
หนา้ 1 จาก 82 

 

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา 

1. การจัดการศกึษาให้ยึดหลักดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ข) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค) เป็นการศึกษาตลอดชีวติส าหรับประชาชน 

ง) ขอ้ ข. และขอ้ ค. 

จ) พัฒนาตามแนวโยบายของรัฐบาล 

********************************************************************** 

2. พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตราขึ้นโดย 

ก) แนะน าของรัฐสภา 

ข) ยินยอมของรัฐสภา 

ค) ค าแนะน าของสภาผู้แทนราษฎรและยินยอมของวุฒิสภา 

ง) ค าแนะน าและยินยอมของสภานติบิัญญัติ 

จ) ค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

********************************************************************** 

3. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 ในฉบับที่ 3 

ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ก) นายชวน หลีกภัย 

ข) นายบรรหาร ศิลปะอาชา 

ค) พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

ง) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชวีะ 

จ) พันต ารวจโท ทักษณิ ชินวัตร 

********************************************************************** 

4. พ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ฉบับแรกมีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) 14 สงิหาคม 2542 
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ข) 15 สงิหาคม 2542 

ค) 18 สงิหาคม 2542 

ง) 19 สงิหาคม 2542 

จ) 20 สงิหาคม 2542 

********************************************************************** 

5.  การศึกษา หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ข้อใดกล่าวไม่

ถูกต้อง 

ก) การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัย

เกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรูอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชีวติ 

ข) การสร้างสรรคจ์รรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ค) กระบวนการเรียนรูค้วามเจริญ งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู ้

ง) การศึกษาที่เกดิจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ 

จ) การฝึก การอบรม การสบืสานทางวัฒนธรรม 

********************************************************************** 

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตามพ.ร.บ.การศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

ก)  “ผู้บริหารสถานศึกษา” ความหมายว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร

สถานศึกษาแต่ละแห่งเฉพาะของรัฐ 

ข) “การศึกษาตลอดชวีิต” ความหมายว่า การศึกษาที่เกดิจาการผสมผสานระหว่างการศึกษา

ในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพ

ชีวติได้อย่างตอ่เนื่องตลอดชวีิต 

ค) “บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัด

กระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษา

ตา่งๆ 

ง) “คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลักการด้านการสอนและการวิจัยใน

สถานศึกษาระดับอุดมศกึษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 

จ) “ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียน การสอน และ

การส่งเสริมการเรียนรูข้องผู้เรียนด้วยวิธกีารต่างๆ ในสถานศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน 

********************************************************************** 
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7. ต าแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมีอ านาจออก

กฎกระทรวง ระเบียบและประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิารและรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม 

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

8. ความมุ่งหมายและหลักการ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย ให้เป็น

มนุษย์ที่สมบูรณ์ทัง้เรื่องใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

ข) ความฉลาดและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 

ค) ร่างกาย จิตใจ 

ง) สติปัญญา 

จ) ความรู้และคุณธรรม 

********************************************************************** 

9. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) บุคลากรทางการศึกษา หมายความว่าผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง

ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บรกิาร 

ข) การศึกษาขัน้พื้นฐาน  หมายความว่าการศึกษาก่อนระดับอุดมศกึษา 

ค) สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  หมายความว่าสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ง) ผู้สอน หมายความว่า  ครูและอาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่างๆ 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

10. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับเมื่อใด 

ก) 19 สงิหาคม 2542 

ข) 20 สงิหาคม 2542 

ค) ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ค. 
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จ) ขอ้ ข. และข้อ ค. 

********************************************************************** 

11. การจัดการศกึษาให้ยึดหลักดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเน่ือง 

ข) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

ค) เป็นการศึกษาตลอดชวีิตส าหรับประชาชน 

ง) เป็นการจัดการศึกษานอกห้องเรยีน  

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

12. ให้มีคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศึกษาคณะหนึ่ง

จ านวนกี่คน 

ก) 7 คน 

ข) 9 คน 

ค) 10 คน 

ง) 15 คน 

จ) 27 คน 

********************************************************************** 

13. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีกี่มาตรา 

ก) 75 มาตรา 

ข) 76 มาตรา 

ค) 76 มาตรา 

ง) 78 มาตรา 

จ) 79 มาตรา 

********************************************************************** 

14. ให้ต าแหน่งใด เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส านักงานปฏิรูปการศึกษา 

และมีอ านาจก ากับดูแลกิจการของส านักงานตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยองค์การ

มหาชน 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 
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ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ง) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) นายกรัฐมนตรี 

******************************************************************** 

15.คณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการบริหารส านักงานปฏิรูปการศกึษา ผู้แทนหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ต าแหน่งใดไม่เกี่ยวข้อง 

ก) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ข) เลขาธกิารคณะกรรมการขา้ราชการพลเรอืน 

ค) เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ง) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ) เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

********************************************************************** 

16. ให้จัดต้ังส านักงานปฏิรูปการศึกษา ซึ่งเป็นองค์การมหาชนเฉพาะกิจ ที่จัดต้ังขึ้นโดย

กฎหมายใด ที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน 

ก) พระราชบัญญัติ 

ข) พระราชก าหนด 

ค) พระราชกฤษฎีกา 

ง) กฎกระทรวง 

จ) มติคณะรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

17. ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ทุกระดับ ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ข) ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ค) ระบบประกันปริมาณภายใน และระบบการประกันปริมาณภายนอก 

ง) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพนอกระบบ 

จ) ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

********************************************************************** 
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18. คณะกรรมการสภาการศึกษา ต าแหน่งใดเป็นประธาน 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตร ี

ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

19. การจัดการศกึษามีกี่รูปแบบ 

ก) 1 รูปแบบ 

ข) 2 รูปแบบ 

ค) 3 รูปแบบ 

ง) 4 รูปแบบ 

จ) 5 รูปแบบ 

********************************************************************** 

20. การจัดการศกึษา มีรูปแบบตามข้อใด 

ก) การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 

ข) การศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกระบบ 

ค) การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษานอกโรงเรียน 

ง) การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

จ) การศึกษาในระบบ การศึกษาทางไกล และการศึกษาตามอัธยาศัย 

********************************************************************** 

21. การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ 

ก) 1 ระดับ 

ข) 2 ระดับ 

ค) 3 ระดับ 

ง) 4 ระดับ 

จ) 5 ระดับ 

********************************************************************** 

22. การศึกษาในระบบมีระดับดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
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ก) ระดับต่ ากวา่ปริญญา และระดับปริญญา 

ข) ระดับต่ ากวา่ปริญญา ปรญิญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก 

ค) การศึกษาขัน้พื้นฐาน การศึกษาระดับต่ ากวา่ปริญญา 

ง) การศึกษาภาคบังคับ และการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

จ) การศึกษาขัน้พื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศกึษา 

********************************************************************** 

23. การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดตามข้อใด ก่อนระดับอุดมการณ์

ศึกษา การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎหมายใด 

ก) สบิสองปี / พระราชบัญญัติ 

ข) ไม่นอ้ยกว่าสิบสองป ี/ พระราชบัญญัต ิ

ค) สบิสองปี / กฎกระทรวง 

ง) ไม่น้อยกว่าสบิสองปี / กฎกระทรวง 

จ) ไม่น้อยกว่าสบิสองปี / พระราชกฤษฎีกา 

********************************************************************** 

24.ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนกี่ปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เท่าใด เข้าเรียนใน

สถานศกึษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีท่ีเท่าใด 

ก) เกา้ปี / สบิ / สิบห้า 

ข) เจ็ดปี / สบิห้า / ยี่สบิ 

ค) เกา้ปี / เจ็ด / สบิหก 

ง) เกา้ปี / สบิสอง/ สบิหก 

จ) เจ็ดปี / เจ็ด / สบิหก 

********************************************************************** 

25. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา

หรือในรูปคณะกรรมการจ านวนกี่องค์กร 

ก) 1 องค์กร 

ข) 2 องค์กร 

ค) 3 องค์กร 
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ง) 4 องค์กร 

จ) 5 องค์กร 

********************************************************************** 

26. การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภา

หรือในรูปคณะกรรมการโดยมีองค์กรดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ค) คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ง) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ) สภาการศึกษา 

********************************************************************** 

27. ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 เนื่องจาก

รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ โดยให้แยกภารกิจเกี่ยวกับงานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม ไปจัดต้ังเป็นกระทรวงใด และโดยเป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารและการ

จัดการศกึษาของเขตพื้นที่การศึกษา 

ก) กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา  

ข) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ค) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ง) กระทรวงแรงงาน 

จ) กระทรวงวัฒนธรรม 

********************************************************************** 

28. ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นหน่วยงาน

ใด ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพนอก และท าการประเมินผลการจัด

การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศกึษา 

ก) หน่วยงานของรัฐ 

ข) รัฐวสิาหกิจ 

ค) องค์การมหาชน 

ง) องค์กรอิสระ 
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จ) องค์กรเอกชน 

********************************************************************** 

29. สภาการศึกษา มีหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) พิจารณาเสนอนโยบายและแผนในการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

ข) พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬากับ

การศึกษาทุกระดับ 

ค) พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ง) พิจารณาเสนอนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษาเพื่อด าเนินการให้เป็นไปแผน 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

30. ใครด ารงเลขาธิการสภาการศึกษา คนปัจจุบัน 

ก) นายการุณ สกุลประดษิฐ์ 

ข) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรรีักษ์  

ค) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ 

ง) ดร.กมล รอดคลา้ย 

จ) นางสาวอาภรณ์  แก่นวงศ์ 

********************************************************************** 

31. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 มี

ผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) 19 กุมภาพันธ์ 2551 

ข) 20 กุมภาพันธ์ 2551 

ค) 2 มีนาคม 2551 

ง) 3 มีนาคม 2551 

จ) 4 มีนาคม 2551 

********************************************************************** 
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32.พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ต าแหน่งใดเป็นผู้รักษาการ และมีอ านาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 

จ) ขอ้ ข. และ ข้อ ค. 

