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1.ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการตาม พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 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 ได้วางแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการ
บรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. จะต้องเป็นไปตามหลักการใด 
 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 
 
 
 

 
  

 

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 7 พ.ศ. (2550) 
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5.ข้อใดเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง 
 ก.  กระทรวง      
 ข.  ทบวง 
 ค.  ส่วนราชการที่ชื่อเรียกอย่างอ่ืนมีฐานะเป็นกรม แต่ไม่ได้สังกัดกระทรวงหรือทบวง 
 ง.  ข้อ ก. และ ข. ถูก 
6.ส่วนราชการใด ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี    

ข.  ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.   กรมซ่ึงไม่สังกัดกระทรวง   

ง.  ข้อ ก. และข้อ ค. แล้วแต่กรณี 
 จ.  ทุกข้อมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
7.โดยทั่วไปการจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายใน
ล าดับใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    

ข.  พระราชก าหนด 
 ค.  พระราชกฤษฎีกา    

ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง   
8.ข้อใดผิด 
 ก.  การโอนส่วนราชการเข้าด้วยกันถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราก าลงัของส่วน
ราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ข.  ให้ส านักงานข้าราชการพลเรือน และส านักงานพัฒนาระบบราชการมีหน้าที่การ
ตรวจสอบดูแลมิให้ส่วนราชการที่มีพระราชกฤษฎีกาให้รวมหรือโอนเข้าด้วยกัน ก าหนดต าแหน่งหรือ
อัตราก าลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมจนกว่าจะครบสามปีนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกามีผล
บังคับใช้ 
 ค.  การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ง.  การยุบส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวงให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 จ.  ข้อ ข. และ ง. 
9.หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการก าหนดต าแหน่ง
หรือ อัตราก าลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นจนกว่าจะครบสามปี 
 ก.  ส านักงานพัฒนาระบบราชการ  ข.  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ค.  ส านักงบประมาณ          ง.  ข้อ ก. ข. และ ค. 
 จ.  ข้อ ข. และ ค. 
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10.หากกรมการปกครอง จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการความม่ันคงภายใน จะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    

ข.  พระราชกฤษฎีกา 
 ค.  พระราชก าหนด    

ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  ระเบียบกระทรวง 
11.กรณีท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 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. 
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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.ในกรณีที่นายกรฐัมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย
ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงในระหว่างที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่นั้น 
คณะรัฐมนตรีชุดเดิม จะต้องท าอย่างไร 
ก.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ข.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี 
ค.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
ง.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี 
จ.  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติราชการแทนแล้วแต่กรณี 
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 
 ง.  ค. และ ง. กล่าวผิด 
19.กรณีจ าเป็นนายกรัฐมนตรีสามารถยังยั้งการปฏิบัติราชการของหน่วยงานใดบ้าง หากหน่วยงาน
นั้น ปฏิบัติราชการขัดต่อนโยบายของรัฐบาล 
 ก.  ราชการส่วนกลาง     

ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 
 ค.  ราชการส่วนท้องถิ่น     

ง.  เฉพาะข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ยับยั้งได้ท้ัง ก. ข. และ ค. 
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20.นายกรัฐมนตรีสามารถยับยั้งการปฏิบัติราชการของส่วนราชการท้องถิ่นได้ในกรณีใด 
 ก.  ไม่สามารถยับยั้งเป็นอิสระของราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักการปกครองตนเอง 
 ข.  ยับยั้งได้หากราชการส่วนท้องถิ่นกระท าการก่อให้เกิดความเสียหายต่อท้องถิ่น 
 ค.  กรณีทีร่าชการส่วนท้องถิ่นปฏิบัติราชการต่อนโยบายหรือมติของคณะรัฐมนตรี 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ข้อ ก. และ ค. 
21.ข้อใดมิได้เป็นอ านาจการบังคับของนายกรัฐมนตรี 
 ก.  มีอ านาจบังคับบัญชาปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  มีอ านาจบังคับบัญชาปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  มีอ านาจบังคับบัญชาผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 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 
ง.  แต่งตั้งอธิบดีกรมทางหลวงชนบทไปด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมการปกครองโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 

 จ.  ไม่มีข้อใดผิด 
23.ระเบียบปฏิบัติราชการที่นายกรัฐมนตรีได้วางขึ้น เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปโดย
รวดร็วและมีประสิทธิภาพตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินก าหนดให้มีผลใช้บังคับเมื่อใด 
      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 
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 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 
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 จะสามารถกระท าได้โดยวิธี
ใด 
 ก.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   

