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภา
หรือที่คณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้
ในกรณีที่มีรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหรือมีทั้งรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่เพราะนายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องคําพิพากษาให้จําคุก สภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่ไว้วางใจ
ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลง หรือวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนจากตําแหน่ง
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ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ถ้าไม่มีผู้ดํารง
ตําแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่จะ
เข้ารับหน้าที่ ให้คณะรัฐมนตรีดังกล่าวอํานวยความสะดวกให้หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ดําเนินการใดๆ เท่าที่
จําเป็น เพื่อรับแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหม่มาเตรียมการดําเนินการได้
มาตรา 11 นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กํากับโดยทั่ วไปซึ่งการบริห ารราชการแผ่น ดิน เพื่อการนี้จ ะสั่ งให้ร าชการส่ วนกลาง ราชการส่ว น
ภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าที่ควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทํารายงานเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ ในกรณีจําเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใดๆ ที่ขัดต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้และมี
อํานาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการ
ส่วนท้องถิ่น
(2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง
(3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตําแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรม
(4) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีที่ให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม ให้ได้รับ
เงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม
(5) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรมหนึ่ง
โดยให้ได้รับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเช่นว่านี้ให้ข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งมีฐานะเสมือนเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งตนมาดํารงตําแหน่งนั้นทุกประการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งข้าราชการตั้งแต่
ตําแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี
(6) แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี หรือเป็น
คณะกรรมการเพื่อปฏิบัติราชการใดๆ และกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนให้แก่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
(7)แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
(8) วางระเบียบปฏิบัติราชการ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
(9) ดําเนินการอื่นๆ ในการปฏิบัติตามนโยบาย
ระเบียบตาม (8) เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 12 ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม
แต่มิได้สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนก็ได้
มาตรา 13 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
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รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เป็ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา 15 ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกําหนดรวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ในกรณี ที่มีรองปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ห รื อผู้ ช่ ว ยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี หรื อมี ทั้งรองปลั ดสํ านั ก
นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ช่ ว ยปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ร องปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี รองปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี และผู้ ช่ วยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี เป็ น
ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ และให้ ร องปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ผู้ ช่ ว ยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี และผู้ ดํารง
ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดหรือมอบหมาย
ให้นําความในมาตรา 19/1 มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
ประกอบจากเว็บไซต์ http://www.opm.go.th/opminter/spm/index.asp
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สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐ มนตรี ได้ ก่อกําเนิ ดขึ้ นมาเมื่อพ.ศ.2503 โดยพระราชบั ญญั ติจั ดระเบีย บ
ราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2503 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2503 ซึ่งเป็นการโอนงานของกรมตรวจ
ราชการแผ่นดินมาเป็นงานของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่เป็นสํานักงานปลัดกระทรวงของสํานัก
นายกรัฐมนตรี ในระยะเริ่มแรกผู้บริหารของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคือ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รอง
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง และได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ เมื่อ พ.ศ.2508 โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 4)
พ.ศ. 2508
ต่อมาได้มีการปรับปรุงระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน โดยมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 218 ลงวันที่ 29
กันยายน 2515 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2534 ได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
ซึ่งได้มีการใช้บังคับมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กําหนดให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรม
หนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการ
ของส่วนราชการที่กฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้กําหนดให้ปลัด
สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี รองจากนายกรัฐมนตรี
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
**********************************
10. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง
ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง
ค. เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เป็ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ง. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตอบ “ข้อ ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
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(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 13 สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มี
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการและจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และ
ให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วย
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี รองเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี และผู้ ช่ ว ยเลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เป็ น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
มาตรา 15 ในสํานักนายกรัฐมนตรี อาจมีส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีได้
ตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
มาตรา 16 สํานักนายกรัฐมนตรี นอกจากมีนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้มีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีคนหนึ่งมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) รับผิดชอบควบคุมราชการประจําในสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปีของส่วนราชการในสํานัก
นายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบายที่นายกรัฐมนตรีกําหนดรวมทั้งกํากับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(3) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ในการปฏิบัติราชการของปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่ง ให้มีรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็น
ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้