********************************************************************** 

33. เลขาธิการ กศน.คนปัจจุบัน 

ก) นายการุณ สกุลประดษิฐ์ 

ข) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรรีักษ์  

ค) นายกฤตชัย อรุณรัตน์ 

ง) ดร.กมล รอดคลา้ย 

จ) นายสุรพงษ์ จ าจด 

********************************************************************** 

34. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ต าแหน่งใดเป็นประธาน 

ก) ปลัดจังหวัด 

ข) รองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ง) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด 

จ) นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

********************************************************************** 

35. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ก) เกษตรจังหวัด 

ข) นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 
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ค) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 

ง) ทอ้งถิ่นจังหวัด 

จ) สาธารณสุขจังหวัด 

********************************************************************** 

36. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

กรรมการในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังจ านวนกี่คน 

ก) ห้าคน 

ข) หกคน 

ค) แปดคน 

ง) เกา้คน 

จ) สบิสองคน 

********************************************************************** 

37. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

กรรมการในส่วนผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังในจ านวนนี้จะแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในพื้นที่

จังหวัดจ านวนเท่าใด 

ก) สามคน 

ข) ไม่น้อยกว่าสามคน 

ค) ห้าคน 

ง) ไม่น้อยกว่าห้าคน 

จ) เกา้คน 

********************************************************************** 

38. คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ต าแหน่งใดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ก) ปลัดจังหวัด 

ข) สาธารณสุขจังหวัด 

ค) ทอ้งถิ่นจังหวัด 

ง) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 
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จ) ครูประจ าจังหวัด 

********************************************************************** 

39.คณะกรรมการส่ ง เสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตา มอั ธยาศัย

กรุงเทพมหานคร ต าแหน่งใดเป็นประธาน 

ก) ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ข) เลขาธกิาร กศน. 

ค) ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. กทม. 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

จ) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

********************************************************************** 

40. ให้ส านักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ปรับเปลี่ยนภารกิจเป็นส านักงานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และให้ผู้อ านวยการส านักบริหารงาน

การศึกษานอกโรงเรียน ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันท่ีพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ปฏิบัติหน้าที่

เลขาธิการ กศน. จนกว่าจะมีการแต่งต้ังเลขาธิการ กศน. ขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว ทั้งนี้ต้องเป็นตามข้อใด นั บแต่วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ก) เกา้สิบวัน 

ข) ไม่เกินเกา้สิบวัน 

ค) หนึ่งรอ้ยยี่สิบวัน 

ง) หนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน 

จ) ไม่เกินหนึ่งรอ้ยแปดสิบวัน 

********************************************************************** 

41. ต าแหน่งใด เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 
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จ) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

42. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มีผล

บังคับใช้เมื่อใด 

ก) วันท่ี 21 ธันวาคม 2547 

ข) วันท่ี 22 ธันวาคม 2547 

ค) วันท่ี 23 ธันวาคม 2547 

ง) วันท่ี 24 ธันวาคม 2547 

จ) วันท่ี 25 ธันวาคม 2547 

********************************************************************** 

43. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 แก้ไขถงึ

ฉบับท่ีเท่าใด 

ก) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551 

ข) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 

ค) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

ง) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

จ) ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2558 

********************************************************************** 

44. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ต าแหน่งใดเป็นประธาน 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงวัฒนธรรม 

จ) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

45. ก.ค.ศ. กรรมการโดยต าแหน่งมีจ านวนกี่คน 

ก) 5 คน 

ข) 7 คน 

ค) 8 คน 
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ง) 9 คน 

จ) 12 คน 

********************************************************************** 

46. ก.ค.ศ. ต าแหน่งใดเป็นรองประธานกรรมการ 

ก) ปลัดกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ข) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) เลขาธกิาร ก.พ. 

ง) เลขาธกิารคณะกรรมการอุดมศกึษา 

จ) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

********************************************************************** 

47. ใครด ารงเลขาธิการก.ค.ศ. คนปัจจุบัน 

ก) นายการุณ สกุลประดษิฐ์ 

ข) ดร.ชัยพฤกษ์ เสรรีักษ์  

ค) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ 

ง) ดร.กมล รอดคลา้ย 

จ) นายพินจิศักดิ์ สุวรรณรังค์ 

********************************************************************** 

48. ให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะหนึ่ง เรียกว่า 

ก) คณะกรรมการข้าราชการครูและลูกจ้างทางการศึกษา 

ข) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร 

ค) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ง) คณะกรรมการข้าราชการครูและคณาจารย์ทางการศึกษา 

จ) คณะกรรมการข้าราชการครูและอาจารย์ทางการศึกษา 

********************************************************************** 

49. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งใดไม่ได้เป็น

กรรมการโดยต าแหน่ง 

ก) เลขาธกิาร ก.ค.ศ. 

ข) เลขาธกิารคุรุสภา 
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ค) เลขาธกิาร ก.พ.ร. 

ง) เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

********************************************************************** 

50. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ านวนกี่คน 

ก) 5 คน 

ข) 7 คน 

ค) 9 คน 

ง) 10 คน 

จ) 15 คน 

********************************************************************** 

51.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ใคร

เป็นผู้แต่งต้ังจากบุคคลที่มีรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงทางด้านการศึกษา ด้าน

การบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ฯ 

ก) เลขาธกิาร ก.ค.ศ. 

ข) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ง) คณะรัฐมนตร ี

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

52. มาตรฐานความรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพครูมีท้ังหมดกี่ข้อ 

ก) 9 ขอ้ 

ข) 10 ขอ้ 

ค) 11 ขอ้  

ง) 12 ขอ้ 

จ) 13 ขอ้ 

********************************************************************** 
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53. ใครเป็นผู้ออกข้อบังคับคุรุสภาเกี่ยวกับมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

ก) คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) คุรุสภา 

ง) คณะกรรมการสภาการศึกษา 

จ) คณะกรรมการมาตรฐานวชิาชีพ 

********************************************************************** 

54. ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีเพียงพอที่สามารถ

น าไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้  

ก) มาตรฐานการปฏิบัตติน 

ข) มาตรฐานการปฏิบัตงิาน 

ค) มาตรฐานวิชาชีพ 

ง) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 

จ) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

********************************************************************** 

55. ผู้ที่ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้องมีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนมาแล้วไม่

น้อยกว่ากี่ป ี

ก) 3 ปี 

ข) 5 ปี 

ค) 7 ปี 

ง) 9 ปี 

จ) 10 ป ี

********************************************************************** 

56. การเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ อยู่ในมาตราใด ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ 

ก) มาตรา 20 

ข) มาตรา 21 

ค) มาตรา 22 
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ง) มาตรา 24 

จ) มาตรา 26 

********************************************************************** 

57. พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันแก้ไขถงึฉบับท่ีเท่าใด 

ก) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2552 

ข) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2552 

ค) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

ง) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2559 

จ) ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2559 

********************************************************************** 

58. คนพิการมีกี่ประเภท 

ก) 7 ประเภท 

ข) 8 ประเภท 

ค) 9 ประเภท 

ง) 10 ประเภท 

จ) 11 ประเภท 

********************************************************************** 

59. คนที่มคีวามบกพร่องด้านใด ที่ไม่ได้จัดว่าเป็นคนพิการ 

ก) ทางร่างกาย 

ข) ทางการสื่อสาร 

ค) ทางการไดย้ิน 

ง) ทางการจิตใจ 

จ) ทุกขอ้เป็นคนพิการ 

********************************************************************** 

60. แผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล มีชื่อตามข้อใด 

ก) AEP 

ข) PEI 

ค) IEP 

ง) EEP 
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(แจกฟรี) รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 

จ) IPE 

********************************************************************** 

61. ข้อใดกล่าวถูกต้อง ของความหมายของคนพิการ 

ก) บุคคลที่มีสภาพการด ารงชีวิตแตกตา่งจากผู้อื่น 

ข) บุคคลที่มีความบกพรอ่งทางรา่งกายและจติใจ 

ค) บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติกจิกรรมหรอืมีสว่นร่วมทางสังคม 

ง) บุคคลที่มีขอ้จ ากัดทางด้านการเรียนและการเรียนรู ้

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

62. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องผ่านการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาตรีอย่าง

น้อยตามข้อใด 

ก) 1 ภาคการเรียน 

ข) 2 ภาคการเรียน 

ค) 1 ปี 

ง) 2 ปี 

จ) 5 ปี 

********************************************************************** 

63.มาตรฐานประสบการณ์วชิาชีพมีท้ังหมดกี่ข้อ 

ก) 2 ขอ้ 

ข) 3 ขอ้ 

ค) 9 ขอ้ 

ง) 11 ขอ้ 

จ) 12 ขอ้ 

********************************************************************** 

64.มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพอยู่ในบังคับของมาตรฐานใด 

ก) มาตรฐานการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ข) มาตรฐานการปฏิบัตติน 

ค) มาตรฐานวิชาชีพ 

ง) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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จ) มาตรฐานการสอน 

********************************************************************** 

65.สิ่งใดต่อไปนี้ ครูควรมีความรอบรู้ 

ก) หลักสูตร 

ข) การวัดผล 

ค) การประเมินผล 

ง) เน้ือหา 

จ) มาตรฐานความรู้ 

********************************************************************** 

66. ผู้ที่ได้รับบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูต้องมีอายุเท่าใด 

ก) 15 ป ี

ข) 18 ปี 

ค) 20 ป ี

ง) 22 ป ี

จ) 25 ปี 

********************************************************************** 

67. เพราะเหตุใด จึงมีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ. 2547 

ก) ปรับปรุงในสว่นของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข) จัดระบบข้าราชการครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ค) ปรับปรุงเขตพื้นที่การศึกษาเป็นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ข. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

68. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่หน่วยงานการศกึษา 

ก) แหลง่เรยีนรู้ประวัตศิาสตร์ในทอ้งถิ่น 

ข) ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ค) ส านักงานการศึกษานอกโรงเรียน 

ง) แหลง่การเรียนรูต้ามประกาศของส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 
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จ) ทุกข้อเป็นหน่วยงานการศึกษา 

********************************************************************** 

69. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาต้องพิจารณาการร้องทุกข์ของ

ข้าราชการครูให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน 

ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน 

ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

********************************************************************** 

70. ข้าราชการครูมีความหมายตามข้อใดต่อไปนี้ 

ก) ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน 

ข) ผู้ที่ท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนและสง่เสรมิการเรียนรู้ 

ค) ผู้ที่ท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนและการวจิัย 

ง) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุลุแต่งตัง้ให้รับราชการ 

จ) ขอ้ ข. และ ง. 

