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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด 
  ก. 17       ข. 18 
 ค. 19       ง. 20 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่เท่าใดเป็นต้นไป 
 ก. 4 เมษายน พ.ศ. 2560  ข. 5 เมษายน พ.ศ. 2560 
 ข. 6 เมษายน พ.ศ. 2560  ง. 7 เมษายน พ.ศ. 2560 
3. ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 มีทั้งหมด 
 ก. 15 หมวด  279 มาตรา  ข. 16 หมวด  289 มาตรา 
 ค. 16 หมวด  279 มาตรา  ง. 15 หมวด  289 มาตรา 
4. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ระบุว่าอ านาจอธิปไตยเป็นของใคร 
 ก. พระมหากษัตริย์   ข. รัฐสภา 
 ค. ปวงชนชาวไทย   ง. ศาลรัฐธรรมนูญ 
5. พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงใช้อ านาจผ่านทางใดบ้าง 
 ก. รัฐสภา     ข. คณะรัฐมนตรี 
 ค. ศาล      ง. ถูกทุกข้อ 
6. ให้มีประธานองคมนตรี 1 คน และองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินกี่คน 
 ก. 18 คน     ข. ไม่เกิน 18 คน 
 ค. 20 คน     ง. ไม่เกิน 20 คน 
7. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี 
 ก. ประธานรัฐสภา   ข. พระมหากษัตริย์ 
 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง. นายกรัฐมนตรี 
8. บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรี 
 ก. ประธานรัฐสภา   ข. ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ง. ประธานองคมนตรี 
9. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรข้อใดถูกต้อง 
 ก. ชายมีสิทธิและเสรีภาพมากหญิง  ข. หญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากชาย 
 ค. ชายและหญิงมีสิทธิและเสรีภาพมากกว่าคนพิการ 
 ง. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
 
 

 
  

 

น็อคข้อสอบภาค ก ทอ้งถิ่น 
 2561 รวมทุก พรบ. 
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10. รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลากี่ป ี
 ก. 10 ปี     ข. 12 ปี 
 ค. 15 ปี     ง. 18 ปี 
11.รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ระบุไว้ในมาตราใด 
 ก. มาตรา 45   ข.มาตรา 54 
 ค. มาตรา 56   ง. มาตรา 65 
12.  บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่กี่ปีเป็นต้นไปและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ 
 ก. 60 ปี    ข. 70 ปี 
 ค. 75 ปีขึ้นไป   ง. 55 ปี 
13.หน้าที่ของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ระบุมีกี่ข้อ 
 ก.  8 ข้อ     ข.  9 ข้อ 
 ค.  10 ข้อ    ง. 11ข้อ 
14.รัฐต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ใคร
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
 ก.องค์กรบริหารส่งจังหวัด ข.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
 ค.ชุมชน     ง.ถูกทุกข้อ 
15.ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก.การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 
 ข.การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 ค.การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
 ง.การจัดท าแผนงบประมาณประจ าปีของการศึกษา 
16.การศึกษาทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียน ข้อใดไม่ถูกต้อง 
 ก.เป็นคนดี      ข.มีวินัย 
 ค.สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน   ง.ตลอดจนการศึกษาต่อ 
17.ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร 
 ก.เพื่อลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
 ข.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู 
 ค.เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพนักเรียน 
 ง.ถูก ข้อ ก กับ ข  
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18.มาตรา 79 รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันด้วยก็ได้ 
 ข.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันก็ย่อมได้ 
 ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
 ง.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันไม่ได้ 
19.มาตรา 80 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นรองประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา 
ข.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นประธานรัฐสภา 
ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
ง.ถูกทุกข้อ 
20. มาตรา 83 สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน 
 ก. 450 คน 
 ข. 500 คน 
 ค. 550 คน 
 ง. 600 คน 
21.ผู้แทนราษฎรสมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งมีจ านวนเท่าใด 
 ก. 250 คน 
 ข. 350 คน 
 ค. 450 คน 
 ง. 550 คน 
22.ผู้แทนราษฎร สมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจ านวนเท่าใด 
 ก. 150 คน 
 ข. 250 คน 
 ค. 350 คน 
 ง. 450 คน 
23.ข้อใดกล่าวถูกต้อง มาตรา 95 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

 ก.มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย   
     มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

 ข.มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
 ค.มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวัน  
    เลือกตั้ง 

 ง. ถูกทุกข้อ 
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24.มาตรา 96 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 ก.เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 ข.อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
 ค.ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ง.ถูกทุกข้อ 
25.ข้อใดเป็นคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ก. มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด   
  ข. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง  
           ค. เป็นสมาชิกพรรคการเมือง 2 พรรค     
 ง. เป็นสมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 60 วัน 
26.ข้อใดเป็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่ถูกต้อง 
 ก. มาจากการเลือกตั้ง      
 ข. มาจากการสรรหา 
 ค. มาจากการเลือกตั้ง   และ มาจากการสรรหา    
 ง. ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
27.ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ให้มีสมาชิกวุฒิสภากี่คน 
 ก. 150 คน    ข. 160 คน 
 ค. 180 คน    ง. 200 คน 
28.สมาชิกวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
 ก.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ข.มีอายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบปีในวันสมัครรับเลือก 
 ค.มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ หรือท างานในด้านที่สมัครไม่น้อยกว่าสิบปี 
 ง.ถูกทุกข้อ 
29. สมาชิกวุฒิสภามีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 4 ปี      
 ข. 4 ปีไม่เกิน 2 วาระ 
 ค. 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก            
 ง. 6 ปี วาระเดียว 
30. พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นอีกจ านวนเท่าไหร่เป็น
คณะรัฐมนตรี 
 ก.ไม่เกิน 35 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
 ข.ไม่เกิน 36 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
 ค.ไม่เกิน 37 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
 ง.ไม่เกิน 38 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
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31.บุคคลใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
 ก. ประธานรัฐสภา    ข. พระมหากษัตริย์ 
 ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร    ง. นายกรัฐมนตรี 
32.มาตรา 160 รัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติตามข้อใด 
 ก.มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 ข.มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
 ค.ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ง.ถูกทุกข้อ 
 

 
1. ง. 20 
2. ข. 6 เมษายน พ.ศ. 2560 
3. ค. 16 หมวด 279 มาตรา 
4. ค. ปวงชนชาวไทย 
5. ง. ถูกทุกข้อ 
6. ข. ไม่เกิน 18 คน 
7. ก. ประธานรัฐสภา 
8. ง. ประธานองคมนตรี 
9. ง. ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
10. ข. 12 ปี 
11. ข.มาตรา 54 
12. ก. 60 ปี 
13. ค. 10 ข้อ 
14. ข.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน 
15. ข.การจัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
16. ง.ตลอดจนการศึกษาต่อ 
17. ง.ถูก ข้อ ก กับ ข  
18. ค.บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้ 
19. ค.ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา 
20. ข. 500 คน 
21. ข. 350 คน 
22. ก. 150 คน 
23. ง. ถูกทุกข้อ 

เฉลยน็อคข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น 
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24. ง.ถูกทุกข้อ 
25. ข. อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
26. ง. ซึ่งมาจากการเลือกกันเอง 
27. ง. 200 คน 
28. ง.ถูกทุกข้อ 
29. ค. 5 ปีนับแต่วันประกาศผลการเลือก 
30. ก.ไม่เกิน 35 คนประกอบเป็นคณะรัฐมนตรี 
31. ค. ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
32. ง.ถูกทุกข้อ 
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1. ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

ก.  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน    
ข.  เพ่ือลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น  
ค.  เพื่อกระจายอ านาจตัดสินใจ   
ง.  ข้อ ก. และ ข. 
จ.  ข้อ ก. , และ ค. ถูก 

2. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและ
การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตาม
หลักการใด 
 ก.  ความยุติธรรม   ข.  ความเสมอภาค 
 ค.  ความเท่าเทียมกัน   ง.  ความมีประสิทธิภาพ 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
3. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีรูปแบบใด 
 ก.  กระทรวง ทบวง กรม     