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ในกรณี ที่มีรองปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ห รื อผู้ ช่ ว ยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี หรื อมี ทั้งรองปลั ดสํ านั ก
นายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ ช่ ว ยปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ให้ ร องปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ ผู้ ช่ ว ยปลั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการรองจากปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ให้ ปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี รองปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี และผู้ ช่ วยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐมนตรี เป็ น
ข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ และให้ ร องปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ผู้ ช่ ว ยปลั ดสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี และผู้ ดํารง
ตําแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่ตามที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดหรือมอบหมาย
ให้นําความในมาตรา 19/1 มาใช้บังคับแก่ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและส่วนราชการที่มิได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีด้วยโดยอนุโลม
***ข้อสังเกต ข้อสอบออกบ่อยมากๆ ข้อนี้***ระวังด้วยน่ะครับ****
**********************************
11. สํานักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเทียบเท่าและฐานะเป็นอะไร
ก. กระทรวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ค. กระทรวง
ง. กรม
ตอบ “ข้อ ก. กระทรวง มีฐานะเป็นนิติบุคคล”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 5 ให้มีกระทรวง และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง ดังต่อไปนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวงกลาโหม
(3) กระทรวงการคลัง
(4) กระทรวงการต่างประเทศ
(5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(8) กระทรวงคมนาคม
(9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(11) กระทรวงพลังงาน
(12) กระทรวงพาณิชย์
(13) กระทรวงมหาดไทย
(14) กระทรวงยุติธรรม
(15) กระทรวงแรงงาน
(16) กระทรวงวัฒนธรรม
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(17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(18) กระทรวงศึกษาธิการ
(19) กระทรวงสาธารณสุข
(20) กระทรวงอุตสาหกรรม
ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้
(1) สํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
(4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง
ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล
***ข้อสังเกต ข้อนี้ ต้องตอบสองประเด็น สํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกระทรวง และมีฐานะเป็นนิติบุคคลด้วย **
ข้อสอบออกบ่อยมาก****
**********************************
12. เกี่ยวกับสํานักงบประมาณ อยู่ภายใต้ส่วนราชการใด และกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. กระทรวงการคลัง
ข. ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ง. สํานักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีฐานะเป็น
กรม
ตอบ “ข้อ ง. สํานักนายกรัฐมนตรี และเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และมีฐานะ
เป็นกรม”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
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(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ประกอบกับ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 9 การจั ดระเบีย บราชการในสํานั กนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับ ปรุ ง
กระทรวง ทบวง กรม
ให้ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง
กรม มีฐานะเป็นกรม
สํานักนายกรัฐมนตรีอาจจัดให้มีส่วนราชการเป็นการภายในขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่จัดทํา
นโยบายและแผน กํ ากับ เร่งรัด และติ ดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการตามนโยบายที่คณะรัฐมนตรี
กําหนดหรืออนุมัติ เพื่อการนี้นายกรัฐมนตรีจะสั่งให้กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรมใน
สํานักนายกรัฐมนตรีจัดทําก็ได้
**********************************
13. ส่วนราชการใดสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ก. สํานักงานคณะกรรมวิจัยแห่งชาติ
ข. ราชบัณทิตยสถา
ค. สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟองเงิน
ง. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตอบ “ข้อ ง. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
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มาตรา 46 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้
(1) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
(2) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน
และผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์
(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
พัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมาย
(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(6) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการและ
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(7) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(8) สํ านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น มีอํานาจหน้าที่ เกี่ย วกับการดําเนินการให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(9) ยกเลิก
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (8) และ (9) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
**********************************
14. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสํานักงานอัยการสูงสุด
ก. เป็นหน่วยธุรการที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมี
อัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา
ข. ถูกยกเลิกออกจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ.
2553
ค. สํานักงานอัยการสูงสุด เป็นขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ง. ถูกทุกข้อ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 46 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้
(1) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
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(2) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน
และผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์
(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
พัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมาย
(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(6) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการและ
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(7) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(8) สํ านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น มีอํานาจหน้าที่ เกี่ย วกับการดําเนินการให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(9) ยกเลิก***เดิมข้อความ “สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญา
ทั้งปวง ดําเนินคดีแพ่งและให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนดไว้ในกฎหมาย”
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
ส่ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง (8) และ มี ฐานะเป็ นกรม อยู่ในบังคับ บัญชาของรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงยุติธรรม
โดยพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553
***ยกเลิก (9) คือ สํานักงานอัยการสูงสุด มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินคดีอาญาทั้งปวง
ดําเนินคดีแพ่งและให้คําปรึกษาด้านกฎหมายแก่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ และอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ใน
กฎหมาย
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (8) และ (9) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม
หมายเหตุ
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้
องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ และมาตรา 255 วรรคห้า บัญญัติให้องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการที่
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เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา
ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
**********************************
15. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
ข. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ย วกับหลักเกณฑ์ วิธี การและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ค. ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ง.ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น
เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนและการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
ตอบ “ข้อ ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ”
อธิบายตาม จากเว็บไซต์ http://www.ocsc.go.th
อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน ก.พ.ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2551
มาตรา 13 ให้มีสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.” โดยมี
เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและบริหารราชการของสํานักงาน ก.พ. ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
สํานักงาน ก.พ. มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดําเนินงานในหน้าที่ของ ก.พ. และ ก.พ.ค. และดําเนินการตามที่ ก.พ. หรือ
ก.พ.ค. มอบหมาย
(2) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่กระทรวง กรม เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(3) พัฒนา ส่งเสริม วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐาน
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
(4) ติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
(5) ดําเนินการเกี่ยวกับแผนกําลังคนของข้าราชการพลเรือน
(6) เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(7) จัดทํายุทธศาสตร์ ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพล
เรือน
(8) ส่งเสริม ประสานงาน เผยแพร่ ให้คําปรึกษาแนะนํา และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสําหรับทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
(9) ดําเนินการเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลตามนโยบายและระเบียบของ ก.พ. ตาม
มาตรา 8 (8)
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(10) ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลบุคลากรภาครัฐและนักเรียนทุนตามข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ตาม
มาตรา 8 (9)
(11) ดําเนินการเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่าง
อื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือน และการกําหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
รวมทั้งระดับตําแหน่งและประเภทตําแหน่งสําหรับคุณวุฒิดังกล่าว
(12) ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาทะเบียนประวัติและการควบคุมเกษียณอายุของข้าราชการพลเรือน
(13) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือนเสนอต่อ ก.พ. และ
คณะรัฐมนตรี
(14) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอื่น หรือตามที่คณะรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี หรือ ก.พ. มอบหมาย
**********************************
16. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ ของ ก.พ.ร.
ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผน
กําลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ
ข. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
ค. ดําเนินการให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ “ข้อ ก. เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร
บุคคลภาครัฐในด้านมาตรฐานค่าตอบแทน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมตลอดทั้งการวางแผน
กําลังคนและด้านอื่น ๆ เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
มาตรา 71/10 ก.พ.ร. มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่น
ซึ่ งรวมถึ งโครงสร้ างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุ ค ลากร มาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม
ค่าตอบแทน และวิธี ปฏิบัติราชการอื่น ให้เป็นไปตามมาตรา ๓/๑ โดยจะเสนอแนะให้มีการกําหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และมาตรการก็ได้
(2) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในกํากับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ
(3) รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการดําเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
มาตรา 3/1
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(4) เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตั้ง การรวม การโอน การยุบเลิก
การกําหนดชื่อ การเปลี่ยนชื่อ การกําหนดอํานาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการที่เป็น
กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น
(5) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และกฎที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(6) ดําเนินการให้มีการชี้แจงทําความเข้าใจแก่ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป
รวมตลอดทั้งการฝึกอบรม
(7) ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และแนะนํ า เพื่ อ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และรายงานต่ อ
คณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ
(8) ตีความและวิ นิจฉัยปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจากการใช้ บังคับพระราชบั ญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งกําหนดแนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา มติของคณะกรรมการ
ตามข้อนี้ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ให้ใช้บังคับได้ตามกฎหมาย
(9) เรียกให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการพิจารณา
(10) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
(11) แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่มอบหมาย
และจะกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นด้วยก็ได้
(12) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
****ข้ อสอบเคยออกแล้ ว ข้ อ ก. ผิ ด เพราะเป็ น อํ านาจของ ก.พ.หน้ าที่ ตาม พ.ร.บ. ระเบี ย บข้ าราชการพล
เรือน 2551 มาตรา 13 สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรียกโดยย่อว่า “สํานักงาน ก.พ.”
**********************************
17. ส่วนราชการใดไม่อยู่ในบังคับขึ้นตรงต่อสํานักปลัดนายกรัฐมนตรี
ก. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ข. กรมประชาสัมพันธ์
ค. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (ส.ค.บ.)
ง. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
ตอบ “ข้อ ง. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
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(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
**********************************
18. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับส่วนราชการไม่ได้สังกัดสํานักนายก กระทรวง หรือทบวง
ก. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ
ค. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ
ง. สํานักงบประมาณ สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ตอบ “ข้อ ข. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 7 สํานักนายกรัฐมนตรี มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(2) กรมประชาสัมพันธ์
(3) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
(4) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(5) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
(6) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
(7) สํานักงบประมาณ
(8) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(9) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(10) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
(11) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(12) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
มาตรา 46 ส่วนราชการไม่สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง มีดังต่อไปนี้
(1) สํานักราชเลขาธิการ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์
(2) สํานักพระราชวัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการพระราชวัง ตลอดจนดูแลรักษาทรัพย์สิน
และผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 23