ข.  ออกเป็นกฎกระทรวง 
 ค.  ออกเป็นพระราชก าหนดคณะรัฐมนตรี  

ง.  ออกเป็นระเบียบบริหารราชการโดยอนุมัติ 
 จ.  โดยค าสั่งรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
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31.การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5)  
พ.ศ. 2545 ต าแหน่งใดไม่ได้ถูกก าหนดไว้ 
 ก.  ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี   ข. ผู้ช่วยปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  ผู้ช่วยปลัดกระทรวง    ง.  หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี 
 จ.  ข้อ ค. และ ง. 
32.การก าหนดในส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมข้ึนไป อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน สามารถ
กระท าได้โดยอาศัยกฎหมายใด 
 ก.  พระราชกฤษฎีกา     ข.  ระเบียบกระทรวง 
 ค.  มติคณะรัฐมนตรี     ง.  กฎกระทรวง 
       จ.   เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
33.ในการก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองกรมขึ้นไปอยู่ในกลุ่มภารกิจเดียวกันนั้น หัวหน้า
กลุ่มภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาข้าราชการ 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 
 จ.  เฉพาะข้อ ข. และ ค. เท่านั้น 
35.บุคคลที่มีหน้าที่ในการวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ  
ในกระทรวงร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ตามมติและเป้าหมายของกระทรวง ได้แก่ 
 ก.  รัฐมนตรี      
 ข.  ปลัดกระทรวง 
 ค.  หัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
 ง.  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม 
 จ.  ข้อ ข. ค. และ ง. 
36.ตามพ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 หากกระทรวงใดมิได้จัดให้มี
กลุ่มภารกิจ และปริมาณงานมาก จะสามารถมีรองปลัดกระทรวงได้กี่คน 
 ก.  1 คน      ข.  2 คน 
 ค.  3 คน      ง.  4 คน 
 จ.  เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกันอนุมัติ 
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37.กระทรวงใดมีการแบ่งกลุ่มภารกิจ 
 ก.  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  

ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ค.  กระทรวงพลังงาน    

ง.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 จ.  ไมม่ีข้อถูก 
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.  ทุกกลุ่มภารกิจปฏิบัติราชการข้ึนตรงต่อรัฐมนตรีเว้นแต่ด้านกิจการความม่ันคงภายในขึ้น
ตรงต่อปลัดกระทรวง 
 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 านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องใด 
 ก.  ราชการทางเมือง 
 ข.  ราชการทั่วไปของกระทรวง 
 ค.  ราชการที่มิได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมหนึ่งกรมใดโดยเฉพาะ 
 ง.  ข้อ ก. และ ข. 
 จ.  ข้อ ก. และ ค. 
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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.กรณีท่ีมีกฎหมายอ่ืนก าหนดหน้าที่ของอธิบดีไว้เป็นการเฉพาะ การใช้อ านาจและการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายดังกล่าว 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 าเขต 
สามารถท าได้โดยอาศัยกฎหมายใด 
 ก.  พระราชบัญญัติ    ข.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ค.  พระราชกฤษฎีกา    ง.  กฎกระทรวง 
 จ.  มติคณะรัฐมนตรี 
46.การที่กรมใด จะต้องแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตและให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขต มี
วัตถุประสงค์ในการแบ่งอย่างใด 
 ก.  เพ่ือปฏิบัติทางการเงิน    ข.  เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ 
 ค.  เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบ   ง.  เพื่อปฏิบัติงานการวิจัย 
 จ.  ข้อ ข. และ ค. 
47.การแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพ่ือให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าเขตปฏิบัติงานทางวิชาการไม่บังคับ
ใช้แก่ส่วนราชการใดต่อไปนี้ 
 ก.  กระทรวงต่างประเทศ    ข.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ค.  ส านักงานอัยการสูงสุด   ง.  ข้อ ข. และ ค. 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
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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 านาจในการปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีข้อใดถูก (ยกเลิกแล้ว) 
 ก.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 ข.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้ปลัดกระทรวง 
 ค.  นายกรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 ง.  ข้อ ก. และ ค. ถูก 
 จ.  ถูกทุกข้อ 
50.ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนข้อใดไม่
ถูกต้อง(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 
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. 
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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.เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
แล้ว หากผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจดังกล่าวให้ปลัดจังหวัดปฏิบัติราชการแทน จะต้องท า
อย่างไร 
 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 
56.เมื่อมีการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการแทนให้แก่บุคคลใดแล้วผู้มอบอ านาจนั้น  
ยังคงหน้าที่อย่างไร 
 ก.  ยังคงมีอ านาจอยู่เช่นเดิมและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 ข.  มีหน้าที่ก ากับติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจ 
 ค.  มีอ านาจแนะน าและแก้ไขการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอ านาจได้ 
 ง.  ข้อ ข. และ ค. ถูก 
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 จ.  ก ข และ ค 
57.การรักษาราชการแทนข้อใดถูก 
 ก.  กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรอง
นายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ข.  กรณีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้คณะรัฐมนตรีมอบอ านาจให้รัฐมนตรีคน
ใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  กรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้และมีรองนายกรัฐมนตรีหลายคนให้
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. 
59.กรณีท่ีปลัดกระทรวงไม่อาจปฏิบัติราชการแทนได้และไม่มีรองปลัดกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจ
ปฏิบัติราชการ ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 
 ก.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งอธิบดีหรือผู้ด ารงต าแหน่งเทียบเท่าเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 
 ข.  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า
ผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ค.  ให้ปลัดกระทรวงแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดีหรือ
เทียบเท่าเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 ง.  ก และ ค แล้วแต่กรณี 
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60.ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งเลขานุการรัฐมนตรี หรือมีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ใครจะเป็นผู้รักษา
ราชการ 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 
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.   ขอ้ ข. และ ค. ผิด 
63.การรักษาราชการแทนตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
ไมใ่ช้บังคับแก่ส่วนราชการใด 
 ก.  กระทรวงศึกษาธิการ    ข.  กระทรวงการคลัง 
 ค.  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   ง.  กระทรวงกลาโหม 
 จ.  ค และ ง 