ข.  จังหวัด อ าเภอ 
 ค.  จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน  

ง.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
 จ.  ก และ ข      
4. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือน ของส่วนราชการต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องค านึงถึง 
 ก.  ภารกิจที่รับผิดชอบ    ข.  ประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
 ค.  คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ ง.  ก และ ค 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
5. ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
 ก.  กระทรวง    ข.  ทบวง 
 ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอ่ืนมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง 
 ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 
 
 

 
  

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7 พ.ศ. (2550) 
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6. ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี     

ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.   กรมซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง    

ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี 
 จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
7. โดยท่ัวไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมาย
ในล าดับใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  พระราชก าหนด 
 ค.  พระราชกฤษฎีกา    ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง   
8. ข้อใดผิด 
 ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราก าลังของส่วน
ราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข.  ให้ส านักงานข้าราชการพลเรือน และส านักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การ
ตรวจสอบดูแลมิให้ส่วนราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน ก าหนดต าแหน่งหรือ
อัตราก าลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผล
บังคับ 
 ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 จ.  ข้อ ข. และ ง. 
9. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการก าหนด
ต าแหน่งหรืออัตราก าลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบสามปี 
 ก.  ส านักงานพัฒนาระบบราชการ  ข.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ค.  ส านักงบประมาณ          ง.  ข้อ ก. ข. และ ค. 
 จ.  ข้อ ข. และ ค. 
10. หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความม่ันคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมาย
ใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ   ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  พระราชก าหนด   ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง 
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11. กรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หมดความจ าเป็น หากต้องการที่จะยุบกรมดังกล่าว 
จะต้องตราเป็น กฎหมายใด 
 ก.  พระราชบัญญัติๆ   ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  พระราชก าหนด   ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง 
12. การแบ่งส่วนราชการภายในกรม จะต้องตราเป็นกฎหมายข้อใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ   ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  พระราชก าหนด   ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง  
13. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการยุบเลิกกรม 
 ก.  จัดท าเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข.  ให้งบประมาณรายจ่ายที่เหลืออยู่ของกรมนั้นตกเป็นงบกลาง 
 ค.  ทรัพย์สินอื่นของกรมนั้นให้โอนแก่ส่วนราชการอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่งให้ได้รับเงินชดเชย 
 จ.  ข้อ ข. และ ค. 
14. หน่วยงานใดมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมการ
ปกครอง 
 ก.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ข.  กระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ส านักงานพัฒนาระบบราชการ   ง.  ส านักงบประมาณ 
 จ.  ข้อ ก. และ ข. 
15. บุคคลใดเป็นผู้รับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลส าฤทธิ์ของงานในส านัก
นายกรัฐมนตรี 
 ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 
 จ.  ข้อ ก. ข. และ ค. ถูก 
16. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างท่ีรอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับ
หน้าที่นั้น คณะรัฐมนตรีชุดเดิมจะต้องท าอย่างไร 
ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 
จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี 
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17.อ านาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ก าหนดไว้ในมาตราใดและมีกี่ข้อ 
 ก.  ม. 8 11 ข้อ  ข.  ม. 11 ข้อ ค.  ม.10 10 ข้อ 
 ง.  ม.11 9 ข้อ  จ.  ม.11 11 ข้อ 
18. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล 
 ก.  สั่งให้ราชการส่วนกลางรายงานการปฏิบัติราชการ 
 ข.  สั่งให้ราชการส่วนภูมิภาคชี้แจงแสดงความคิดเห็น 
 ค.  สั่งให้ราชการส่วนท้องถิ่นรายงานการปฏิบัติราชการ 
 ง.  สั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของราชการส่วนท้องถิ่น 
 จ.  ค. และ ง. กล่าวผิด 
19. กรณีจ าเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หาก
หน่วยงานนั้น ปฏิบัติราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล 
 ก.  ราชการส่วนกลาง   ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 
 ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น   ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ยับยั้งได้ท้ัง ก. ข. และ ค 
20. นายกรัฐมนตรีสามารถยับย้ังการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณใีด 
 ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง 
 ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระท าการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น 
 ค.  กรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ข้อ ก. และ ค. 
21. ข้อใดมิได้เป็นอ านาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี 
 ก.  มีอ านาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  มีอ านาจบังคับบัญชาปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  มีอ านาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟาาส่วนภูมิภาค 
 ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 
 จ.  ไม่มีข้อถูก 
22. ข้อใดผิด 
 ก.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการกรมการปกครองมาปฏิบัติราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 
 ข.  นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการกระทรวงคมนาคม มาปฏิบัติราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยอัตราเงินเดือนไม่ขาดจากทางสังกัดเดิม 
 ค.  แต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการ
ปกครอง โดยให้รับเงินเดือนจากกรมการปกครอง 
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 ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 
 จ.  ไม่มีข้อใดผิด 
23. ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดย
รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้มีผลใช้บังคับเม่ือใด 
 ก.  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว    
 ข.  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว 
 ค.  มีผลบังคับใช้ทันทีท่ีนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลลงนามในค าสั่ง 
 ง.  มีผลบังคับตามที่ระบุไว้ในระเบียบ 
 จ.  มีผลบังคับใช้ตามวันที่ระบุไว้ในระเบียบ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
24. บุคคลตามข้อใด เป็นข้าราชการเมือง 
 ก.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

ข.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
 ค.  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง  

ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 
 จ.  ข้อ ก ข และ ค 
25. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องใด 
 ก.  ราชการทางการเมือง    ข.  ราชการของรัฐสภา 
 ค.  ราชการในพระองค์    ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
26. บุคคลตามข้อใดต่อไปนี้อาจเป็นข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการพลเรือนสามัญก็ได้ 
 ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ข.  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
27. ข้อใดมิใช่อ านาจของปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ก.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข.  รับผิดชอบก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดของส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรียกเว้น
ข้าราชการของ ส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
 ง.  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 จ.  ทุกข้อเป็นอ านาจของปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
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28. ต าแหน่งใดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้ก าหนดไว้ 
 ก.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 ข.  ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ง.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง 
 จ.  ข้อ ข. และ ง. 
29. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ ตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี   ข.  ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค.  ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ง.  ข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ข้อ ก. และ ค. 
30. การจัดตั้งส านักนโยบายและแผน เป็นส่วนราชการภายในกระทรวง จะกระท าได้โดยวิธีใด 
 ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง 
 ค.  ออกเป็นพระราชก าหนดคณะรัฐมนตรี ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ 
 จ.  โดยค าสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
31. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2545 ต าแหน่งใดไม่ได้ถูกก าหนดไว้ 
 ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี  ข. ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง   ง.  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 จ.  ข้อ ค. และ ง. 
32. การก าหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน 
สามารถกระท าได้โดยอาศัยกฎหมายใด 
 ก.  พระราชกฤษฎีกา   ข.  ระเบียบกระทรวง 
 ค.  มติคณะรัฐมนตรี   ง.  กฎกระทรวง 
 จ.   เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
33. ในการก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น 
หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ จะต้องเป็นผู้ด ารงต าแหน่งใด 
 ก.  รองปลัดกระทรวง   ข.  อธิบดี 
 ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง   ง.  ข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
34. การปฏิบัติราชการของ หัวหน้ากลุ่มภารกิจ ขึ้นตรงต่อบุคคลใด 
 ก.  รัฐมนตรี 
 ข.  ปลัดกระทรวง 
 ค.  รองปลัดกระทรวง 
 ง.  รัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงก็ได้ แล้วแต่จะก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
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 จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น 
35. บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการ
ต่าง ๆ ในกระทรวงร่วมกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่ 
 ก.  รัฐมนตรี      
 ข.  ปลัดกระทรวง 
 ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
 จ.  ข้อ ข. ค. และ ง. 
36. ตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัด
ให้มีกลุ่มภารกิจ และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน 
 ก.  1 คน   ข.  2 คน 
 ค.  3 คน   ง.  4 คน 
 จ.  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกันอนุมัติ 
37. กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ 
 ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ค.  กระทรวงพลังงาน 
 ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จ.  ไม่มีข้อถูก 
38. กระทรวงมหาดไทยมีกลุ่มภารกิจ ดังนี้ข้อใดมิใช่ 
 ก.  ด้านกิจการความมั่นคงภายใน   
 ข.  ด้านพัฒนาเมืองและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ค.  ด้านพัฒนาชุมชนและและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ง.  ด้านสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 
 จ.  ข้อ ข. และ ง 
39. กลุ่มภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมีการบังคับบัญชาในลักษณะใด 
 ก.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 
 ข.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวงแต่ให้รายงานโดยตรงต่อรัฐมนตรี
อีกต่อหนึ่งด้วย 
 ค.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวงเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคง
ภายในขึ้นตรงต่อรัฐมนตรี 
 ง.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความมั่นคงภายในขึ้น
ตรงต่อปลัดกระทรวง 
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 จ.  ผิดทุกข้อ 
40. ในการจัดระเบียบราชการของกระทรวง ส่วนราชการใดอาจมีหรือไม่มีก็ได้ 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี    ข.  ส านักงานปลัดกระทรวง 
 ค.  กรม      ง.  ข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ต้องมีหมดท้ังข้อ ก. และ ค. 
41. ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องใด 