********************************************************************** 

71. การได้รับโทษทางวินัยข้อใด ที่มีสิทธิได้รับบ าเหน็จบ านาญ 

ก) ให้ออก 

ข) ไล่ออก 

ค) ปลดออก 

ง) บังคับออก 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วถูกต้อง 

********************************************************************** 

72. ข้อใดไม่ใช่ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ก) รับจา้งท าผลงานทางวิชาการ 

ข) ซือ้สทิธขิายเสยีงในการเลอืกตัง้ 

ค) ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุผลเป็นเวลา 7 วัน 

ง) คัดลอกผลงานของผู้อื่น 
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จ) ไม่มีข้อใดกลา่วถูกต้อง 

********************************************************************** 

73. การลงโทษข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาต้องท าให้ลักษณะตามข้อใด 

ก) ขอ้บังคับ 

ข) บันทกึขอ้ความ 

ค) ระเบียบ 

ง) ค าสั่ง 

จ) ขอ้ก าหนด 

********************************************************************** 

74. ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ความผิดอาญาจนได้รับความประจักษ์ชัดแล้ว 

ข) ความผิดวินัยไม่รา้ยแรงแต่ได้รับสารภาพแล้ว 

ค) ความผิดลหุโทษ 

ง) ละทิ้งหน้าที่ราชการเกินสบิห้าวัน 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

75. ข้าราชการครูที่ถูกปลดออกมีสทิธิร้องทุกข์ต่อใคร 

ก) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข) ก.ค.ศ. 

ค) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ง) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

76. ข้าราชการครูที่ถูกลดขั้นเงินเดือนมีสิทธิอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 
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********************************************************************** 

77. ข้าราชการครูที่ถูกไล่ออกมีสทิธิร้องทุกข์ภายในกี่วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

78. ข้าราชการครูที่ได้รับโทษภาคทัณฑ์มีสทิธิอุทธรณ์ต่อใคร 

ก) เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ข) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ง) กศจ. 

จ) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

********************************************************************** 

 79. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาจะออกจากราชการได้ในกรณีใด 

ก) พ้นจากราชการตามกฎหมายว่าดว้ยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 

ข) ถูกเพกิถอนใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

ค) ถูกสั่งลงโทษปลดออกหรอืไลอ่อก 

ง) ลาออกจากราชการและได้รับอนุญาตให้ลาออก 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

80. บทลงโทษของความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ภาคทัณฑ์ 

ข) ตัดเงินเดือน 

ค) ลดข้ันเงินเดือน 

ง) ปลดออก 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 
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81. ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งบรรจุและแต่งต้ัง 

ก) ปลัดกระทรวงศกึษา 

ข) ก.ค.ศ. 

ค) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ง) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

จ) อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา 

********************************************************************** 

82. ข้อใดคอื ต าแหน่งบุคลากรทางการศกึษาอื่น 

ก) ครูผู้ช่วย 

ข) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ค) อาจารย์ 

ง) ศึกษานเิทศก์ 

จ) ขอ้ ค. และขอ้ ง. 

********************************************************************** 

83.ครูที่ได้รับต าแหน่งวิทยฐานะเชี่ยวชาญพิเศษ ใครเป็นผู้ท าหน้าที่น าเสนอนายกรัฐมนตร ี

เพื่อน าความกราบบังคมทูล เพื่อทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ก) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ค) รัฐมนตรี 

ง) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา 

จ) ก.ค.ศ. 

********************************************************************** 

84. นโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา อยู่ในข้อใดที่เกี่ยวข้องกับการจัด

การศึกษา 

ก) ขอ้ 1 

ข) ขอ้ 2 

ค) ขอ้ 3 

ง) ขอ้ 4 

จ) ขอ้ 10 
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********************************************************************** 

85. การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านควรด าเนินการ

ตามข้อใด 

ก) พัฒนา 

ข) เผยแพร ่

ค) สนับสนุน 

ง) ปรับปรุง 

จ) อนุรักษ ์

********************************************************************** 

86. ในการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาจะจัด

ให้มีส่ิงใดต่อไปนี ้

ก) กองทุน 

ข) การบริจาค 

ค) การกูย้ืม 

ง) คูปอง 

จ) การสมัครใจ 

********************************************************************** 

87. สถานศกึษา 3 D ประกอบด้วยตามข้อใด  

ก) Democracy Develop Decency 

ข) Develop Decency Drug- Free 

ค) Democracy Decency Drug-Free 

ง) Democracy Develop Design  

จ) Democracy Develop Drug-Free 

********************************************************************** 

88. นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีท้ังหมดกี่ข้อ 

ก) 5 ข้อ 

ข) 6 ข้อ 

ค) 9 ข้อ 

ง) 10 ขอ้ 
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จ) 11 ขอ้ 

********************************************************************** 

89. DLIT คอืข้อใด  

ก) การจัดการเรียนรูผ้่านสัญญาณอินเทอร์เน็ต 

ข) การเรียนรูผ้่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค) การเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ง) การจัดการเรียนรูด้ว้ยเทคโนโลยีออนไลน์ 

จ) การจัดการเรียนรูผ้่านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

********************************************************************** 

90. นโยบายของการศึกษา ปีการศกึษา 2558 ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 

ข) ดูแลช่วยเหลอืเด็กพิการ 

ค) ปลอดนักเรยีนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ 

ง) รณรงคก์ารดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

จ) คนืเวลาครูให้นักเรยีน 

********************************************************************** 

91. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาก าหนดให้มกีารเย่ียมบ้านนักเรยีน ปีละ 2 ครั้ง ในเดือนใด

บ้าน 

ก) เดือนมกราคมและธันวาคม 

ข) เดือนกรกฎาคมและสงิหาคม 

ค) เดือนตุลาคมและกันยายน 

ง) เดือนสิงหาคมและตุลาคม 

จ) เดือนสิงหาคมและธันวาคม 

********************************************************************** 

92. หัวใจส าคัญของนักปราชญ์และบัณฑิตคอืข้อใด 

ก) ฟัง พูด อ่าน เขียน 

ข) เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา 

ค) อุ อา กะ สะ 

ง) สุ จ ิปุ ล ิ
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จ) สุ จ ิปุ ล ิโชว์ 

********************************************************************** 

93. AAA สามตัวนี้ไม่ได้หมายถงึ ข้อใด 

ก) การติดตามผลกการด าเนนิงานตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ค) Analyze Alert Action 

ง) Triple A Process 

จ) ขอ้ ค. และขอ้ ง. 

********************************************************************** 

94. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเด็กตามความหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก  

ก) อายุต่ ากวา่สิบแปดปบีรบิูรณ์ 

ข) ก าลังเรยีนอยู่ในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

ค) บรรลุนติภิาวะด้วยการสมรส 

ง) เข้าเรียนในระดับปฐมวัย 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

95. คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษามีท้ังหมดกี่คน 

ก) 29 คน 

ข) 30 คน 

ค) 31 คน 

ง) 32 คน 

จ) 36 คน 

********************************************************************** 

96. โทษทางวนิัยมีกี่สถาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศกึษา พ.ศ. 2547 

ก) 2 สถาน 

ข) 3 สถาน 

ค) 4 สถาน 

ง) 5 สถาน 
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จ) 6 สถาน 

********************************************************************** 

97. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ปัจจุบัน

แก้ไขถงึฉบับท่ีเท่าใด 

ก) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 

ข) ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 

ค) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

ง) ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 

จ) ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2559 

********************************************************************** 

98. ใครเป็นผู้ก าหนดและวิธีการและเงื่อนไขการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ในต าแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) คุรุสภา 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ง) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ) คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

********************************************************************** 

99. ต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

ก) 2 ประเภท 

ข) 3 ประเภท 

ค) 4 ประเภท 

ง) 5 ประเภท 

จ) 6 ประเภท 

********************************************************************** 

100. ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศกึษา ที่มีวิทยฐานะข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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ก) เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข) ช านาญการพเิศษ 

ค) ช านาญการ 

ง) เชี่ยวชาญ 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

101. ต าแหน่งใด เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ก) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) เลขาธกิารคุรุสภา 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ง) เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

102. อ านาจและหน้าที่ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาก าหนดไว้ในมาตราใด ใน

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547  

ก) มาตรา 25 

ข) มาตรา 26 

ค) มาตรา 27 

ง) มาตรา 28 

จ) มาตรา 29 

********************************************************************** 

103. ใครเป็นผู้ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

ก) กศจ. 

ข) คณะกรรมการการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 

ค) คณะกรรมการสถานศึกษา 

ง) ก.ค.ศ. 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

Chan
 K

en



หนา้ 29 จาก 82 

 
********************************************************************** 

104. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา พ.ศ. 2547 

ก) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ข) กศจ. 

ค) อ.ก.ค.ศ. 

ง) คณะกรรมการสถานศึกษา 

จ) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

********************************************************************** 

105. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของเด็กเร่ร่อน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  

ก) มีพ่อแม่แต่ไม่สามารถเลีย้งดูได้ 

ข) ใช้ชีวติเร่ร่อนไปในท่ีต่างๆ 

ค) ไม่มีผู้ปกครองเลีย้งด ู

ง) อาศัยอยู่กับพอ่แตส่ามารถเลีย้งดูได้ 

จ) ขอ้ ก. และขอ้ ง. 

********************************************************************** 

106. ต าแหน่งใดไม่ได้รกัษาการ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

107. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ข) วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ค) พ้นก าหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ง) พ้นก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวันนับแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
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จ) พ้นก าหนดหนึ่งรอ้ยแปดสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 

********************************************************************** 

108. สถานรับเลี้ยงเด็กรับเด็กที่มีอายุเท่าใด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ก) 4 ปี 

ข) 6 ปี 

ค) ไม่เกิน 6 บริบูรณ์ 

ง) 7 ปี 

จ) ไม่เกิน 7 ปีบริบูรณ์ 

********************************************************************** 

109. สถานรับเลี้ยงเด็ก หมายความว่าสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก มีจ านวนต้ังแต่กี่คน

ขึ้นไป ซึ่งเด็กไม่เกี่ยวข้องเป็นญาติกับเจ้าของหรือผู้ด าเนินการรับเลี้ยงเด็กดังกล่าวตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ก) 2 คน 

ข) 3 คน 

ค) 5 คน 

ง) 6 คน 

จ) 10 คน 

********************************************************************** 

110.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติมีวาระอยู่ในต าแหน่ง

คราวละกี่ปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ก) 1 ปี 

ข) 2 ป ี

ค) 3 ปี 

ง) 4 ปี 

จ) 5 ปี 

********************************************************************** 

111.ต าแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
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ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงยุตธิรรม 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

********************************************************************** 

112.ต าแหน่งไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ค) ปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ง) อัยการสูงสุด 

จ) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

********************************************************************** 

113. ข้อบังคับคุรุสภาต้องได้รับความเห็นชอบจากใคร 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) สภาการศึกษา 

ค) รัฐสภา 

ง) คุรุสภา 

จ) คณะรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

114. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ก.ค.ศ. 