 

 

ภาค ก (วิชากฎหมาย) เลม่ 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  14 

 

64.กรณีเลขานุการกรมการปกครอง ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ หากต้องการที่จะแต่งตั้งผู้รักษา
ราชการแทนเลขานุการปกครองจะต้องท าอย่างไร 
 ก.  เลขานุการกรมการปกครองออกค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคนใดคนหนึ่ง 
               เป็นผู้รักษาราชการแทน 
 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 าแหน่งอ่ืนปฏิบัติราชการแทน  
               ให้ผู้ที่ปฏิบัติราชการแทนมีหน้าที่เช่นเดียวกับผู้ซึ่งมอบอ 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 
66."หัวหน้าคณะผู้แทน" ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) 2545 โดยทั่วไปเป็นข้าราชการสังกัดส่วนราชการใด 
 ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี  ข.  กระทรวงการต่างประเทศ 
 ค.  กระทรวงกลาโหม  ง.  กระทรวงใดก็ได้ที่ได้รับแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรี 
 จ.  กระทรวงพาณิชย์ 
67.กรณีท่ีปลัดกระทรวงมหาดไทย จะมอบอ านาจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้หัวหน้าคณะผู้แทนในการ
บริหารราชการ ใน ต่างประเทศ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 จะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ท าหนังสือให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
 ข.  แจ้งเรื่องมอบอ านาจให้หัวหน้าคณะผู้แทนทราบโดยตรง 
 ค.  ขออนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะท าการมอบอ านาจ 
 ง.  แจ้งเรื่องการมอบอ านาจดังกล่าวผ่านกระทรวงต่างประเทศ 
 จ.  ไม่มีข้อใดถูก 
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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 หากต้องการจะแบ่งเขตพ้ืนที่ ของบางอ าเภอจ 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 ใครมีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ก.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัด  ข.  สภาจังหวัด 
 ค.  คณะกรรมการจังหวัด    ง.  คณะกรรมการธรรมภิบาลจังหวัด 
 จ.  ค และ ง 
72.ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2550 ก าหนดให้จังหวัดมีอ านาจกี่ข้อ 
 ก.  6 ขอ้  ข.  7 ข้อ   ค.  8 ข้อ  
 ง.  ข้อ 9   จ.  5 ข้อ 
73. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับคณะกรรมการจังหวัด 
 ก.  หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงต่างๆ  
                กระทรวงละหนึ่งคนเป็นกรมการจังหวัด 
 ข.  ถ้ากระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดมากกว่าหนึ่งคนให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดคนหนึ่งเป็นผู้แทนในคณะกรรมการจังหวัด 
 ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นสมควรจะแต่งตั้งให้หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ในราชการ ส่วนภูมิภาคคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นกรมการจังหวัดเพ่ิมข้ึนเฉพาะการปฏิบัติ
หน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ 
 ง.  มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด 
 จ.  ข และ ง กล่าวผิด 
 
 
 



 

 

ภาค ก (วิชากฎหมาย) เลม่ 1                                              

 
คูม่อืเตรยีมสอบ  16 

 

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.  ถูกทุกข้เอ 
76.ใครเป็นประธานกรมการจังหวัด  
 ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด   

ข.  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการมอบหมาย 
 ค.  ปลัดจังหวัด    