ก.  ราชการทางเมือง       
ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง 
ค.  ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ ง.  ข้อ ก. และ ข. 
จ.  ข้อ ก. และ ค. 

42. ข้อใดมิใช่อ านาจหน้าที่ของส านักงานปลัดกระทรวง 
 ก.  ราชการทางเมือง 
 ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง 
 ค.  ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ 
 ง.  เร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง 
 จ.  ก และ ง 
43. ในการจัดระเบียบราชการในกรม โดยทั่วไปส่วนราชการใด จะต้องถูกก าหนดไว้เสมอ 
 ก.  ส านักงานเลขานุการกรม     
 ข.  กอง 
 ค.  ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบกอง    
 ง.  ข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
44. กรณีที่มีกฎหมายอ่ืนก าหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว อธิบดีจะต้องค านึงถึง... 
 ก.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา 
 ข.  นโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ 
 ค.  นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติของกระทรวง 
 ง.  ก และ ค 
 จ.  ข้อ ก ข และ ค 
45. กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ต้องการแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต และให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ า
เขต สามารถท าได้โดยอาศัยกฎหมายใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  พระราชกฤษฎีกา    ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  มติคณะรัฐมนตรี 
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46. การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องท่ีออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขต มี
วัตถุประสงค์ในการแบ่งอย่างใด 
 ก.  เพ่ือปฏิบัติทางการเงิน    ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ 
 ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ   ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย 
 จ.  ข้อ ข. และ ค. 
47. การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่
บังคับใช้แก่ส่วนราชการใดต่อไปนี้ 
 ก.  กระทรวงต่างประเทศ    ข.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ค.  ส านักงานอัยการสูงสุด   ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
48. การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะก าหนดให้มีผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ต้อง
พิจารณาจากสิ่งใด 
 ก.  ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ   ข.  สภาพและประมาณของงาน 
 ค.  ภารกิจที่รับผิดชอบ    ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
49. ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรีข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว) 
 ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวง 
 ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
50. ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อ
ใดไม่ถูกต้อง(ความเดิม)  
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้ส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ ากิ่งอ าเภอ 
 ค.  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมอบอ านาจให้นายอ าเภอ 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. ไม่ถูกต้อง 
 จ.  ข้อ ก, ข และ ค. ไม่ถูกต้อง 
51. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ (ยกเลิกแล้ว) 
 ก.  นายกรัฐมนตรี  ข.  รัฐมนตรีที่มิใช่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ง.  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 จ.  ก และ ค 
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52. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอ านาจ(ยกเลิกแล้ว) 
 ก.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวดัมอบอ านาจให้นายอ าเภอ 
 ข.  นายอ าเภออาจมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ 
 ค.  หัวหน้าส่วนราชการจังหวดัมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ ากิ่งอ าเภอ 
 ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ ากิ่งอ าเภอ 
 จ.  ข้อ ก. และ ง. 
53. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ก.  การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือ 
 ข.  ถ้าอ านาจที่ได้รับมอบมาจากผู้อ่ืนผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบอ านาจต่อมิได้เว้นแต่มอบ
อ านาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อรับมอบอ านาจมาแล้วจะมอบอ านาจให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ
ประจ าจังหวัดต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับมอบอ านาจชั้นต้นก่อน 
 ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอได้ 
 จ.  ไม่มีข้อผิด 
54. เม่ือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการ
แทนแล้ว หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้อง
ท าอย่างไร 
 ก.  สามารถมอบอ านาจได้ทันที 
 ข.  มอบอ านาจแล้วรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ค.  ไม่สามารถมอบได้เพราะเป็นอ านาจเฉพาะตัว 
 ง.  ขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วจึงสามารถท าการมอบอ านาจได้ 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
55. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการมอบอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 
 ก.  ผู้มีอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนได้เฉพาะในส่วนราชการเดียวกันเว้นแต่มอบ
อ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข.  ก าหนดหลักเกณฑ์มอบอ านาจไว้ในพระราชกฤษฎีกา 
 ค.  อ านาจในการออกใบอนุญาตที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะอาจมอบอ านาจให้
เฉพาะราชการซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น 
 ง.  วางหลักการสนับสนุนให้มีการมอบอ านาจกว้างขวางขึ้นเพ่ือเน้นการบริการประชาชนให้
มีความสะดวกและรวดเร็ว 
 จ.  ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพต าแหน่ง 
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56. เม่ือมีการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอ านาจนั้น ยังคง
หน้าที่อย่างไร 
 ก.  ยังคงมีอ านาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 ข.  มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ 
 ค.  มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
 จ.  ก ข และ ค 
57. การรักษาราชการแทนข้อใดถูก 
 ก.  กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้
นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 จ.  กรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนได้ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
58. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้...........ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ข.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  ถ้ามีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหลายคนให้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  ถ้าไม่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 
 จ.  ข้อ ค. และ ง. 
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59. กรณีที่ปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการ ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 
 ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี 
60. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็น
ผู้รักษาราชการ แทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีผู้มีความอาวุโส 
 ข.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 
 ค.  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรีกรณีท่ีไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 ง.  ถ้าไม่มีผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการการเมือง
คนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 จ.  ข้อ ข. และ ง. 
61. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองปลัดกระทรวง หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็น
ผู้รักษาราชการแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
 ก.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมิได้บัญญัติกรณีดังกล่าวนี้ไว้ 
 ข.  ปลัดกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้นวยการกอง
หรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
อธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 จ.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้
นวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาค ก (วิชารอบรู)้ เล่ม 1                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  19 

 
62. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการรักษาราชการแทน อธิบดี 
 ก.  กรณีท่ีมีรองอธิบดีหลายคนให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งรองอธิบดีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ข.  ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ปลัดกระทรวง
แต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดีหรือข้าราชการตั้งแต่หัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่าขึ้นไปเป็นผู้รักษาการแทน 
 ค.  ถ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเห็นสมควรเพื่อความเหมาะสมแก่การรับผิดชอบการปฏิบัติ
ราชการในกรมนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะแต่งตั้งข้าราชการคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ า
กว่ารองอธิบดีหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.   ข้อ ก. และ ข. 
 จ.   ข้อ ข. และ ค. ผิด 
63. การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ไม่ใช้บังคับ
แก่ส่วนราชการใด 
 ก.  กระทรวงศึกษาธิการ    ข.  กระทรวงการคลัง 
 ค.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ง.  กระทรวงกลาโหม 
 จ.  ค และ ง 
64. กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้ง
ผู้รักษาราชการแทนเลขานุการปกครองจะต้องท าอย่างไร 
 ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ข.  อธิบดีออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  อธิบดีออกค าสั่งแต่งตั้งข้าราชการในกรมคนใดคนหนึ่งซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าหัวหน้า
กองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
65. ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับเรื่องการรักษาราชการแทนถูกต้อง 
 ก.  ผู้รักษาราชการแทนมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งตนแทน 
 ข.  กรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งใดมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทนให้ผู้ที่
ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอ านาจ 
 ค.  กรณีที่มีกฎหมายอื่นแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการหรือให้มีอ านาจหน้าที่อย่าง
ใด ผู้รักษาราชการแทนย่อมมีอ านาจหน้าที่เป็นกรรมการหรือมีอ านาจหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ด ารง
ต าแหน่งนั้น 
 ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. ถูก 
 จ.  ข้อ ก. ถึง ค. ถูก 
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66. "หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี  ข.  กระทรวงการต่างประเทศ 
 ค.  กระทรวงกลาโหม  ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี 
 จ.  กระทรวงพาณิชย์ 
67. กรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการ
บริหารราชการ ใน ต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 จะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ท าหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
 ข.  แจ้งเรื่องมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง 
 ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะท าการมอบอ านาจ 
 ง.  แจ้งเรื่องการมอบอ านาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
68. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นไปตามข้อใด 
 ก.  จังหวัด อ าเภอ      