ก) ดร.กมล รอดคลา้ย 

ข) นายการุณ สกุลประดษิฐ์ 

ค) นายสุรพงษ์ จ าจด 

ง) นายพินจิศักดิ์ สุวรรณรังค์ 

จ) นายกฤตชัย  อรุณรัตน์ 

********************************************************************** 
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115. กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 (ASEAN+3) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกอาเซียนกับประเทศนอกกลุ่ม 3 ประเทศ คือ  

ก) จีน เกาหลีใต้ และเกาหลเีหนือ 

ข) ไตห้วัน จีน เกาหลีใต ้ 

ค) ญี่ปุนุ จนี เกาหลีใต้  

ง) สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลใีต ้ 

จ) ฮอ่งกง จีน เกาหลใีต ้ 

 ********************************************************************** 

116.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 

ก) 9 ธันวาคม 2539 

ข) 9 มกราคม 2540 

ค) 8 ธันวาคม 2540 

ง) 9 ธันวาคม 2540 

จ) 10 ธันวาคม 2540 

********************************************************************** 

117.ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ จดัตั้งขึ้นในหน่วยงานใด  

ก) กระทรวงมหาดไทย 

ข) ส านักนายกรัฐมนตรี 

ค) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

********************************************************************** 

118. ในกรณีเจ้าที่ของรัฐเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอาจกระทบกับส่วนได้เสียของ

ผู้ใด ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้นั้นคัดค้านซึ่งต้องไม่น้อยกว่ากี่วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน  
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(แจกฟรี) รวมรวบโดยประพันธ์ เวารัมย์ (ไม่มีลิขสิทธิ์) http://valrom.igetweb.com // http://group.wunjun.com/valrom2012 

 ********************************************************************** 

119. หากผู้เสียหายได้ยื่นค าขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน 

หน่วยงานรัฐต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 

ก) 15 วัน 

ข) 30 วัน 

ค) 90 วัน 

ง) 120 วัน 

จ) 180 วัน 

********************************************************************** 

120. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้

ตราเป็นกฎหมายใด 

ก) พระราชกฤษฎีกา 

ข) พระราชบัญญัติ 

ค) กฎกระทรวง 

ง) พระราชก าหนด 

จ) ประกาศกระทรวง 

********************************************************************** 

121. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินคนปัจจุบัน ชื่ออะไร  

ก) นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 

ข) นายแก่นเพชร ชว่งรังษี 

ค) นายจรินทร์ จักกะพาก 

ง) นายขวัญชัย วงศ์นิติการ 

จ) นายวีระยุทธ เอี่ยมอ าภา 

********************************************************************** 

122. ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านกังานปลัดกระทรวง 

ก) อธบิดี 

ข) เลขานุการรัฐมนตรี 

ค) เลขาธิการรัฐมนตรี 

ง) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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จ) ปลัดกระทรวง 

********************************************************************** 

123. ต าแหน่งใด เป็นผู้ด ารงต าแหน่งประธาน ก.พ.ร.  

ก) เลขาธิการ ก.พ. 

ข) เลขาธิการ ก.พ.ร. 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) นายกรัฐมนตรี หรอืรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรมีอบหมาย 

********************************************************************** 

124. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอ าเภอ 

ก) ทอ้งถิ่นอ าเภอ 

ข) นายอ าเภอ 

ค) หัวหนา้ส่วนประจ าอ าเภอ 

ง) ปลัดจังหวัด 

จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************************************************** 

125. การตั้ง การยุบ เปล่ียนแปลง เขตอ าเภอให้ออกเป็นกฎหมายตามข้อใด 

ก) กฎกระทรวง 

ข) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค) พระราชกฤษฎีกา 

ง) พระราชบัญญัติ 

จ) พระราชก าหนด 

********************************************************************** 

126. ต าแหน่งใด ไม่เปน็คณะกรมการจังหวัด 

ก) ปลัดจังหวัด 

ข) หัวหนา้ส านักงานจังหวัด 

ค) รองผู้ว่าราชการจังหวัด 

ง) อัยการ 

จ) นายอ าเภอ 
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********************************************************************** 

127. อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ขอ้ใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) เสนองบประมาณตอ่กระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 

ข) ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย –  สตง. – ครู 

ค) ก ากับดูแล ขา้ราชการทหาร ข้าราชการฝุายตุลาการ 

ง) บรหิารราชการตามค าแนะน าและชี้แจงของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

128. ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการสูงสุดในกระทรวง  

ก) รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวง 

ข) ปลัดกระทรวง 

ค) อธบิดี 

ง) รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

จ) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

129. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ชื่อว่าอะไร 

ก)  http://www.thailocaladmin.go.th 
ข)  http://www.bla.go.th 
ค)  http://www.dla.go.th 
ง)  http://www.thailocaladmeet.go.th 
จ)  http://www.dopa .go.th 
********************************************************************** 

130.สี่เหล่ียมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง  

ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

ข) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 

ค) ไทย ลาว พม่า จีน 

ง) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

จ) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จนี 

********************************************************************** 
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131. การจดัการศึกษาอยู่ในมาตราใด ของพระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

ก) มาตรา 4 

ข) มาตรา 6 

ค)  มาตรา 7 

ง) มาตรา 8  

จ) มาตรา 9 

********************************************************************** 

132. ข้อใดต่อไปนี้หมายความถึง ผู้บริหารการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

ก) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ข) หัวหนา้งานฝุายต่างๆ 

ค) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง) ศึกษานเิทศก์ 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

133. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553 

ก) วิทยาลัย 

ข) โรงเรยีน 

ค) สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในโรงเรียน 

ง) มหาวทิยาลัย 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

134. ข้อใด หมายถึงผู้ที่มีหน้าที่หลักทางการด้านสอนและการวิจัย ตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2553  

ก) คร ู

ข) อาจารย์ 

ค) ผู้สอน 
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ง) คณาจารย์ 

จ) ผู้บรหิารสถานศึกษา 

********************************************************************** 

135. ข้อใดมีอ านาจในการจัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศกึษา 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) คระกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ค) คณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ง) คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด 

จ) คณะกรรมการสถานศึกษา 

********************************************************************** 

136. คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ต าแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ  

ก) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ข) เลขาธิการสภาการศกึษา 

ค) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ง) เลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

137.คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

ต าแหน่งใดเป็นกรรมการและเลขานุการ 

ก) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ข) เลขาธิการสภาการศกึษา 

ค) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ง) เลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

138.ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 

ต าแหน่งใดเป็นกรรมการและเลขานุการ  
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ก) เลขาธิการสภาการศกึษา 

ข) เลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา 

ค) เลขาธิการคระกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ง) ศึกษาธกิารจังหวัด 

จ) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 

********************************************************************** 

139. ในแต่ละจังหวัด ให้มีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เรียกโดยย่อว่า “กศจ.” 

ต าแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้วา่ราชการจังหวัดที่ไดร้ับมอบหมาย 

ค) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ง) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 

จ) เลขาธกิารส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

********************************************************************** 

140. ต า แหน่ ง ใดมิ ไ ด้ เป็ น คณะกรรมการขับ เคลื่ อนการปฏิ รู ปการศึ กษาของ

กระทรวงศกึษาธิการในภูมิภาค  

ก) ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

ข) เลขาธกิารสภาการศึกษา 

ค) เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 

ง) เลขาธกิารคณะกรรมการอุดมศกึษา 

จ) เลขาธิการส านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

********************************************************************** 

141. การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ    

มตคิณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของรัฐบาล อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง 

เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

ข) ความผิดดา้นจริยธรรม 

ค) ความผิดตอ่ราชการ    
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ง) ความผิดวินัยไม่รา้ยแรง 

จ) ความผิดเล็กนอ้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

********************************************************************** 

142. การขัดค าสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บั งคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่

ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่

ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตามข้อใด 

ก) ความผิดดา้นจริยธรรม 

ข) ความผิดตอ่ราชการ    

ค) ความผิดวินัยไม่รา้ยแรง 

ง) ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

จ) ความผิดเล็กนอ้ย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

********************************************************************** 

143. องค์การบริหารส่วนต าบล มี  3 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รวมทั้งหมดกี่คน 

ก) 2 คน 

ข) 3 คน 

ค) 6 คน 

ง) 9 คน 

จ) 12 คน 

********************************************************************** 

144. องค์การบริหารส่วนต าบล มี  2 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รวมทั้งหมดกี่คน 

ก) 2 คน 

ข) 3 คน 

ค) 6 คน 

ง) 9 คน 

จ) 12 คน 

********************************************************************** 
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145. องค์การบริหารส่วนต าบล มีหนึ่งหมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

รวมทั้งหมดกี่คน 

ก) 2 คน 

ข) 3 คน 

ค) 6 คน 

ง) 9 คน 

จ) 12 คน 

********************************************************************** 

146. เทศบาลนคร มีสมาชิกสภาเทศบาลนคร ได้กี่คน 

ก) 6 คน 

ข) 12 คน 

ค) 18 คน 

ง) 24 คน 

จ) 30 คน 

********************************************************************** 

147. เทศบาลเมือง มีสมาชิกสภาเทศบาลเมือง ได้กี่คน 

ก) 6 คน 

ข) 12 คน 

ค) 18 คน 

ง) 24 คน 

จ) 30 คน 

********************************************************************** 

148. เทศบาลต าบล มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้กี่คน 

ก) 6 คน 

ข) 12 คน 

ค) 18 คน 

ง) 24 คน 

จ) 30 คน 

********************************************************************** 
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149. ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ในการพิจารณาวาระที่สอง ให้ก าหนดระยะเวลา

เสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่าเท่าใดนับ แต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 

ก) 3 วัน 

ข) 7 วัน 

ค) 15 วัน 

ง) 24 ชั่วโมง 

จ) 30 วัน 

********************************************************************** 

150. ให้ต าแหน่งใด รักษาการตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และมีอ านาจตีความวินิจฉัย

ปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์และวธิีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) อธบิดกีรมสง่เสรมิปกครองท้องถิ่น 

ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) ประธานสภาทอ้งถิ่น 

********************************************************************** 

151. ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับ

การเงิน จะต้องให้ผู้ใดเป็นรับรอง 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) ประธานสภาทอ้งถิ่น 