(3) สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนา ส่งเสริม
พัฒนาพระพุทธศาสนาและดูแลรักษาศาสนสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะสงฆ์ และอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้
ในกฎหมาย
(4) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริมีอํานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา
(5) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการวิจัย และอํานาจหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(6) ราชบัณฑิตยสถาน มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ทางวิชาการและ
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(7) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(8) สํ านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น มีอํานาจหน้าที่ เกี่ย วกับการดําเนินการให้
เป็นไปตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรม และอํานาจ
หน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในกฎหมาย
(9) ยกเลิก
ส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง (1) (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) มีฐานะเป็นกรม อยู่ในบังคับบัญชา
ของนายกรัฐมนตรี
ส่ว นราชการตามวรรคหนึ่ ง (8) และ มี ฐานะเป็ นกรม อยู่ในบังคับ บัญชาของรั ฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงยุติธรรม
**ข้อสังเกต ข้อสอบข้อนี้เคยออกมาแล้ว ถือว่ายากครับ ***เพราะมี 7 หน่วยงานที่ไม่สังกัด
สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี** และอีก 1 หน่วยงาน อยู่ใน
บังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
**********************************
19. การจัดระเบียบราชการของกระทรวงใดไม่อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัตินี้
ก. กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงสาธารณสุข
ค. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ
ตอบ ข้อ ง. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงศึกษาธิการ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ
ราชการอื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงกลาโหมหรื อ ส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม
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มาตรา 9 การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบแบบ
แผนว่าด้วยการนั้น
มาตรา 40 กระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกํากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและ
ประสานงานการศาสนา ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และการกี ฬ าเพื่ อการศึ ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา 41 การจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
** ข้อสังเกต ข้อนี้คือ 2 กระทรวงจะไม่อยู่ในบังคับของพ.ร.บ.นี้ จะมีกฎหมายแยกการบริหารกระทรวง
ต่างหากจากกระทรวงอื่นๆ***
**********************************
20. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม
ก. การป้องกันความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุมคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ข. การรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุมคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ค. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม
ง. การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
ตอบ ข้อ ง. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การอํานวยความเป็นธรรมของสังคม”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 8 กระทรวงกลาโหม มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักร
จากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ และ
ราชการอื่ น ตามที่ มี ก ฎหมายกํ า หนดให้ เ ป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องกระทรวงกลาโหมหรื อ ส่ ว นราชการที่ สั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม
**********************************
21. ใครไม่เคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม
ก. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
ข. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ค. พลเอก สัมพันธ์ บุญญานันต์
ง. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
ตอบ ข้อ ง. “นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา”
อธิบาย จากเว็บไซต์ (http://www.mod.go.th กระทรวงกลาโหม)
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เดือน เมษายน 2556)
1. พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คนปัจจุบัน
(ACM. Sukumpol Suwanatat Minister of Defense)
1. พลเอกทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
2. พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
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3. พล.อ.หม่อมหลวงประสบชัย เกษมสันต์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม
4. พล.ร.อ.ดํารงศักดิ์ ห้าวเจริญ
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
5. พล.อ.อ.วินยั เปล่งวิทยา
รองปลัดกระทรวงกลาโหม
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป
เปลี่ยนรัฐบาล หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ
*************************************
22. ข้อใดเป็นไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลัง
ก. เกี่ ย วกั บ การเงิ น และการคลั งแผ่ น ดิ น การประเมิ น ราคาทรั พย์ สิน การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ กิ จ การ
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดินภาษีอากร การรัษฎากร
ข. เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด
ค. การบริหารหนี้สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนด
ง. เป็นอํานาจของกระทรวงการคลังทั้งหมด
ตอบ ข้อ ข. เกี่ยวกับการค้า ธุรกิจบริการ ทรัพย์สินทางปัญญา และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 10 กระทรวงการคลัง มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเงินการคลังแผ่นดิน การประเมินราคาทรัพย์สิน
การบริหารพัสดุภาครัฐ กิจการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ทรัพย์สินของแผ่นดิน ภาษีอากร การรัษฎากร กิจการหารายได้
ที่รัฐมีอํานาจดําเนินการได้แต่ผู้เดียวตามกฎหมายและไม่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่น การบริหารหนี้
สาธารณะ การบริหารและการพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการคลัง
**********************************
23. ข้อใดเป็นส่วนราชการในกระทรวงการคลังทั้งหมด
ก. กรมบัญชีกลาง กรมการค้าภายใน กรมศุลกากร
ข. กรมธนารักษ์ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ค. กรมสรรพาสามิต กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมสรรพากร
ง. สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กรมทรัพย์สินทางปัญญษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ตอบ “ข้อ ข. กรมธนารักษ์ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 11 กระทรวงการคลัง มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมธนารักษ์
(4) กรมบัญชีกลาง
(5) กรมศุลกากร
(6) กรมสรรพสามิต
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(7) กรมสรรพากร
(8) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(9) สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
(10) สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
**********************************
24. ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนปัจจุบัน
ก. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
ข. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ค. นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล
ง.นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
ตอบ “ข้อ ข. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง”
อธิบาย จากเว็บไซต์ ( http://www.mof.go.th กระทรวงการคลัง)
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ เดือน มีนาคม 2556)
1. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนปัจจุบัน)
(Mr. Kittirat Na-Ranong Minister of Finance)
2. นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป เปลี่ยนรัฐบาล
หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ***
**********************************
25. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงต่างประเทศ
ก. กรมวิเทศสหการ กรมสารนิเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
ข. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมอาเซียน
ค. กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมเอเชียตะวันออก กรมการกงสุล
ง. กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา สํานักงานปลัดกระทรวง
ตอบ “ข้อ ข. กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมอาเซียน”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 12 กระทรวงการต่างประเทศ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการต่างประเทศ และราชการอื่นตามที่
ได้มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ
มาตรา 13 กระทรวงการต่างประเทศ มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) กรมการกงสุล
(4) กรมพิธีการทูต
(5) กรมยุโรป
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(6) กรมวิเทศสหการ
(7) กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(8) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
(9) กรมสารนิเทศ
(10) กรมองค์การระหว่างประเทศ
(11) กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
(12) กรมอาเซียน
(13) กรมเอเชียตะวันออก
(14) กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
****ข้อสังเกต กรมที่ขีดเส้นใต้ ต้องจําครับ ข้อสอบเคยออกแล้ว**
***กรมนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร สังกัดกระทรวงคมนาคม ครับ***
**********************************
26. ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนปัจจุบัน
ก. นายกษิต ภิรมย์
ข. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ค. นายสาโรจน์ ชวนะวิรัช
ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
ตอบ “ข้อ ง. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล”
อธิบาย จากเว็บไซต์ (http://www.mfa.go.th กระทรวงการต่างประเทศ)
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ เดือน มีนาคม 2556)
1. ดร.สุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (คนปัจจุบัน)
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป เปลี่ยนรัฐบาล
หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ***
**********************************
27. ส่วนราชการใดปัจจุบัน ไม่ได้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาตามพ.ร.บ.นี้
ก. กรมพลศึกษา
ข. สํานักงานปลัดกระทรวง
ค. สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
ง. กรมการท่องเที่ยว
ตอบ “ข้อ ค. สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 14 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การกีฬา การศึกษาด้านกีฬา นันทนาการ และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้
เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
มาตรา 15 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้
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(1) สํานักงานรัฐมนตรี
(2) สํานักงานปลัดกระทรวง
(3) สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
(4) สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว
ปัจจุบันส่วนราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คือ
 สํานักงานรัฐมนตรี
 สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 กรมพลศึกษา (เปลี่ยนมาจาก สํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ)
**ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวง ทบวง กรม และถ่ายโอนภารกิจของกรม
พลศึกษา แยกออกไปสังกัดกับหน่วยงานต่างๆ เช่น งานสารวัตรนักเรียนไปขึ้นกับสํานักพัฒนา
นักเรี ย นนั กศึ กษาและกิ จ การพิ เศษ งานลู กเสื อ ไปขึ้ น กับ สํ านั กกิ จ การลู กเสื อ ยุ ว กาชาด และ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนกิจการด้านการผลิตบุคลากรทางการ
ศึกษา ไปขึ้นกับสถาบันการพลศึกษา และภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาการพลศึกษา สุขภาพ
นันทนาการ เป็นสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ (Office of Sport and Recretion
Development) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
**คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ให้เปลี่ยนชื่อสํานักงานพัฒนาการกีฬา
และนันทนาการ กลับไปเป็น กรมพลศึกษาเช่นเดิม ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยน
ชื่อสํานักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ คือ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2553
 กรมการท่องเที่ยว (เปลี่ยนมาจาก สํานักงานพัฒนาการท่องเที่ยว)
**กรมการท่ อ งเที่ ย ว เดิ มชื่ อ "สํ า นั ก งานพั ฒ นาการท่ อ งเที่ ย ว" จั ดตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545[2] เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยเป็นการถ่ายโอน
ภารกิ จ บางส่ ว นของการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยและภารกิ จ ด้ า นภาพยนตร์ จ ากกรม
ประชาสัมพันธ์ มาไว้ในการดูแลของสํานักงานฯ
**ต่ อมาคณะรั ฐ มนตรี ได้ มีมติ เมื่ อวั น ที่ 16 กุ มภาพั น ธ์ พ.ศ. 2553 ให้ เปลี่ ย นชื่ อสํ านั ก งาน
พัฒ นาการท่องเที่ ยว เป็น กรมการท่ องเที่ย ว ทั้ งนี้ มีผลตั้งแต่วั นที่ พระราชกฤษฎี กาเปลี่ ยนชื่ อ
สํ า นั ก งานพั ฒ นาการท่ องเที่ ย ว เป็ น กรมการท่ อ งเที่ ย ว พ.ศ. 2553 มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ คื อ 27
สิงหาคม พ.ศ. 2553
 สถาบันการพลศึกษา
**สถาบันการพลศึกษา เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เดิมชื่อ วิทยาลัยพลศึกษา ทําหน้าที่ผลิตครู
โดยเฉพาะครู ส อนพลศึ กษาและสุ ขศึ กษา แต่ ปั จ จุ บั นได้ เพิ่ มบทบาทในการผลิ ตบุ ค ลากรด้ า น
วิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพเพิ่มขึ้น
ส่วนราชการประจําจังหวัด
 สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
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รัฐวิสาหกิจ
 การกีฬาแห่งประเทศไทย
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
**********************************
28. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง มาจากพรรคการเมืองใด
ก. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ พรรคชาติไทย
ข. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา
ค. นายธีระ วงศ์สมุทร พรรคชาติไทย
ง. นายธีระ วงศ์สมุทร พรรคชาติไทยพัฒนา
ตอบ “ข้อ ข. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา”
อธิบาย จากเว็บไซต์ (http://www.mots.go.th กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2556)
1. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ พรรคชาติไทยพัฒนา”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป เปลี่ยนรัฐบาล
หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ***
**********************************
29. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ก. การพัฒนาสังคม การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม
ข. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต
ค. การพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และกิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่นตามที่
มีกฎหมายกําหนด
ง. ถูกทุกข้อ เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงทั้งหมด
ตอบ “ข้อ ค. การพัฒนาสถาบันครอบครัว ชุมชน และกิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมืองและราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกําหนด”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขถึงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2556
มาตรา 16 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม
การสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสั งคม การส่งเสริ มและพั ฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิ ต
สถาบันครอบครัว และชุมชน และราชการอื่นตามที่มีกฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
**ข้ อสั งเกต ข้ อสอบเคยออกแล้ ว กิ จ การสาธารณภั ย และการพั ฒ นาเมื องและราชการอื่ น ตามที่ มี
กฎหมายกําหนด เป็นอํานาจของกระทรวงมหาดไทย ***งั้นต้องจําและสังเกต อ่านคร่าวๆ เหมือนจะถูกหมด**
กรรมการออกข้อสอบ เขาก็หลอกตัวเลือกเหมือนกัน*ถึงจะได้คะแนนครับ** (ข้อสอบอาจไม่ง่าย อย่างที่คิด)
**********************************
30. ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คนปัจจุบัน
ก. นายอิสสระ สมชัย
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ข. นายวิทูรย์ นามบุตร
ค. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
ง. นายสันติ พร้อมพัฒน์
ตอบ “ข้อ ง. นายสันติ พร้อมพัฒน์”
อธิบาย จากเว็บไซต์ (http://www.m-society.go.th กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม 2556)
1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คนปัจจุบัน)
(Mr. Santi Promphat Minister of Social Development andHuman Security)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
นายสันติ พร้อมพัฒน์