ข.  ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สว่นท้องถิ่น 
 ค.  จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน    

ง.  จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
69. จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ 10,000 ตารางเมตร หากต้องการจะแบ่งเขตพื้นที่ ของบางอ าเภอ
จ านวน 1,000 ตารางเมตร ให้เป็นของจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ท าเป็นค าสั่งของกระทรวงมหาดไทย  ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ค.  ตราเป็นพระราชก าหนด   ง.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 จ.  ออกเป็นกฎกระทรวง 
70. หน่วยงานใดสามารถยื่นค าขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการและ
งบประมาณ 
 ก.  จังหวัด   ข.  กลุ่มจังหวัด  ค.  อ าเภอ 
 ง.  ก และ ข   จ.  ถูกทุกข้อ 
71. ในการบริหารราชการแผ่นดินของจังหวัดใด ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการ
จังหวัด 
 ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด  ข.  สภาจังหวัด 
 ค.  คณะกรรมการจังหวัด    ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด 
 จ.  ค และ ง 
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72. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัดมีอ านาจกี่
ข้อ 
 ก.  6 ข้อ ข.  7 ข้อ ค.  8 ข้อ ง.  ข้อ 9  จ.  5 ข้อ 
73. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด 
 ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการ
จังหวัด 
 ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในราชการ ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ 
 ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 
 จ.  ข และ ง กล่าวผิด 
74. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการจังหวัด 
 ก.  ให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 
 ข.  ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 ง.  ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ค.  จ.  ก ข และ ค 
75. หัวหน้าส านักงานจังหวัดมีต าแหน่งใดในคณะกรมการจังหวัด 
 ก.  เลขานุการ     ข.  กรมการจังหวัด 
 ค.  เป็นตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย  ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
76. ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด  
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย 
 ค.  ปลัดจังหวัด   ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
77. กรณีที่กระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมา
ประจ าอยู่จังหวัดมากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอ านาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็น
ผู้แทนของกระทรวงในคณะกรมการจังหวัด 
 ก.  ปลัดกระทรวง   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง   ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
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78. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด 
 ก.  ปลัดจังหวัดเป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการฝ่ายบริหาร 
 ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจงัหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็ได้ 
 จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด
มิใช่ผู้ช่วยสั่ง 
79. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน 
ใครเป็นผู้มีอ านาจแต่งตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งโดยขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 จ.  ไม่มีใครแต่งตั้งเป็นโดยต าแหน่งโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีความอาวุโสตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 
80. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจ 
กี่ข้อ 
 ก.  8 ข.  9  ค.  10  ง.  11  จ.  12 
81. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ก.  ยับยั้งการกระท าใด ๆ ของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยไว้ชั่วคราว แล้วรายงาน
กระทรวงศึกษาธิการ 
 ข.  ประสานงานและร่วมมือกับข้าราชการทหารในการพัฒนาจังหวัด 
 ค.  เสนอขอจัดตั้งงบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ง.  ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
82. กรณีที่ส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ออกพระราชบัญญัติ    ข.  ออกพระราชฎีกา 
 ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี   ง.  ออกระเบียบกระทรวง 
 จ.  ออกกฎกระทรวง 
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83. ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด 
 ก.  จังหวัด อ าเภอ      
 ข.  จังหวัด อ าเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น 
 ค.  ส านักงานจังหวัด ส่วนราชการต่าง ๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นมีหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น 
 ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 
 จ.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 
84. ข้อใดเป็นหน้าที่ของส านักงานจังหวัด 
 ก.  งานเลขานุการผู้ว่าราชการจังหวัด   ข.  ราชการทั่วไป 
 ค.  การวางแผนพัฒนาจังหวัด    ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
85. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอที่เพิ่มเติมไปจากอ านาจหน้าที่ของจังหวัดตาม
พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 
 ก.  ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีศูนย์บริการร่วม 
 ข.  ประสานงานกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือร่วมมือกับชุมชนในการด าเนินงานให้มี
แผนชุมชน 
 ค.  ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างเพ่ือให้
เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม 
 ง.  ก และ ค 
 จ.  ก ข และ ค 
86. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 ก.  นายอ าเภอเป็นหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีภูมิล าเนา
อยู่ในอ าเภอ 
 ข.  มีคณะบุคคลผู้ท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทโดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจังหวัด ซึ่งคัดจากบุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์เหมาะสม 
 ค.  เป็นข้อพิพาททางแพ่งเกี่ยวกับท่ีดินและมรดกโดยไม่จ ากัดคุณสมทรัพย์ 
 ง.  ผู้เป็นประธานคณะบุคคลท าหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทได้แก่นายอ าเภอ 
พนักงานอัยการประจ าจังหวัดหรือปลัดอ าเภอ 
 จ.  ก และ ค 
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87. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับท่ีดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
สองแสนบาท 
 ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน 
 ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน 
 ง.  อายุความฟาองร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้อง
ทุกข์ให้เริ่มนับใหม่นับแต่วันที่จ าหน่ายข้อพิพาท 
 จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับค าชี้ของอนุญาโตตุลาการ 
88. อ าเภอ ก. ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเนื่องจากนายอ าเภอคนเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
อ าเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอ าเภอจะต้องท า
อย่างไร 
 ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอ มีผู้
อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ข.  ให้ปลัดอ าเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอผู้มีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  ให้นายอ าเภอคนเดิมแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนก่อนที่จะเดินทางไปรับต าแหน่งใหม่ 
 ง.  ปลัดอ าเภอผู้มีความอาวุโสเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 จ.  ไม่มีข้อถูก 
89. การยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้จัดท าโดย...................? 
 ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ง.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 จ.  กฎกระทรวง 
90. บุคคลต่อไปนี้ กฎหมายมิได้ก าหนดต้องให้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 ก.  นายอ าเภอ     ข.  ผู้ช่วยผูว้่าราชการจังหวัด 
 ค.  ปลัดจังหวัด     ง.  หัวหน้าส านักจังหวัด 
 จ.  ข้อ ค. และ ง. 
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1.  จ 2.  ง 3.  ง 4.  ค 5.  จ 6.  ก 7.  ก 8.  ข 9.  จ 10. ข 
11. ข 12. ง 13. จ 14. จ 15. ก 16. ง 17. ง 18. ค 19. จ 20. ค 
21. ค 22. ค 23. ข 24. ง 25. ง 26. จ 27. ค 28. ง 29. ก 30. ง 
31. จ 32. จ 33. ง 34. ง 35. จ 36. ข 37. จ 38. ข 39. ก 40. ค 
41. ก 42. ก 43. ก 44. จ 45. ค 46. ข 47. ค 48. ข 49. ค 50. ง 
51. ก 52. ก 53. จ 54. ง 55. ก 56. ง 57. ง 58. ง 59. ก 60. ข 
61. ค 62. ข 63. ง 64. ค 65. จ 66. ข 67. ง 68. ก 69. ง 70. ง 
71. ค 72. จ 73. จ 74. ข 75. ง 76. ก 77. ก 78. ก 79. ข 80. ข 
81. ก 82. ก 83. ค 84. ง 85. จ 86. ก 87. ค 88.  ก 89.  ข 90.  จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
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1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 