ค) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) นายอ าเภอ 

********************************************************************** 

152. ข้อบัญญัติงบประมาณหมายถึง ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) การใช้จา่ยเงินสะสม 
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ข) ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ค) ขอ้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเพิ่มเติม 

ง) ขอ้ ข. และข้อ ค. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

153. ข้อใด มิใช่ความเป็นอสิระขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก) การบริหารงบประมาณ 

ข) การบรงิานบุคคล 

ค) การก าหนดนโยบาย 

ง) การปูองกันประเทศ 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

154. ในกรณีที่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้

ปฏิบัติตามข้อใด 

ก) เร่งรัดสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลพจิารณาให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน 

ข) ขึ้นอยู่กับอ านาจของนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ค) ให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ลว่งแลว้ไปพลางก่อน 

ง) ให้ใช้รา่งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ลว่งแลว้ไปพลางก่อน 

จ) ระงับการใช้งบประมาณในปีงบประมาณใหม่จนกว่างบประมาณรายจ่ายจะแลว้เสร็จ 

********************************************************************** 

155. เจ้าหน้าที่งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบล ที่จะจัดท าร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีหมายถึงผู้ใด 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ง) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) ผู้อ านวยการกองช่าง 

********************************************************************** 
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156. ช่วงเวลาของข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้อใด

กล่าวถูกต้อง 

ก) 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 

ข) 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 

ค) 1 สิงหาคม 2560 – 31 ธันวาคม 2561 

ง) 30 กันยายน 2560 – 1 ตุลาคม 2561 

จ) 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561 

********************************************************************** 

157. การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้น อาศัยอ านาจใดขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ก) อ านาจนายอ าเภอ 

ข) อ านาจผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) อ านาจนติบิัญญัติ 

ง) อ านาจบรหิาร 

จ) อ านาจตุลาการ 

********************************************************************** 

158. ข้อใดไม่ใช่ประธานสภาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยข้อบังคับการ

ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2554 

ก) ประธานสภาเทศบาล 

ข) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

ค) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 

ง) ประธานสภาเมืองพัทยา 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วไม่ถูกตอ้ง 

********************************************************************** 

159. ข้อใดต่อไปนี้ กล่าวถูกต้อง 

ก) การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์และความต้องการของท้องถิ่น 

ข) รายชื่อที่เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ตอ้งเป็นผู้มีสทิธเิลือกตัง้เทา่น้ัน 

ค) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

สทิธชิื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นได้ 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ค. 
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จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

160.ใครต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน 

ข) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล / 15 วัน 

ค) นายอ าเภอ / 7 วัน 

ง) นายอ าเภอ / 15 วัน 

จ) นายอ าเภอ / 30 วัน 

********************************************************************** 

161. หากองค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลาง มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

เลือนลาง ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลาง ภายในกี่

วัน 

ก) 15 วัน 

ข) 30 วัน 

ค) 45 วัน 

ง) 60 วัน 

จ) 90 วัน 

********************************************************************** 

162.ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลาง ว่างลงเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2559

เพราะประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลางลาออก จะต้องเลือกประธานสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลางภายในวันท่ีเท่าใด  

ก) 7 ตุลาคม 2559 

ข) 15 ตุลาคม 2559 

ค) 16 ตุลาคม 2559 

ง) 30 ตุลาคม 2559 

จ) 31 ตุลาคม 2559 
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********************************************************************** 

163.นายโชคช่วย ได้รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเลือนลาง เมื่อวันที่ 2 

กุมภาพันธ์ 2556  และคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรับรองผลการเลือกต้ังเมื่อ

วันที่ 3 มีนาคม 2556 ดังนั้นนายโชคช่วย จะด ารงต าแหน่งครบวาระตามกฎหมายในวันที่

เท่าใด  

ก) 2 กุมภาพันธ์ 2559 

ข) 3 มีนาคม 2559 

ค) 1 กุมภาพันธ์ 2560 

ง) 2 กุมภาพันธ์ 2560 

จ) 3 มีนาคม 2560 

********************************************************************** 

164.หนังสอืติดต่อระหว่างกระทรวงกับกระทรวง เป็นหนังสือตามข้อใด 

ก) หนังสอืประทับตรา 

ข) หนังสอืภายใน 

ค) หนังสอืภายนอก 

ง) หนังสอืสั่งการ 

จ) หนังสอืประชาสัมพันธ ์

********************************************************************** 

165.หากประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัด

ก้าวหน้า ต้องการลาออกต้องย่ืนหนังสอืลาออกต่อใคร 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า 

ข) นายอ าเภอเมืองความรู้ 

ค) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลแบ่งปัน 

ง) ทอ้งถิ่นอ าเภอเมืองความรู้ 

จ) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแบ่งปัน 

********************************************************************** 

166.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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ก) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภา

องค์การบรหิารสว่นต าบลคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) ส าหรับเทศบาล สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยาย

เวลาออกไปอกีจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้วา่ราชการจังหวัด 

ค) ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสองคน  

ง) สมาชิกสภาเมืองพัทยาลาออก โดยยื่นหนังสอืลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 

จ) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิก

สภาท้องถิ่นหรอืผู้บรหิารทอ้งถิ่น  

********************************************************************** 

167.ข้อใดกล่าวถูกต้อง  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลได้ 

ก) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

ข) ปอูงกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ค) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 

ง) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

จ) สง่เสรมิการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 

********************************************************************** 

168. ฝ่ายนิติบัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ข) สภาท้องถิ่น 

ค) ผู้บรหิารทอ้งถิ่น 

ง) ประธานสภาทอ้งถิ่น 

จ) พนักงานสว่นท้องถิ่น / ข้าราชการทอ้งถิ่น 

********************************************************************** 

169. ประธานสภาท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ก) ประธานสภากรุงเทพมหานคร 
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ข) ประธานสภาเมืองพัทยา 

ค) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 

ง) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

จ) ประธานสภาต าบล 

********************************************************************** 

170. แถลงการณ์ เป็นหนังสือตามข้อใด 

ก) หนังสอืประทับตรา 

ข) หนังสอืภายนอก 

ค) หนังสอืประชาสัมพันธ ์

ง) หนังสอืสั่งการ 

จ) หนังสอืที่เจา้หน้าที่ท าขึ้นหรือรับไวเ้ป็นหลักฐานในราชการ 

********************************************************************** 

171. ต าแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อ

เสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) นายกรัฐมนตรี 

ง) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************************************************** 

172. ต าแหน่งใด เป็นผู้มีอ านาจลงนามประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) นายอ าเภอ 

ค) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

********************************************************************** 

173. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ที่ใช้ในการบริหารภายในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเรียกว่าอะไร 
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ก) ระเบียบ 

ข) เทศบัญญัติ 

ค) ขอ้บังคับ 

ง) ขอ้บัญญัติ 

จ) ค าสั่ง 

********************************************************************** 

174. ข้อใดเป็นรายละเอยีดตามแบบของบัตรหนังสือ 

ก) ผู้รับ ให้ผู้รับหนังสือนั้นลงลายมือชื่อ และวงเล็บชื่อก ากับพร้อมด้วยต าแหน่งในบรรทัด

ถัดไป 

ข) ผู้ยืม ให้ลงชื่อบุคคล ต าแหนง่ หรือสว่นราชการที่ยืมหนังสอืน้ัน 

ค) รายการ ให้ลงชื่อหนังสือที่ขอยืมไปพรอ้มด้วยรหัสของหนังสอืน้ัน 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ข.  

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

175. ตราชื่อส่วนราชการให้ตาม มีลักษณะเป็นรูปวงกลมซ้อนกันเส้นผ่าศูนย์กลาง วงนอก

กี่เซนติเมตร ล้อมครุฑ 

ก) 3 เซนติเมตร 

ข) 4 เซนตเิมตร 

ค) 4.5 เซนติเมตร 

ง) 5 เซนติเมตร 

จ) 5.5 เซนตเิมตร 

********************************************************************** 

176. ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบ มีกี่ขนาด 

ก) หนึ่งขนาด 

ข) สองขนาด 

ค) สามขนาด 

ง) สี่ขนาด 

จ) ห้าขนาด 

********************************************************************** 
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177. พระราชบัญญัติเทศบาล บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล

ต้องไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ” 

หมายความตามข้อใด 

ก) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน 

ข) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยการวางระบบริหารให้มี

ประสทิธภิาพ 

ค) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อ านวยความ

สะดวกให้แก่ประชาชน 

ง) เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการวางแผนและตรวจสอบ 

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วถูกต้อง 

********************************************************************** 

178. หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง

ประธานสภาเทศบาล กระท าการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของ

ประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอ านาจหน้าที่  บุคคลใด

ด าเนินการสอบสวนได้ 

ก) ทอ้งถิ่นจังหวัด 

ข) นติกิรประจ าท้องถิ่นจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ง) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

********************************************************************** 

179. การให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เป็นภารกิจของเทศบาลประเภท

ตามข้อใด 

ก) ภารกิจท่ีไดร้ับการถ่ายโอน 

ข) ภารกิจท่ีเป็นนโยบายของรัฐบาล 

ค) ภารกิจท่ีอาจจัดท า 

ง) ภารกิจท่ีต้องท า 
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จ) ภารกิจท่ีนอกเหนือหน้าที่ 

********************************************************************** 

180. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ต าแหน่งใดซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่จัดต้ัง

เทศบาลปฏิบัติหน้าที่ปลัดเทศบาล และให้ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเท่าที่จ าเป็นได้ เป็น

การชั่วคราว จนถงึวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

ข) หัวหนา้ส่วนราชการที่อาวุโสที่สุด 

ค) ทอ้งถิ่นอ าเภอ 

ง) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) นายอ าเภอ 

********************************************************************** 

181. รองนายกเทศมนตรี ต้องมอีายุไม่ต่ ากว่ากี่ป ี

ก) 25 ปีบรบิูรณ์ในวันเลอืกตัง้ 

ข) 30 ปีบริบูรณ์ในวันรับสมัครเลอืกตัง้ 

ค) 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ 

ง) 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตัง้ 

จ) กฎหมายไม่มีระบุ 

********************************************************************** 

182. การจัดตั้งเทศบาลต าบล ต้องจัดท าเป็นกฎหมายใด 

ก) พระราชบัญญัติ 

ข) พระราชกฤษฎีกา 

ค) พระราชก าหนด 

ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ) กฎกระทรวง 

********************************************************************** 

183. สภาเทศบาลต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในกี่

วันนับแต่วันท่ีได้รับร่างข้อบัญญัติจากนายกเทศมนตรี 

ก) 7 วัน 
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ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

184. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอได้ต่อเมื่อมีค ารับรอง

ของใคร 

ก) ปลัดเทศบาล 

ข) ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค) นายกเทศมนตรี 

ง) นายอ าเภอ 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************************************************** 

185. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีของเทศบาลต้องตราเป็นกฎหมายใด 

ก) ขอ้บัญญัติ 

ข) ขอ้บังคับ 

ค) เทศพาณิชย์ 

ง) เทศบัญญัติ 

จ) ขอ้บัญญัติเทศบาล 

********************************************************************** 

186. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบดัวยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณี

เทศบาลต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า

ราชการจังหวัดพิจารณา ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาล

ส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพจิารณา 

ก) 60 วัน 

ข) 45 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 15 วัน 
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จ) 7 วัน 

********************************************************************** 

187. เลขานุการคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล คือต าแหน่งใด 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ค) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 

ง) ผู้อ านวยการสว่นการปกครองทอ้งถิ่น 

จ) รองอธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น ที่ไดร้ับมอบหมาย 

********************************************************************** 

188. ส าหรับเทศบาลสมัยประชุมสามัญหนึ่งๆ มีก าหนดเวลาไม่เกินกี่วัน และถ้าจะขยาย

เวลาการประชุมออกไป จะต้องได้รับอนุญาตจากใคร 

ก) 15 วัน / นายอ าเภอ 

ข) 15 วัน / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) 30 วัน / ทอ้งถิ่นอ าเภอ 

ง) 30 วัน / นายอ าเภอ 

จ) 30 วัน  / ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************************************************** 

189. ในปีหนึ่งให้มีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย 

ก) หนึ่งสมัย 

ข) สองสมัย 

ค) สามสมัย 

ง) สี่สมัย 

จ) ห้าสมัย 

********************************************************************** 

190. ใครมีหน้าที่ด าเนินการประชุม ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ค) นายอ าเภอ 
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ง) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 

จ) ปลัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

********************************************************************** 

191. สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่งย่อมมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าในที่ประชุมจ านวน

ลงคะแนนเสียงเท่ากัน จะต้องด าเนินการอย่างไร  

ก) สง่เรื่องเพื่อยุบสภาเทศบาล 

ข) สง่เรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวินิจฉัย 

ค) สง่เรื่องให้นายอ าเภอวินิจฉัย 

ง) ประธานในที่ประชุมออกเสยีงชีข้าด 

จ) ลงคะแนนเสียงใหม่ 

********************************************************************** 

192. ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาเทศบาล คือต าแหน่งใด 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ค) นายกเทศมนตรี 

ง) ปลัดเทศบาล 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************************************************** 

193. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาโดยวธิีใด  

ก) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัด 

ข) นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

ง) สภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

จ) เลขานุการสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

********************************************************************** 

194. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยประชุมสามัญก าหนดไว้กี่วัน 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 
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ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

195. ในปีหนึ่งให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญได้กี่สมัย 

ก) หนึ่งสมัย 

ข) สองสมัย 

ค) สามสมัย 

ง) สี่สมัย 

จ) ห้าสมัย 

********************************************************************** 

196. ในการประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจ าเป็นต้องประชุมเกิน

วันที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย จะขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปอีกได้ตามความ

จ าเป็นครั้งละไม่เกินกี่วัน 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

197. ในการประชุมสมัยสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีกรณีจ าเป็นต้องประชุม

เกินวันที่ได้ก าหนดไว้ตามกฎหมาย ใครมีอ านาจขยายเวลาสมัยประชุมสามัญออกไปได้อกี 

ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) ทอ้งถิ่นจังหวัด 

ค) นายอ าเภอ 

ง) นายกองค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

จ) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัด 

********************************************************************** 

198. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกี่คน 
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ก) 1 คน 

ข) 2 คน 

ค) 3 คน 

ง) 4 คน  

จ) ตามความเหมาะสม 

********************************************************************** 

199. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีท่ีมาอย่างไร 

ก) นายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเป็นผู้เลอืก 

ข) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้คัดเลอืก 

ค) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดเป็นผู้เลอืก 

ง) ที่ประชุมสภาโดยสมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเป็นผู้เลอืก 

จ) ปลัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเป็นผู้เลอืก 

********************************************************************** 

200.การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดได้กี่วัน 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

201. กรณีที่มีการท าค าร้องขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสมัยวิสามัญภายในกี่วันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้อง 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 
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202. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะให้ในรูปแบบใด 

ก) ถ้ามีขา้ราชการรับรองก็ยืมได้ 

ข) ดูหรอืคัดลอกหนังสอื 

ค) ถ่ายส าเนาได้เฉพาะที่ขอได้ทันที 

ง) ขอ้ ก. และข้อ ข. 

จ) ถูกทุกขอ้ 

********************************************************************** 

203. ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภา

เทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติภายในกี่

วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก) 15 วัน 

ข) 20 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

204. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้

เมื่อใด 

ก) 1 มีนาคม 2537 

ข) 2 มีนาคม 2537 

ค) 3 มีนาคม 2537 

ง) 2 มีนาคม 2538 

จ) 4 มีนาคม 2538 

********************************************************************** 

205. สภาต าบลจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลโดยกฎหมายใด 

ก) มติคณะรัฐมนตรี 

ข) พระราชบัญญัติ 

ค) พระราชกฤษฎีกา 
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ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ) พระราชก าหนด 

********************************************************************** 

206. สภาต าบลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลอาจรวมกับหน่วยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนใน

เขตต าบลนั้น โดยท าเป็นกฎหมายใด 

ก) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ข) พระราชก าหนด 

ค) มติคณะรัฐมนตรี 

ง) พระราชบัญญัติ 

จ) พระราชกฤษฎีกา 

********************************************************************** 

207. ให้หน่วยงานใดด าเนินการประกาศยุบสภาต าบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน

ต าบลใดที่มีจ านวนประชากรไม่ถึงกี่คน โดยให้รวมพื้นที่เข้ากับองค์การบริหารส่วนต าบล

อื่นหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอ าเภอเดียวกัน

ภายในกี่วันนับแต่วันท่ีมีเหตุดังกล่าว 

ก) จังหวัด / 1,000 คน / 45 วัน 

ข) จังหวัด / 2,000 คน / 60 วัน 

ค) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 60 วัน 

ง) กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน / 90 วัน 

จ) กรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น / 2,000 คน / 90 วัน 

********************************************************************** 

208. ใครเป็นผู้แต่งต้ังประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ค) ทอ้งถิ่นอ าเภอ 

ง) นายอ าเภอ 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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********************************************************************** 

209. หากต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่างลงจะต้องเลือกแทนต าแหน่ง

ที่ว่างภายในกี่วัน 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

210. ต าแหน่งใดไม่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) พนักงานสว่นต าบล 

ค) รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) เลขานุการนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

********************************************************************** 

211. ต าแหน่งใด ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลได้

ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) พนักงานสว่นต าบลซึ่งนายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแตง่ตั้ง 

ค) รองนายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล 

จ) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

********************************************************************** 

212. การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล หากนายอ าเภอไม่ส่งคืนสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลภายในกี่วัน ให้ถือว่านายอ าเภออนุมัตริ่างข้อบัญญัติดังกล่าว 

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 
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ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

213. ให้ใคร จัดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกต้ังตามหลักเกณฑ์และ

วธิีการที่ก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ค) นายอ าเภอ 

ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ 

********************************************************************** 

214.ให้ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและกรรมการบริหารองค์การ

บริหารส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ

บริหารส่วนต าบลใช้บังคับยังอยู่ในต าแหน่งต่อไป และให้ถือว่าประธานกรรมการบริหาร

องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นต าแหน่งใด 

ก) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) ผู้อ านวยการกองคลัง 

ค) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) ประธานสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

จ) นายอ าเภอ 

********************************************************************** 

215. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ว่างลงเนื่องจากครบวาระให้มีการเลือกต้ัง

ภายในกี่วัน นับแต่วันท่ีครบวาระ 

ก) 30 วัน 

ข) 45 วัน 

ค) 60 วัน 

ง) 90 วัน 
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จ) 180 วัน 

********************************************************************** 

216.ให้ใครจัดให้มีการเลือกต้ังภายในกี่วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร

ท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ 

ก) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น / 45 วัน 

ข) นายอ าเภอ / 45 วัน 

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด / 45 วัน 

ง) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ / 45 วัน 

จ) คณะกรรมการการเลอืกตัง้ / 60 วัน 

********************************************************************** 

217. รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลาออก ยื่นหนังสือต่อใคร 

ก) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) นายอ าเภอ  

ค) ผู้ว่าราชการจังหวัด  

ง) ทอ้งถิ่นอ าเภอ 

จ) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

********************************************************************** 

218. เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับค าร้อง ให้ด าเนินการจัดการส่งค าร้องไปให้สมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่ถูกร้องให้ลงคะแนนเสียงถอดถอนภายในกี่วัน นับจากได้

รับค าร้อง 

ก) 3 วัน 

ข) 7 วัน 

ค) 15 วัน 

ง) 30 วัน 

จ) 45 วัน 

********************************************************************** 

219. การออกเสยีงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น ให้ท าเครื่องหมายใน

บัตรลงคะแนนในช่องที่ว่าตามข้อใด 
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ก) “ถอดถอน” หรือ “ไม่ถอดถอน” 

ข) “ให้อยู่ตอ่” หรือ  “ไม่ให้อยู่ต่อ” 

ค) “ด”ี หรือ “ไม่ดี” 

ง) “เลว” หรือ “ไม่เลว” 

จ) “เห็นดว้ย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” 

********************************************************************** 

220. การปิดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น ต้องปิดประกาศไม่น้อยกว่ากี่วัน ก่อนวันลงคะแนนเสียง 

ก) ไม่น้อยกว่า 10 วัน 

ข) ไม่น้อยกว่า 20 วัน 

ค) ไม่น้อยกว่า 30 วัน 

ง) ไม่น้อยกว่า 45 วัน 

จ) ไม่น้อยกว่า 60 วัน 

********************************************************************** 

221. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวหรือไม่ให้ความสะดวกพอสมควร

ต่อการไปใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวาง

โทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก) จ าคุกไม่เกินหนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ข) จ าคุกไม่เกินสองป ีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ค) จ าคุกไม่เกินสองป ีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ง) จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