ง.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
77. กรณีท่ีกระทรวงใดมีหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งกรมต่าง ๆ ในกระทรวงนั้นส่งมา
ประจ าอยู่จังหวัด มากกว่าหนึ่งคน ใครเป็นผู้มีอ านาจก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการคนหนึ่งเป็น
ผู้แทนของกระทรวงในคณะกรมการจังหวัด 
 ก.  ปลัดกระทรวง     

ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค.  รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง     

ง.  หัวหน้าส่วนราชการตกลงกันเอง 
 จ.  ผิดทุกข้อ 
78.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการบริหารราชการจังหวัด 
 ก.  ปลัดจังหวัดแป็นผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดรองจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาบรรดข้าราชการฝ่ายบริหาร 
 ค.  การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
 ง.  จะให้มีผู้ช่วยผู้ว่าราชการจงัหวัดเป็นผู้ช่วยผู้สั่งการและปฏิบัติราชการแทน 
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 
 จ.  ฐานะของปลัดจังหวัดตามกฎหมายเป็นผู้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ 
                  ผู้ว่าราชการจังหวัดมิใช่ผู้ช่วยสั่ง 
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79.กรณีท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หากมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยู่ 2 คน ใคร
เป็นผู้มีอ 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.  เสนอขอจัดตั้งบประมาณจังหวัดและรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
 ง.  ก ากับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์กรรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 จ.  ควบคุมการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย 
82.กรณีท่ีส่วนราชการใด ต้องการให้ข้าราชการในสังกัดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด จะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ออกพระราชบัญญัติ    ข.  ออกพระราชฎีกา 
 ค.  ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี   ง.  ออกระเบียบกระทรวง 
 จ.  ออกกฎกระทรวง 
83.ข้อใดเป็นการแบ่งส่วนราชการจังหวัด 
       ก.  จังหวัด อ าเภอ      
       ข.  จังหวัด อ าเภอ ราชการส่วนท้องถิ่น 
       ค.  ส านักงานจังหวัด สว่นราชการต่าง 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 
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85.ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของอ าเภอที่เพ่ิมเติมไปจากอ านาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบ 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 
87.ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชนตามระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน 
 ก.  ข้อพิพาทเกี่ยวกับทางแพ่งกับท่ีดินมรดก และข้อพิพาททางแพ่งอ่ืนที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน
สองแสนบาท 
 ข.  แยกระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในทางแพ่งและในทางอาญาออกจากกันอย่างชัดเจน 
 ค.  ในทางอาญาต้องเป็นคดีอันยอมความกันได้เว้นแต่เป็นคดีเกี่ยวกับเพศ เด็กและเยาวชน 
 ง.  อายุความฟ้องร้องสะดุดหยุดลงนับแต่วันที่ยื่นข้อพิพาทเว้นแต่ในทางอาญาอายุความร้อง
ทุกข์ให้เริ่มนับใหม่นับแต่วันที่จ าหน่ายข้อพิพาท 
 จ.  ข้อตกลงตามสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลเช่นเดียวกับค าชี้ของอนุญาโตตุลาการ 
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88.อ าเภอ ก. ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอเนื่องจากนายอ าเภอคนเดิมย้ายไปด ารงต าแหน่งที่
อ าเภอ ข. กรณีนี้หากต้องการที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายอ าเภอจะต้องท าอย่างไร 
 ก.  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งปลัดอ าเภอ หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าเภอ มีผู้อาวุโส
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้รักษาราชการแทน 
 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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เฉลยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 (พ.ศ.2550) 

 
1.  จ         30. ง          59. ก          88.  ก 
2.  ง         31. จ          60. ข          89.  ข 
3.  ง         32. จ          61. ค          90.  จ 
4.  ค         33. ง          62. ข           
5.  จ         34. ง          63. ง            
6.  ก         35. จ          64. ค           
7.  ก         36. ข          65. จ           
8.  ข         37. จ          66. ข           
9.  จ         38. ข          67. ง           
10. ข        39. ก          68. ก           
11. ข        40. ค          69. ง           
12. ง         41. ก          70. ง           
13. จ         42. ก         71. ค           
14. จ         43. ก         72. จ           
15. ก         44. จ         73. จ           
16. ง         45. ค         74. ข           
17. ง         46. ข         75. ง            
18. ค         47. ค         76. ก           
19. จ         48. ข         77. ก           
20. ค         49. ค         78. ก           
21. ค         50. ง         79. ข           
22. ค         51. ก         80. ข           
23. ข         52. ก         81. ก           
24. ง         53. จ          82. ก           
25. ง         54. ง          83. ค           
26. จ         55. ก          84. ง           
27. ค         56. ง          85. จ           
28. ง         57. ง          86. ก           
29. ก        58. ง           87. ค          
 
 