ก. 31 มกราคม 2540 
ข. 31 มีนาคม 2540 
ค. 31 พฤษภา 2540 
ง. 31 ตุลาคม 2540 

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ใช้บังคับเมื่อใด 
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ค. ตั้งแต่ 90 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง. ตั้งแต่ 180 วันนับถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 ให้ยกเลิกกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498 
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 
ค. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2523 
ง. ถูกทุกข้อ 

4. ค าว่า “ราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน” ตามความหมายในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 หมายความว่า 

ก. เทศบาล สุขาภิบาล 
ข. องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
ค. ราชการส่วนท้องต าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
ง. ถูกทุกข้อ 

5. บุคคลใดรักษาการแทนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 

 
 
 

 
  

 

ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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6. ผู้รักษาการแทนตามพระราชบัญญัติบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีอ านาจออกกฎหมาย
ฉบับใด 

ก. กฎกระทรวง 
ข. ประกาศ 
ค. ระเบียบ 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการปฏิญาณตนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามข้อใดต่อไปนี้ 

ก. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ข. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ค. จะต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง เลขานุการหรือที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 

8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 24 คน 
ข. จังหวัดใดมีราษฎร เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30 คน 
ค. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน 
ง. ถูกทุกข้อ 

9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 

10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ 
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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11. ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนึ่งคนและให้มีรองประธานจ านวนกี่คน 

ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 

12. นอกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานจะพ้นจากต าแหน่ง เม่ือ
ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุที่ท าให้ประธานและรอง
ประธานสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

ก. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทาง
ที่จะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย 
ง. ถูกทุกข้อ 

13. ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดว่าง
ลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้
มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างภายในก าหนดกี่วัน 

ก. 15 วัน 
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน 
ง. 50 วัน 
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1. ตอบ ข้อ ง.  
2. ตอบ ข. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
3. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
4. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
5. ตอบ ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
6. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
7. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
8. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
9. ตอบ ค. 4 
10. ตอบ ง 
11. ตอบ ข. 2 คน 
12. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
13. ตอบ ก. 15 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
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1. การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล  ต้องตราเป็น 
 ก. พระราชกฤษฎีกา   ข. พระราชก าหนด 
 ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ง. ข้อ ก. หรือ ค. 
2. เทศบาลเมืองได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
 ก. หนึ่งหมื่นคน    ข.  สองหมื่นคน 
 ค.  สองหมื่นห้าพันคน   ง. สามหมื่นคน 
3. เทศบาลแบ่งเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2  ข. 3  ค. 4  ง. 5 
4. เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
 ก. หนึ่งหมื่นคน  ข.  สองหมื่นคน  ค.  สี่หมื่นคน      ง. ห้าหมื่นคน 
5. การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล  ให้กระท าโดย 
 ก. พระราชกฤษฎีกา   ข. พระราชบัญญัติ 
 ค. พระราชก าหนด   ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
6. องค์การเทศบาลประกอบด้วย 
 ก. สภาเทศบาล    ข. นายกเทศมนตรี 
 ค.  คณะเทศมนตรี   ง. ข้อ ก.  และ ข. 
7. สมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 2  ข. 3  ค. 4  ง. 6 
8. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมไม่เกินกี่สมัย 
 ก. 3  สมัย ข. 4  สมัย ค. 5  สมัย ง. 6 สมัย 
9. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภา  และรองประธานสภา 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข. นายอ าเภอ 
 ค. นายกเทศมนตรี   ง. ประกาศจังหวัด 
10. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกต้องก าหนดให้สมาชิกได้มาประชุมภายในกี่วัน นับแต่วัน
ประกาศการ เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจ านวน 
 ก. 15  ข. 30  ค. 45  ง. 60 
11. สมัยประชุมสภาวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินกี่วัน 
 ก. 7  ข. 15  ค. 30  ง. 45 
12. เทศบาลต าบลมีสมาชิกสภากี่คน 
 ก. 10  ข. 12  ค. 15  ง. 18 

 
  

 

ข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  
(แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 12) 
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13. เทศบาลต าบลมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน 
 ก. 5  ข. 3  ค. 2  ง. 1 
14. สภาเทศบาลเมืองมีกี่คน 
 ก. 12  ข. 15  ค. 18  ง. 20 
15. เทศบาลเมืองมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน 
 ก. 1  ข. 2  ค. 3  ง. 4 
16. ใครเป็นผู้เรียกประชุมวิสามัญ 
 ก. เลขานุการสภา  ข.  ประธานสภา                         
 ค. นายกเทศมนตรี  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
17. เทศบาลนครมีสมาชิกสภากี่คน 
 ก. 24  ข. 20  ค. 18  ง. 15 
18. เทศบาลนครมีรองนายกเทศมนตรีกี่คน 
 ก. 2  ข. 3  ค. 4  ง. 5 
19. เทศบัญญัติห้ามก าหนดโทษปรับเกินกว่าเท่าใด 
 ก. 500 บาท   ข. 1,000 บาท 
 ค. 6,000 บาท   ง. 10,000 บาท 
20. ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งข้ึนไปท่ีจะร่วมกันท าเพื่อให้
เกิดประโยชน์อยา่งยิ่ง  ก็ให้จัดตั้งข้ึนเป็นองค์การ  เรียกว่า 
 ก. บรรษัท   ข.  สหบรรษัท 
 ค.  สหการบริหาร  ง. สหการ 
21. ผู้ใดมีอ านาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล  ให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย 
 ก. นายกเทศมนตรี  ข. นายอ าเภอ 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ง. ปลัดจังหวัด 
22. ผู้ใดมีอ านาจในการยุบสภาเทศบาล 
 ก. นายอ าเภอ   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
23. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตาม  พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. 2496 
 ก. อธิบดีกรมการปกครอง   ข. นายกรัฐมนตรี 
 ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
24. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับจ านวนสมาชิกสภาเทศบาล 
 ก. เทศบาลต าบล 15 คน   ข.  เทศบาลเมือง18 คน 
 ค.  เทศบาลนคร20 คน   ง. ผิดทั้งข้อ  ก.  และ ค. ชุมชนแห่งการแบ่งปัน 
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25. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับจ านวนรองนายกเทศมนตรี 
 ก. เทศบาลต าบลมี 3 คน   ข.  เทศบาลเมืองมี 4 คน 
 ค.  เทศบาลนครมี4 คน   ง. ถูกทุกข้อ 
26. การจัดตั้งสหการจะท าได้โดย 
 ก. มติคณะรัฐมนตรี  ข. ความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ ง. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
27. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกจากต าแหน่ง  จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข. นายกเทศมนตรี 
 ค.  ประธานสภาเทศบาล   ง. นายอ าเภอ 
28. รองประธานสภาเทศบาลลาออก  ต้องย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ใด 
 ก. ประธานสภาเทศบาล   ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. นายอ าเภอ    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
29. รองนายกเทศมนตรีลาออกจากต าแหน่ง  จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด 
 ก. ประธานสภาเทศบาล   ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. นายอ าเภอ    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
30. กรณีที่เทศบาล ตั้งแต่ 2 เทศบาลขึ้นไป  ร่วมกันท ากิจการและมีการจัดตั้งองค์การขึ้น 
องค์การนั้นเรียกว่า 
 ก. สหกรณ ์    ข.  สหการ 
 ค.  สันนิบาต    ง. กิจการร่วมชุมชนแห่งการแบ่งปัน 
 

 
 
1. ค. 2. ก. 3. ข. 4. ง. 5. ง. 6. ง. 7. ค. 8. ข. 9. ก. 10. ก. 
11. ข. 12. ข. 13. ค. 14. ค. 15. ค. 16. ง. 17. ก. 18. ค. 19. ข. 20. ง. 
21. ค. 22. ข. 23. ง. 24. ง. 25. ค. 26. ง. 27. ก. 28. ง. 29. ข. 30. ข.  
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลยข้อสอบ  พ.ร.บ. เทศบาล 
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1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้ไว้ ณ  

ก. วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ข. วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ค. วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ง. วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 

2. ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน แบ่งออกเป็นกี่ส่วน 
ก. 2 ส่วน 
ข. 3 ส่วน 
ค. 4 ส่วน 
ง. 5 ส่วน 

3. ข้อใดกล่าวผิด การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ง. ระเบียบบริหารราชการส่วน กรุงเทพมหานคร/พัทยา 

4. ใครเป็นผู้รักษาการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

5. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชก าหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

6. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชก าหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

 
  

 

ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
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7. การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชก าหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

8. แก้ไขค าว่า “ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรี” เป็น “ส านักงานรัฐมนตรี” โดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับใด 

ก. ฉบับที่ 3 
ข. ฉบับที่ 4 
ค. ฉบับที่ 5 
ง. ฉบับที่ 6 

9. ในการมอบอ านาจ ของนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวผิด 
ก. มอบให้ รองนายกรัฐมนตรี  
ข. มอบให้ รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. มอบให้ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ง. ถูกทุกข้อ 

10. การมอบอ านาจตามมาตรานี้ให้ท าเป็น 
ก. ลายลักษณ์อักษร 
ข. หนังสือ 
ค. บันทึกข้อความ 
ง. แจ้ง ประกาศ 

11. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ใครเป็นผู้มอบหมาย ให้เป็นผู้รักษาราชการแทน 

ก. รัฐสภา 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. สภาผู้แทนราษฎร 
ง. วุฒิสภา 

12. ข้อใดกล่าวผิด การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ก. จังหวัด 
ข. อ าเภอ 
ค. ต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 
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13. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชก าหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

14. ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดหน่วยงาน
ใด 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงศึกษาธิการ 
ค. ส านักงานรัฐมนตรี 
ง. กระทรวงกลาโหม 

15. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขต อ าเภอ ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัต ิ
ข. พระราชก าหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. กฎกระทรวง 

16. ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมายถึงข้อใด เรียกโดยย่อว่า “ก.พ.ร.” 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

17. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีจ านวนเท่าใด  
ก. ไม่เกิน 9 คน 
ข. ไม่เกิน 10 คน 
ค. ไม่เกิน 11 คน 
ง. ไม่เกิน 12 คน 

18. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก. รัฐสภา 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. สภาผู้แทนราษฎร 
ง. วุฒิสภา 
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19. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง เลขาธกิาร ก.พ.ร. 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. วุฒิสภา 
ง. สภาผู้แทนราษฎร 

20. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 
๒๕๓๔ 

ก. นายอานันท์ ปันยารชุน 
ข. นายชวน หลีกภัย 
ค. นายสมัคร สุนทรเวช 
ง. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 

 

 
 
 
กดสแกนคิวอาร์โค้ด ติดตาม ท่ีไลน์แอด  
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1. ตอบ ข. วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ 
2. ตอบ ข. 3 ส่วน 
3. ตอบ ง. ระเบียบบริหารราชการส่วน กรุงเทพมหานคร/พัทยา 
4. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
5. ตอบ ก. พระราชบัญญัต ิ
6. ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกา 
7. ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกา 
8. ตอบ ค. ฉบับที่ 5 
9. ตอบ ค. มอบให้ ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
10. ตอบ ข. หนังสือ 
11. ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 
12. ตอบ ค. ต าบล 
13. ตอบ ก. พระราชบัญญัต ิ
14. ตอบ ก. กระทรวงมหาดไทย 
15. ตอบ ค. พระราชกฤษฎีกา 
16. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
17. ตอบ ข. ไม่เกิน 10 คน 
18. ตอบ ข. คณะรัฐมนตรี 
19. ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
20. ตอบ ก. นายอานันท์ ปันยารชุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เฉลย ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. ๒๕๓๔ 
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๖] 
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1. พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล บังคับใช้วันที่ 

ก. 2 มีนาคม 2538  
ข. 2 เมษายน 2538 
ค. 2 มีนาคม 2537  
ง. 2 เมษายน 2537 

2. พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล บังคับใช้เมื่อพ้นก าหนดกี่วัน 
ก. 90 วัน  
ข. 120 วัน 
ค. 180 วัน  
ง. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

3. ข้อใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ก. เทศบาล  
ข. สุขาภิบาล 
ค. ราชส่วนท้องอ่ืน  
ง. อบจ.  

4. ใครเป็นผู้รักษาราชการตาม พรบ. นี้ 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

5. สภาต าบลมีฐานะเป็น 
ก. สมาคม  
ข. มูลนิธิ 
ค. นิติบุคคล  
ง. องค์การ 

6. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง 
ก. ก านัน  
ข. สารวัตก านัน  
ค. ผู้ใหญ่บ้าน  
ง. แพทย์ประจ าต าบล 

 
  

 

ข้อสอบ พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
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7. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล 

ก. ก านัน  
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ท้องถิ่นจังหวัด  
ง. นายอ าเภอ  

8. สมาชิกสภาต าบลมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
ข. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง 
ค. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระ  
ง. 4 ปีนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

9. เมื่อสภาต าบลมีมติให้สมาชิกผู้ใดพ้นจากต าแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด 
ก. 1 ใน 3  
ข. 2 ใน 3  
ค. 1 ใน 4  
ง. 1 ใน 2 

10.เมื่อสมาชิกสภาต าบลมิได้อยู่ในหมู่บ้านติดต่อกันเกิน 6 เดือน ใครมีอ านาจสั่งให้พ้นจาก
ต าแหน่งได้ 

ก. ก านัน  
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. สมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 4  
ง. นายอ าเภอ  

11. เมื่อสมาชิกสภาต าบลว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน 
ก. 30  
ข. 45  
ค. 60  
ง. 15 

12. เมื่อสมาชิกสภาต าบลว่างลงเพราะเหตุอ่ืนให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน 
ก. 30  
ข. 45 
ค. 60  
ง. 15 
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13. ใครเป็นประธานสภาต าบล 
ก. สมาชิก อบต. ที่ได้รับเลือก  
ข. สมาชิกสภาต าบลที่ได้รับเลือก 
ค. ก านัน  
ง. นายอ าเภอ 

14. เงินค่าตอบแทนประธานสภาต าบล รองประธานสภาต าบล ให้ท าตามกฎหมายใด 
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ข. ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ง. ประกาศสภาต าบล 

15. งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีของสภาต าบลให้ท าเป็นอะไร 
ก. ญัตติ  
ข. ข้อบัญญัติ 
ค. ข้อบังคับ  
ง. ระเบียบ 

16. การจัดตั้ง อบต. ต้องมีเงินรายได้เฉลี่ย 3 ปีไม่น้อยกว่าเท่าใด 
ก. 100,000 บาท  
ข. 150,000 บาท  
ค. 130,000 บาท  
ง. 1,500,000 บาท 

17. การจัดตั้ง อบต. ให้ท าเป็นอะไร 
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย  
ง. ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบล 

18. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
ก. สภา อบต. และ นายก อบต.  
ข. พนักงานส่วนต าบล และ นายก อบต. 
ค. สภาต าบล และ นายก อบต.  
ง. พนักงานส่วนต าบล นายก อบต. และ สภา อบต. 
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19. โดยปกติองค์การบริหารส่วนต าบล จะมีสมาชิกมา อบต หมู่บ้านละกี่คน 

ก. 3 คน  
ข. 2 คน  
ค. 6 คน  
ง. กี่คนก็ได้ตามมติของสภา 

20. ราษฎรในต าบลต้องการให้สมาชิก อบต. ผู้ใดพ้นจากต าแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
เท่าใด 

ก. 1 ใน 2  
ข. 1 ใน 4 
ค. 2 ใน 3  
ง. 3 ใน 4  

21. ผู้ใดเป็นคนแต่งตั้งประธานสภา อบต.และรอง ประธานสภา อบต. 
ก. นายอ าเภอ  
ข. นายก อบต. 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ง. สมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน 

22. เมื่อประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. ว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้ง
ภายในกี่วัน 

ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน  
ง. 60 วัน 

23. จงเติมข้อความต่อไปนี้ เม่ือนายก อบต. ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายก อบต. เป็นผู้
.................... 