จ) จ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

********************************************************************** 

222. ต าแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ง) ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

จ) นายกรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

223. ต าแหน่งใด รักษาการตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 

ก) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ข) ประธานกรรมการการเลอืกตัง้ 

ค) นายกรัฐมนตรี 

ง) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองท้องถิ่น 

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

********************************************************************** 

224. หากมีผู้ขัดขวางการด าเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต้องระวางโทษตามข้อใด ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น

พ.ศ. 2542 

ก) จ าคุกตั้งแต่ 2 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

ข) จ าคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

ค) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

ง) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

จ) จ าคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรับ 

********************************************************************** 

225. พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้

เมื่อใด 
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ก) 24 ตุลาคม 2542 

ข) 25 ตุลาคม 2542 

ค) 26 ตุลาคม 2542 

ง) 27 ตุลาคม 2542 

จ) 28 ตุลาคม 2542 

********************************************************************** 

226.เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด 

ก) ขา้ราชการพลเรอืน 

ข) ขา้ราชการการเมือง 

ค) ขา้ราชการสามัญ 

ง) ขา้ราชการประจ า 

จ) ขา้ราชการทอ้งถิ่น 

********************************************************************** 

227.ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีฝุายบริหาร เป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญ 

ข) รองเลขาธกิารนายกรัฐมนตรีฝุายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง 

ค) เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง 

ง) รองเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญ 

จ) ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรอืนสามัญ 

********************************************************************** 

228. ปัจจุบันประเทศไทยมกีี่กระทรวง 

ก) 15 กระทรวง 

ข) 16 กระทรวง 

ค) 19 กระทรวง 

ง) 20 กระทรวง 

จ) 22 กระทรวง 

********************************************************************** 
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229. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อใด  

ก) 22 มกราคม 2558 

ข) เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ค) 23 มกราคม 2558 

ง) 21 กรกฎาคม 2558 

จ) ขอ้ ข. และ ง.  

********************************************************************** 

230. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อใด  

ก) เล่มที่ 122 ตอนท่ี 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 

ข) เล่มที่ 130 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558  

ค) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 

ง) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 23 มกราคม 2558  

จ) เล่มที่ 132 ตอนที่ 4 ก ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  

********************************************************************** 

231. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) การอนุญาต  

ข) การใช้สิทธขิองบุคคลตามรัฐธรรมนูญ 

ค) การจดทะเบียน 

ง) การแจ้งที่มีกฎหมายหรือกฎก าหนดให้ต้องขออนุญาต  

จ) จดทะเบียน หรือแจ้งก่อนจะด าเนนิการใด 

********************************************************************** 

232. มาตราใดของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ

ทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป  

ก) มาตรา 14 

ข) มาตรา 15 
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ค) มาตรา 16 

ง) มาตรา 17 

จ) มาตรา 18 

********************************************************************** 

233. ทุกกี่ปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับ ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายที่ให้อ านาจในการ

อนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่น

แทนการอนุญาต  

ก) 1 ปี 

ข) 2 ป ี

ค) 3 ปี 

ง) 4 ปี 

จ) 5 ปี 

********************************************************************** 

234. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 ให้ใช้บังคับกับบรรดาการอนุญาต การจดทะเบียนหรือการแจ้งที่มี..............

ก าหนดให้ต้องขออนุญาต จดทะเบียน หรือแจ้ง ก่อนจะด าเนินการ บทบัญญัติของ

กฎหมายหรือกฎใดที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน  

ก) รัฐธรรมนูญ 

ข) กฎกระทรวง 

ค) ประกาศกระทรวง 

ง) กฎหมายหรือกฎ 

จ) กฎ 

********************************************************************** 

235. ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. 2558 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า  

ก) เจา้หน้าที่ตามกฎหมายวา่ระเบยีบขา้ราชการพลเรอืน  

ข) เจา้หน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 
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ค) เจา้หน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 

ง) เจา้หน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยขอ้มูลขา่วสารของราชการ 

จ) เจา้หน้าที่ตามกฎหมายวา่ด้วยปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  

********************************************************************** 

236. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิต้องมคีุณสมบัตดิังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) มีสัญชาตไิทยโดยการเกิด 

ข) มีอายุไม่ต่ ากวา่  35  ปีบริบูรณ์ 

ค) ไม่เป็นขา้ราชการที่มีเงินประจ า 

ง) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหนง่ทางการเมือง 

จ) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรอืผู้บรหิารทอ้งถิ่น 

********************************************************************** 

237. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ  17 พฤศจิกายน 2542 

ข) บังคับใชเ้มื่อ 18 พฤศจิกายน 2542 

ค) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ คือ นายชวน  หลีกภัย 

ง) ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ คือ นายกรัฐมนตรี    

จ) ถูกทุกขอ้ 

 ********************************************************************** 

238. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้แทนองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน มีจ านวนกี่คน 

ก) 3 คน 

ข) 6 คน 

ค) 9 คน 

ง) 12 คน 

จ) 27 คน 

 ********************************************************************** 
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239. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต าแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้

แต่งต้ัง 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) คณะรฐัมนตรี  

 ********************************************************************** 

240. หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริง จึงได้ยื่น

หนังสือให้หน่วยงานควบคุมดูแลข้อมูลนั้นแก้ไขเปลี่ยนแปลง แต่หน่วยงานนั้นพิจารณา

แล้วไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และได้แจ้งบุคคลดังกล่าวทราบ ซึ่งบุคคลผู้นั้นมี

สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในกี่วัน นับแต่ได้รับ

แจ้งค าสั่งนั้น  

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

241.กรณีผู้คัดค้านการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารได้เสนอค าคัดค้านต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐและ

เจ้าหน้าที่ได้พิจารณาค าคัดค้านแล้วมคีวามเห็นไม่ฟังค าคัดค้านนั้น ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ค าสั่ง

ไม่รับฟังค าคัดค้านของเจ้าหน้าที่ต่อใคร และต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน โดยย่ืนค าอุทธรณ์ต่อ

ใคร  

ก) คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 30 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ไม่รับฟังค า

คัดคา้น / คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  

ข) คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร / 15 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งคัดค้าน 

/ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
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ค) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ/ 15 วันนับแต่วันที่ ได้รับค าสั่งคัดค้าน / 

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

ง) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ / 15 วันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่มีความเห็นไม่รับฟัง

ค าคัดคา้น / คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  

จ) ไม่มีข้อใดกลา่วถูกต้อง  

********************************************************************** 

242. “คณะกรรมการ” หมายความว่า ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

พ.ศ.2540  

ก) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

ข) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 

ค) คณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ 

ง) คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

จ) คณะกรรมการวนิจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ  

********************************************************************** 

243. ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นในสังกัดหน่วยงานใด  

ก) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข) ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

ค) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) ส านักนายกรัฐมนตรี 

 ********************************************************************** 

244. หากไม่มาให้ถ้อยค าตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสั่งให้มา ผู้นั้นมี

ความผิดต้องระวางโทษตาม ข้อใด  

ก) จ าคุกไม่เกิน 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 3,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

ข) จ าคุกไม่เกิน 1 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

ค) จ าคุกไม่เกิน 3 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

ง) จ าคุกไม่เกิน 3 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 10,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

จ) จ าคุกไม่เกิน 6 เดอืน หรือปรับไม่เกนิ 5,000 บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

********************************************************************** 
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245.หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนดตาม

มาตรา 20 ต้องระวางโทษตามข้อใด  

ก) จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดอืน หรอืปรับไม่เกนิสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ข) จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดอืน หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

ค) จ าคุกไม่เกินสามเดอืน หรอืปรับไม่เกนิห้าบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรับ 

ง) จ าคุกไม่เกินสามเดอืน หรอืปรับไม่เกนิหน่ึงหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 

จ) จ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ                                                                                   

********************************************************************** 

246.เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ได้รับอุทธรณ์มิให้เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารแล้ว จะต้องส่งค าอุทธรณ์ให้คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

ภายในกี่วัน นับแต่วันท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารได้รับค าอุทธรณ์  

ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน 

********************************************************************** 

247. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งๆ ประกอบด้วย ข้อใด

กล่าวถูกต้อง  

ก) ไม่น้อยกว่าห้าคน 

ข) ไมนอ้ยกว่าสามคน  

ค) ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน  

ง) ตามความจ าเป็น แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  

จ) ตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน  

********************************************************************** 

248. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า 

ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้ใคร ต้ังคณะกรรมการ
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คณะหนึ่งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่

บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบลแบ่งปัน 

ข) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลแบง่ปัน 

ค) ทอ้งถิ่นอ าเภอเมืองความรู้ 

ง) นายอ าเภอเมืองความรู้ 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัดก้าวหน้า  

********************************************************************** 

249. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลแบ่งปัน อ าเภอเมืองความรู้ จังหวัดก้าวหน้า 

ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้ต้ังคณะกรรมการคณะ

หนึ่งประกอบด้วยกรรมการจ านวนกี่คน เพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งโดยแก้ไข 

ปรับปรุง หรือยืนยันสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ในร่างข้อบัญญัตินั้น  

ก) 5 คน 

ข) 7 คน 

ค) 8 คน 

ง) 15 คน 

จ) 16 คน 

********************************************************************** 

250. ใครด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน  

ก) นายอรรษิษฐ ์สัมพันธรัตน์ 

ข) นายภัคพงษ ์ทวพิัฒน ์ 

ค) นายพิรสญิจ ์พันธ์ุเพ็ง 

ง) นายสันติธร ยิ้มละมัย 

จ) นายกฤตธิาดา จารุสกุล 

********************************************************************** 

251. แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค าชี้แจงหมวดครุภัณฑ์ ที่ดินฯ ท าให้ลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิม

อ านาจของใคร  
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ก) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ข) นายอ าเภอ 

ค) ประธานสภาองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

ง) นายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

จ) สภาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

********************************************************************** 

252. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดโทษผู้ฝ่าฝนืได้ตามข้อใด 

ก) 500 บาท 

ข) ไม่เกิน 500 บาท 

ค) 1,000 บาท 

ง) ไม่เกิน 1,000 บาท 

จ) ไม่เกิน 2,000 บาท 

********************************************************************** 

253. การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอ านาจอนุมัตขิองใคร  

ก) ปลัดองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ข) นายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ค) หัวหนา้ส่วนการคลังหรือผู้อ านวยการกองคลัง 

ง) นายอ าเภอ 

จ) ผู้ว่าราชการจังหวัด  

********************************************************************** 

254.การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้

ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติ

ของใคร  

ก) นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล 

ข) สภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล 

ค) นายอ าเภอ 

ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

จ) ปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบล  

********************************************************************** 
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255.“คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ต าแหน่งใด

ไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 

ก) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ข) เลขาธิการ ก.พ. 