9 สิงหาคม 2554 - ปัจจุบัน

นายอิสสระ สมชัย

11 กุมภาพันธ์ 2552 - 8 สิงหาคม 2554

นายวิทูรย์ นามบุตร

24 ธันวาคม 2551 - 3 กุมภาพันธ์ 2552

นายอุดมเดช รัตนเสถียร

24 กันยายน 2551 - 20 ธันวาคม 2551

นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

5 สิงหาคม 2551 - 23 กันยายน 2551

นายชวรัตน์ ชาญวรีกูล

24 พฤษภาคม 2551 - 2 สิงหาคม 2551

นายสุธา ชันแสง

6 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 พฤษภาคม 2551

นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

9 ตุลาคม 2549 - 6 กุมภาพันธ์ 2551

นายวัฒนา เมืองสุข

2 สิงหาคม 2548 - ตุลาคม 2549

นายประชา มาลีนนท์

11 มีนาคม 2548 - สิงหาคม 2548

นายสรอรรถ กลิ่นประทุม

8 พฤศจิกายน 2546 - มีนาคม 2548

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ

3 ตุลาคม 2545 - 8 พฤศจิกายน 2546

ชื่อ-สกุล
นายวิเชียร ชวลิต

ปลัดกระทรวง
ระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
4 พฤษภาคม 2555 - ปัจจุบัน
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นางพนิตา กําภู ณ อยุธยา

20 กรกฎาคม 2553 - 3 พฤษภาคม 2555

นายวัลลภ พลอยทับทิม

4 มิถุนายน 2547 - 19 กรกฎาคม 2553

นายอภัย จันทนจุลกะ

1 ตุลาคม 2546 - 31 พฤษภาคม 2547

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

21 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546

ส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
 สํานักงานรัฐมนตรี
 สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ
 สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ส่วนราชการประจําจังหวัด
 สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
รัฐวิสาหกิจ
 การเคหะแห่งชาติ
 สํานักงานธนานุเคราะห์
องค์กรมหาชน
 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
**ต้องจําคนปัจจุบันให้ได้ และต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร เพราะเวลาเฉลยเป็นคนนี้ เวลาเปลี่ยนไป เปลี่ยนรัฐบาล
หรือปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ ข้อมูลนี้อาจไม่ถูกครับ***
**********************************