ก. ปฏิบัติราชการแทน 
ข. รักษาราชการแทน  
ค. ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ง. รักษาการแทน 
 

24. ในหนึ่งปีให้สมาชิก อบต. มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
ก. 2 สมัย  
ข. 2 สมัยหรือหลายสมัย 
ค. 2 สมัย – 4 สมัย  
ง. 2 สมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย  
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25. การประชุมสมัยหนึ่ง ๆ ก าหนดให้ไม่เกินกี่วัน 
ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน  
ง. 60 วัน 

26. ผู้ที่ไม่สามารถขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ คือใคร 
ก. ปลัด อบต.  
ข. ประธานสภา อบต. 
ค. นายก อบต.  
ง. สมาชิก อบต. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

27. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายก อบต. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่าเท่าใด 
ก. 25 ปี  
ข. 30 ปี  
ค. 35 ปี  
ง. 40 ปี 

28. นายก อบต. มีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 4 ปี วาระเดียว  
ข. 4 ปี 
ค. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ  
ง. 4 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระ 

29. ภายหลังการเลือกตั้ง นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภา อบต. ภายในกี่วัน 
ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน  
ค. 45 วัน  
ง. 60 วัน 

30. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของ อบต. 
ก. พัฒนาต าบลด้านเศรษฐกิจ  
ข. พัฒนาต าบลด้านการเมือง  
ค. พัฒนาต าบลด้านสังคม  
ง. พัฒนาต าบลด้านวัฒนธรรม 
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31. อบต. อาจออกข้อบัญญัติแต่จะก าหนดโทษผู้ฝ่าฝืนได้ไม่เกินกี่บาท 

ก. 1,000  
ข. 2,000 
ค. 3,000  
ง. 4,000 

32. ผู้ใดไม่สามารถเสนอร่างข้อบัญญัติ อบต. ได้ 
ก. นายก อบต.  
ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. ราษฎร  
ง. ปลัด อบต.  

33. เมื่อนายอ าเภอไม่เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต. ให้ส่งคืนสภา อบต. ภายในกี่วัน 
ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน  
ง. 60 วัน 

34. อบต. อาจกู้เงินจาก กระทรวง ทบวง กรม ได้เม่ือได้รับความเห็นชอบจาก 
ก. นาย อบต.  
ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ค. ประธานสภา  
ง. อ าเภอ 

35. ผู้ที่เสนอข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีได้คือใคร 
ก. ปลัด อบต.  
ข. นายก อบต.  
ค. ประธานสภา  
ง. สมาชิกสภาต าบล 1 คน 

36. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้แล้วเสร็จภายใน
กี่วัน 

ก. 15 วัน  
ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน  
ง. 60 วัน  
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37. ใครเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการ พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 2537 
ก. นายชวน หลีกภัย  
ข. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน  
ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา  
ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

38. พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่ 
ก. 23 ธันวาคม 2546  
ข. 23 มกราคม 2546 
ค. 22 พฤศจิกายน 2546  
ง. 22 ธันวาคม 2546 

39. ผู้ใดมีอ านาจสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้ 
ก. ประธานสภา  
ข. นายอ าเภอ 
ค. นายก อบต.  
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด  

40. นายก อบต. อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกินกี่คน 
ก. 1 คน  
ข. 2 คน  
ค. 3 คน  
ง. 4 คน 

41. ถ้าองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บ้านให้มีสมาชิก อบต. ได้กี่คน 
ก. 4 คน  
ข. 6 คน 
ค. 8 คน  
ง. 10 คน 

42. ใครเป็นผู้มีอ านาจในการแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. นายก อบต.  
ข. นายอ าเภอ  
ค. ท้องถิ่นอ าเภอ  
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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43. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข. นายอ าเภอ 
ค. นายก อบต.  
ง. ปลัด อบต. 

44. มาตรา 3 ระบุว่าให้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่เท่าใด 
ก. 13 ธันวาคม 2513  
ข. 13 ธันวาคม 2515  
ค. 15 ธันวาคม 2513  
ง. 15 ธันวาคม 2515 

45. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับ
ใด 

ก. มัธยมศึกษาตอนต้น  
ข. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
ค. ปริญญาตรี  
ง. ปริญญาโท 

46. ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. เงินเดือน  
ข. ค่าวัสดุ 
ค. ค่าจ้าง  
ง. ค่าอาหาร  

47. เมื่อ อบต. ออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีที่รัษฎากรเก็บในอัตราร้อยละ 0 ให้ 
อบต. เก็บอัตราใด 

ก. ร้อยละ 0  
ข. ร้อยละ 1 
ค. ร้อยละ 5  
ง. ร้อยละ 10 

48. เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขต อบต. นายอ าเภออาจเสนอความเห็นต่อผู้ใดเพื่อยุบสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ก. ประธานสภา  
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ค. ปลัดจังหวัด  
ง. ท้องถิ่นอ าเภอ 
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49. มีการยกฐานะสภาต าบลเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกในปี พ.ศ. ใด 
ก. 2537  
ข. 2538  
ค. 2539  
ง. 2540 

50. มีสภาต าบลที่ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรก จ านวนกี่แห่ง 
ก. 518 แห่ง  
ข. 587 แห่ง 
ค. 617 แห่ง 
ง. 1,018 แห่ง 

 
 
1. ตอบ ก. 2 มีนาคม 2538  
2. ตอบ ก. 90 วัน  
3. ตอบ ง. อบจ.  
4. ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
5. ตอบ ค. นิติบุคคล  
6. ตอบ ข. สารวัตก านัน  
7. ตอบ ง. นายอ าเภอ  
8. ตอบ ก. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง  
9. ตอบ ข. 2 ใน 3  
10. ตอบ ง. นายอ าเภอ  
11. ตอบ ข. 45  
12. ตอบ ค. 60  
13. ตอบ ค. ก านัน  
14. ตอบ ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
15. ตอบ ค. ข้อบังคับ  
16. ตอบ ข. 150,000 บาท  
17. ตอบ ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  
18. ตอบ ก. สภา อบต. และ นายก อบต.  
19. ตอบ ข. 2 คน  
20. ตอบ ง. 3 ใน 4  
21. ตอบ ก. นายอ าเภอ  

เฉลยข้อสอบ พรบ. สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
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22. ตอบ ก. 15 วัน  
23. ตอบ ข. รักษาราชการแทน  
24. ตอบ ง. 2 สมัยหรือหลายสมัยแต่ไม่เกิน 4 สมัย  
25. ตอบ ก. 15 วัน  
26.ตอบ ก. ปลัด อบต.  
27. ตอบ ข. 30 ปี 
28.ตอบ  ค. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ  
29. ตอบ ข. 30 วัน  
30. ตอบ ข. พัฒนาต าบลด้านการเมือง  
31. ตอบ ก. 1,000  
32. ตอบ ง. ปลัด อบต.  
33. ตอบ ก. 15 วัน 
34. ตอบ ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
35. ตอบ ข. นายก อบต.  
36. ตอบ ง. 60 วัน  
37. ตอบ ข. นายบัญญัติ บรรทัดฐาน  
38. ตอบ ก. 23 ธันวาคม 2546  
39. ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
40. ตอบ ข. 2 คน 
41. ตอบ ข. 6 คน  
42. ตอบ ข. นายอ าเภอ  
43. ตอบ ค. นายก อบต.  
44. ตอบ ข. 13 ธันวาคม 2515  
45 ตอบ ข. มัธยมศึกษาตอนปลาย  
46. ตอบ ง. ค่าอาหาร  
47. ตอบ ก. ร้อยละ 0  
48. ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
49. ตอบ ข. 2538  
50. ตอบ ค. 617 แห่ง  
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1. พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542 
บังคับใช้วันที่ 
 ก. 16 พฤศจิกายน 2542   ข. 17 พฤษภาคม 2542 
 ค. 18 พฤศจิกายน 2542   ง. 19 พฤษภาคม 2542 
2. พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ(ฉบับท่ี2) พ.ศ. 2549 บังคบใช้วันที่ 
 ก. 9 มกราคม 2549   ข. 9 มกราคม 2550 
 ค. 19 มกราคม 2550   ง. 18 พฤษภาคม 2542 
3. คณะกรรมการ ตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ2542 หมายความว่า 
 ก. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ข. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ค. กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ง. กรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 2542 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
5. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คน 
 ก. 24 คน ข. 30  คน ค. 36 คน ง. 42  คน 
6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกท่ีได้รับมอบหมาย 
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
 ง. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
7. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ก. ปลัดการทรวงพาณิชย์  ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 
 ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
8. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วน ต าบลจ านวนกี่คน 
 ก. 2 คน  ข. 3 คน  ค. 5 คน  ง. ขึ้นอยู่กับจ านวน อบต. ทั่วประเทศ 
 