ค) ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 

ง) ปลัดกระทรวงยุตธิรรม 

จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

********************************************************************** 

256. ต าแหน่งใดรักษาการตามพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง 2 พ.ศ. 

2549  

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง 

ง) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

จ) ขอ้ ก. ข. และ ขอ้ ค. 

 ********************************************************************** 

257.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีจ านวนกี่คน 

ก) 12 คน 

ข) 15 คน 

ค) 16 คน 

ง) 17 คน 

จ) 27 คน 

 ********************************************************************** 

258. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน 

ข) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 1 คน และผู้ช่วยประธานสภาอบจ.            

1 คน 
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ค) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 2 คน 

ง) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 3 คน 

จ) ประธานสภาอบจ. 1 คน และรองประธานสภาอบจ. 4 คน 

********************************************************************** 

259.คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ต าแหน่งประธานกรรมการ ใครเป็นผู้

แต่งต้ัง 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

จ) คณะรัฐมนตรี 

 ********************************************************************** 

260. ใครเป็นผู้อ านาจด าเนนิการแก้ไขเพิ่มเตมิระเบียบงานสารบรรณฯ  

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 

ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

จ) อธบิดกีรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ่น  

 ********************************************************************** 

261.ข้อใดไม่ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 

2 พ.ศ. 2559  

ก) เมืองพัทยา 

ข) เทศบาล 

ค) องค์การบรหิารสว่นต าบล 

ง) กรุงเทพมหานคร 

จ) องค์การบรหิารสว่นจังหวัด 

********************************************************************** 
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262. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล คัดเลือก

จากต าแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกี่คน  

ก) 1 คน 

ข) 2 คน 

ค) 3 คน 

ง) 4 คน 

จ) 6 คน 

 ********************************************************************** 

263. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองค์การบริหาร

สว่นต าบลจ านวนสามคน  

ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็น

ประธาน 

ค) กรรมการผู้แทนอบต. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี และ

อาจไดร้ับคัดเลอืกอกีได้ 

ง) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ 

จ) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน  

 ********************************************************************** 

264 .ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีชื่อในทะเบียน

ตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ตดิต่อกันไม่นอ้ยกว่าหนึ่งปีจนวันรับรับสมัครเลือกตัง้ 

ข) สมาชิกสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล มีหนา้ท่ีให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหาร

สว่นต าบล 

ค) มี 8 หมู่บ้าน มีสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล รวม 16 คน 

ง) มี 2 หมู่บ้าน มีสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล รวม 6 คน 

จ) มี 1 หมู่บ้าน มีสมาชกิสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล รวม 3 คน  

********************************************************************** 

265. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่งๆ ของอบต. มีก าหนดระยะเวลาไม่เกนิกี่วัน  
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ก) 7 วัน 

ข) 15 วัน 

ค) 30 วัน 

ง) 45 วัน 

จ) 60 วัน  

 ********************************************************************** 

266. ข้อใดไม่ใช่รัฐวสิาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

ก) องค์การตลาด 

ข) องค์การคา้ 

ค) การไฟฟาูนครหลวง 

ง) การไฟฟาูส่วนภูมิภาค 

จ) การประปาส่วนภูมิภาค 

********************************************************************** 

267. ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือใคร 

ก) นายประวชิ รัตนเพียร 

ข) นายบุญสง่ น้อยโสภณ 

ค) นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วทิย์ 

ง) นายศุภชัย สมเจรญิ 

จ) นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 

********************************************************************** 

268. การรวมอบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็นกฎหมายใด  

ก) พระราชบัญญัติ 

ข) พระราชกฤษฎีกา 

ค) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ง) มติคณะรัฐมนตรี 

จ) กฎกระทรวง 

********************************************************************** 

269. การยุบองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ตราเป็นกฎหมายใด  

ก) พระราชบัญญัติ 
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ข) กฎกระทรวง 

ค) พระราชกฤษฎีกา 

ง) ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ) มติคณะรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

270. ข้อใดต่อไปนี้ คือชื่อเต็ม ก.พ.ร.  

ก) คณะกรรมการพัฒนาฝุายขา้ราชการ 

ข) คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ค) คณะกรรรมพัฒนาขา้ราชการ 

ง) คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 

จ) กรรมการพัฒนาขา้ราชการ 

********************************************************************** 

271. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัจจุบันมีกีแ่ห่ง 

ก) 74 แห่ง 

ข) 75 แห่ง 

ค) 76 แห่ง 

ง) 77 แห่ง 

จ) 78 แห่ง 

********************************************************************** 

272.สี่เหล่ียมเศรษฐกิจ คือประเทศใดบ้าง  

ก) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

ข) ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จนี 

ค) ไทย ลาว พม่า กัมพูชา 

ง) ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว 

จ) ไทย ลาว พม่า จีน 

********************************************************************** 
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273. โทษทางวนิัยมีกี่สถาน 

ก) 2 สถาน 

ข) 3 สถาน 

ค) 4 สถาน 

ง) 5 สถาน 

จ) 6 สถาน 

********************************************************************** 

274. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาผู้ใดถงึแก่ความตายอัน เนื่องจากการปฏิบัติ

หน้าที่ราชการ ให้จัดสวัสดิการแก่ครอบครัวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 

โดยความเห็นชอบจากใคร 

ก) รัฐสภา 

ข) คณะรัฐมนตรี 

ค) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

********************************************************************** 

275. ให้ต าแหน่งคณาจารย์ดังต่อไปนี้ เป็นต าแหน่งทางวชิาการ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ศาสตราจารย์ 

ข) คณาจารย์ 

ค) อาจารย์ 

ง) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

จ) รองศาสตราจารย์ 

********************************************************************** 

276. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ต าแหน่งนิเทศ มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ 

ก) เชี่ยวชาญพิเศษ 

ข) เชี่ยวชาญ 

ค) ทรงคุณวุฒิ 

ง) ช านาญการพเิศษ 

จ) ช านาญการ 
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********************************************************************** 

277.  ต าแหน่งผู้บริหารการศกึษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ค) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

ง) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการ 

จ) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษ 

********************************************************************** 

278. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศกึษา มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก)  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

ข) ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

ค) รองผู้อ านวยการช านาญการ 

ง) รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญพิเศษ 

จ) ผู้อ านวยการช านาญการ 

********************************************************************** 

279. ต าแหน่งครู มีวิทยฐานะ ดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ครูเชี่ยวชาญ 

ข) ครูช านาญการพิเศษ 

ค) ครูเชี่ยวชาญพเิศษ 

ง) ครูพเิศษช านาญการ 

จ) ครูช านาญการ 

********************************************************************** 

280. ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ได้แก่ต าแหน่งต่อไปนี้ ข้อใด

กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ข) ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ค) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่พิเศษ 

ง) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

จ) รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
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********************************************************************** 

281. ต าแหน่งซึ่งมีหน้าที่เป็นผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา ได้ต าแหน่งดังต่อไปนี้ ข้อใด

กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) คร ู

ข) ผู้ช่วยครู 

ค) ศาตราจารย์ 

ง) อาจารย์ 

จ) รองศาสตราจารย์ 

********************************************************************** 

282. วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีและการลา

หยุดราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา ให้เป็นไปตามที่ใครก าหนด 

ก) คณะรัฐมนตร ี

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) ก.ค.ศ. 

ง) นายกรัฐมนตรี 

จ) กศจ. 

********************************************************************** 

283. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อาจได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตาม

ภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวธิีการที่ก าหนดในข้อใด 

ก) พระราชบัญญัติ 

ข) พระราชกฤษฎีกา 

ค) ประกาศกระทรวง 

ง) กฎกระทรวง 

จ) มติคณะรัฐมนตรี 

********************************************************************** 

284. เงินสะสมและดอกเบี้ยนี้จะจ่ายคนืหรือให้กู้ยมืเพื่อด าเนินการตามโครงการสวัสดิการ

ส าหรับข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนดโดยความเห็นชอบจากใคร 

Chan
 K

en



หนา้ 80 จาก 82 

 
ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) กรมบัญชีกลาง 

ง) คณะรัฐมนตร ี

จ) ส านักงบประมาณ 

********************************************************************** 

285. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้รับเงินเดอืนจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ งบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงวัฒนธรรม 

ข) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ งบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา 

ค) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ งบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงศึกษาธกิาร 

ง) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้รับเงินเดอืนจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ งบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

จ) บุคคลซึ่งได้รับการบรรจุและแตง่ตั้งตามพระราชบัญญัติระเบยีบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดนิ งบบุคลากร

ที่จ่ายในลักษณะเงินเดือนในกระทรวงอื่นท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

********************************************************************** 

286. ก.ค.ศ. ย่อมาจากข้อใด 

ก) คณะกรรมการศึกษาธกิารจังหวัด  

ข) คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 

ค) คณะกรรมการข้าราชการครูและพนักงานราชการทางการศึกษา 

ง) คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

จ) คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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******************************************************************** 

287.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. มีจ านวนกี่คน 

ก) 4 คน 

ข) 5 คน 

ค) 7 คน 

ง) 9 คน 

จ) 12 คน 

********************************************************************** 

288. กรรมการของผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.ค.ศ. ใครเป็นผู้แต่งต้ัง 

ก) นายกรัฐมนตรี 

ข) รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธกิาร 

ค) คณะรัฐมนตร ี

ง) สภานิติบัญญัตแิห่งชาติ 

จ) คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

********************************************************************** 

289. กรรมการโดยต าแหน่งของ ก.ค.ศ. มีจ านวนกี่คน 

ก) 5 คน 

ข) 7 คน 

ค) 8 คน 

ง) 9 คน 

จ) 10 คน 

********************************************************************** 

290. ต าแหน่งใดไม่ได้เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง ก.ค.ศ. 

ก) เลขาธกิาร ก.ค.ศ. 

ข) เลขาธกิารคุรุสภา 

ค) ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ง) เลขาธิการ ก.พ.ร. 

จ) เลขาธกิารคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

********************************************************************** 

Chan
 K

en