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 60 (4)
วันที่ 2 เมษายน 2556 – ปัจจุบัน
ชื่อ – สกุล
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
Miss Yingluck Shinawatra
ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง
Police.Captain. Chalerm Ubumrung
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Kittirat Na-Ranong

ตําแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
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นายปลอดประสพ สุรัสวดี
Mr. Plodprasop Suraswadi
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Mr. Surapong Tovichakchaikul
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
Mr. Phongthep Thepkanjana
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
Mr. Yukol Limlamthong
นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล
Mr. Niwattumrong Boonsongpaisarn
นายวราเทพ รัตนากร
Mr. Varathep Ratanakorn
นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์
Miss. Sansanee Nakpong
พลอากาศเอก สุกําพล สุวรรณทัต
ACM. Sukumpol Suwanatat
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
Mr. Kittirat Na-Ranong
นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
Mr. Tanusak Lekuthai
นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
Mr. Surapong Tovichakchaikul
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
Mr. Somsak Pureesrisak
นายสันติ พร้อมพัฒน์
Mr. Santi Promphat

รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
รองนายกรัฐมนตรี
Deputy Prime Minister
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Minister Attached to the Prime Minister's
Office
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Minister Attached to the Prime Minister's
Office
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
Minister Attached to the Prime Minister's
Office
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
Minister of Defense
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
Minister of Finance
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
Deputy Minister of Finance
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
Minister of Foreign Affairs
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Minister of Tourism and Sports
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์
Minister of Social Development andHuman
Security
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นายยุคล ลิ้มแหลมทอง
Mr. Yukol Limlamthong
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
Mr. Siriwat Kajornprasart
นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
Mr. Yuttapong Charasathien
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
Mr. Chadchart Sittipunt
พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต
General Prin Suvanadat
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
Mr. Prasert Jantararuangtong
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
Mr. Preecha Rengsomboonsuk

นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
Group Captain Anudith Nakornthap

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล
Mr. Pongsak Ruktapongpisa
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
Mr. Boonsong Teriyapirom
นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
Mr. Nuttawut Saikuar
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
Mr. Charupong Ruangsuwan

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Minister of Agriculture and Cooperatives
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Minister of Agriculture and
Cooperatives
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
Deputy Minister of Agriculture and
Cooperatives
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
Minister of Transport
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
Deputy Minister of Transport
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
Deputy Minister of Transport
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
Minister of Natural Resources and
Environment
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร
Minister of Information and
Communication Technology
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
Minister of Energy
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
Minister of Commerce
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
Deputy Minister of Commerce
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
Minister of Interior
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พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
Police Lieutenant General Chatt
Kuldiloke
นายประชา ประสพดี
Mr. Pracha Prasobdee
พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก
Police General Pracha Promnog
นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
Mr. Phadermchai Sasomsub
นายสนธยา คุณปลื้ม
Mr. Sontaya Kunplome
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
Mr. Woravat Auapinyakul
นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา
Mr. Phongthep Thepkanjana
นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
Mr. Sermsak Pongpanit
นายประดิษฐ สินธวณรงค์
Mr. Pradit Sintavanarong
นายชลน่าน ศรีแก้ว
Mr. Cholnan Srikaew
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
Mr. Prasert Boonchaisuk
นายฐานิสร์ เทียนทอง
Mr. Tarnis Thienthong

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Deputy Minister of Interior
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
Deputy Minister of Interior
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
Minister of Justice
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
Minister of Labour
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
Minister of Culture
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
Minister of Science and Technology
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Minister of Education
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
Deputy Minister of Education
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Minister of Public Health
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
Deputy Minister of Public Health
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Minister of Industry
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
Deputy Minister of Industry

แนวข้อสอบชุดนี้ ชุดที่ 1 อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs และ http://pun.fix.gs
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 35