 
  

 

ข้อสอบ พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ 
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 
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9. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก ผู้บริหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนกี่คน 
 ก. 2 คน  ข. 3 คน  ค. 5 คน  ง. ขึ้นอยู่กับจ านวน อบต. ทั่วประเทศ 
10. ใครเป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. คณะกรรมการ ก.พ. 
 ค. ปลัดการทรวงมหาดไทย  ง. ก.พ.ร. 
11. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี
จ านวนกี่คน 
 ก. 8 คน  ข. 10 คน ค. 12 คน ง. 14 คน 
12. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                           
 ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. หัวหน้า สกถ.                                  
 ง. บุคคลซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง 
13. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคน
ปัจจุบัน 
 ก.  ข.  
 ค.  ง.  
14. บุคคลใดสามารถเป็นผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 
 ก. อาจารย์ผู้สอนในสภาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
 ข. ผู้ที่มีต าแหน่งทางการเมือง 
 ค. ผู้ที่เป็นข้าราชการ 
 ง. บุคคลที่มีอายุ30 ปีขึ้นไป 
15. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
อายุไม่ต่ ากว่ากี่ปี 
 ก. 30 ปี  ข. 35 ปี  ค. 40 ปี  ง. 45 ปี 
16. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวาระ
ในการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 4 ปี วาระเดียว  ข. 4 ปีแต่ไม่เกิน2 วาระ 
 ค. 6 ปี วาระเดียว  ง. 3 ปี วาระเดียว 
17. ผู้ทรงคณะวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก 
 ก. การเลือกตั้ง   ข. การแต่งตั้ง 
 ค. การสรรหา   ง. การคัดเลือก 
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18. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 ก. จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท.  
 ข. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้ 
 ค. ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ 
 ง. ก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ 
20. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัด
หน่วยงานใด 
 ก. ส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค. ส านกังานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ง. ส านักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
21.ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล พัทยา และ อบต 
 ก. จัดให้มรีะบบรักษาความปลอดภัยใจจังหวัด 
 ข. ปรับปรุงชุมชนแออัดและท่ีอยู่อาศัย 
 ค. ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของ อปท. อื่น   
 ง. แบ่งสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
22.ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ก. การจัดตั้งแลดูแลตลาดกลาง 
 ข. การส่งเสริม การฝาก และการประกอบอาชีพ 
 ค. การสาธารณูปโภค 
 ง. การควบคุมอาคาร 
23. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อได้รับจัดสรรและร้อยละ
เท่าใด 
 ก. ร้อยละ20 ข. ร้อยละ30 ค. ร้อยละ40 ง. ร้อยละ50 
24. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เกินร้อย
ละเท่าใด 
 ก. ร้อยละ20 ข. ร้อยละ30 ค. ร้อยละ40 ง. ร้อยละ50 
25. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงแร่ เมื่อหักส่งแล้วได้รับไม่เกินร้อย
ละเท่าใด 
 ก. ร้อยละ20 ข. ร้อยละ30 ค. ร้อยละ40 ง. ร้อยละ50 
26. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม  อบต. หรือ เทศบาล ที่
อยู่ในพื้นที่ครอบ คลุมตามประธานบัตร จะได้รับจัดสรรแล้วไม่เกินร้อยละเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10 ข. ร้อยละ15 ค. ร้อยละ20 ง. ร้อยละ30 
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27. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เกินร้อย
ละเท่าใด 
 ก. ร้อยละ20 ข. ร้อยละ30 ค. ร้อยละ35 ง. ร้อยละ40 
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม โดยได้รับจัดสรรแล้วไม่
เกินร้อยละเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10 ข. ร้อยละ15 ค. ร้อยละ20 ง. ร้อยละ30 
29. กรุงเทพมหานคร อาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครจากน้ ามันไม่เกิน
เท่าใด 
 ก. ร้อยละ10  ข. ลิตรละ10 สตางค์ ค. กิโลกรัมละ10 สตางค์ ง. 10 บาท 
30. กรุงเทพมหานคร อาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราไม่เกินร้อยละ
เท่าใด 
 ก. ร้อยละ10  ข. ร้อยละ20  ค. ร้อยละ30 ง. ร้อยละ40 
31. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 ก. รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร  ข. เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
 ค. รายได้จากสาธารณูปโภค   ง. ค่าบริการ 
32. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการซ้ าซ้อนภายในกี่ปี 
 ก. ภายใน 4 ปี      ข. ภายใน 5 ปี      ค. ภายใน 6 ปี       ง. ภายใน 10 ปี 
32. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินถ่ายโอนภารกิจที่รัฐจัดให้บริหารในเขต อปท. ภายในกี่
ปี 
 ก. ภายใน4 ปี    ข. ภายใน6 ปี                         
 ค. ภายใน8 ปี    ง. ภายใน1 ปี นับแต่ที่ พรบ. บังคับ 
33. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินถ่ายโอนภารกิจที่ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล  
ภายในกี่ป ี
 ก. ภายใน4 ปี    ข. ภายใน5 ปี 
 ค. ภายใน6 ปี    ง. ภายหลังที่ดีมีการจัดตัง สกถ. 
34. การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริหารสาธารณะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในกี่ป ี
 ก. ภายใน 4 ปี    ข. ภายใน 5 ปี  
 ค. ภายใน 6 ปี           ง. ภายใน10 ปี 
35. การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริหารสาธารณะต้องพิจารณาจากอะไรบ้าง 
 ก. รายได้  ข. บุคลากร  ค. จ านวนประชากร ง. ถูกทุกข้อ 
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36. ตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ2542 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 
2544 ให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นไม้น้อยกว่าเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10    ข. ร้อยละ20  
 ค. ร้อยละ25    ง. ร้อยละ35 
37. ตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ2542 ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 
2549 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อรายได้ของรัฐบาลไม่น้อยกว่าเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10    ข. ร้อยละ20  
 ค. ร้อยละ25    ง. ร้อยละ35 
38. ให้ทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ของ อปท. ทุกระยะเวลากี่ปี 
 ก. 3 ปี  ข. 1 ปี  ค. 4 ปี  ง. 5 ปี 
39. ตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ(ฉบับท่ี2) 2549 ก าหนดว่าตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2550 เป็นต้นไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่
น้อยกว่าเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10 ข. ร้อยละ20 ค. ร้อยละ25 ง. ร้อยละ35 
40. ตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ(ฉบับท่ี2) 2549 มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าเท่าใด 
 ก. ร้อยละ10 ข. ร้อยละ20 ค. ร้อยละ25 ง. ร้อยละ35 
 
 
 
 

 
 
1.  ค. 2.  ข. 3.  ข.  4.  ค. 5.  ค. 6.  ก. 7.  ก. 8.  ค. 9.  ก. 10.  ก. 
11.  ค. 12.  ค. 13.  ข. 14.  ก. 15.  ข. 16.  ข. 17.  ค. 18.  ง. 20.  ข. 21.  ข. 
22.  ก. 23.  ข. 24.  ข. 25.  ค. 26.  ค. 27.  ข. 28.  ค. 29.  ข. 30.  ค. 31.  ก. 
32.  ก. 32.  ก. 33.  ก. 34.  ง. 35  ง. 36.  ข. 37.  ง. 38.  ค. 39.  ค. 40.  ง 
 

เฉลยข้อสอบ พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 2542 

 
 
 
 
 


