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 การสอบเข้ารับราชการแต่ละตําแหน่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินแต่ละครั้งภาระ
ของผู้สอบคือการการอ่านกฎหมายท่ีมีหลายฉบับ กับท้ังต้องอ่านวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์อีก
จํานวนหนึ่ง ที่ต้องสอบผ่านคิดร้อยละ 60 ของท้ังหมดซ่ึงเป็นการเตรียมที่ค่อนข้างหนักและยิ่งกว่านั้น 
ในการสอบปี 2560 ที่จะมีการสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษอีกด้วย 

แต่อย่างไรก็ตามความหนักในภาระนั้นจะเบาลงได้หากน้อง ๆ ได้อ่านข้อสอบและฝึกโจทย์
ปัญหาจากข้อสอบ ซ่ึงเล่มน้ีพี่ ๆ ได้รวบรวมกว่า 1,000 ข้อ พร้อมเฉลยวิธีคิด อย่างน่าสนใจนับว่า
เป็นประโยชน์มากหากน้อง ๆ ได้อ่านหนังสือเล่มน้ีและฝึกจดจําได้ เชื่อว่าต้องผ่านได้อย่างแน่นอน
ขอให้มุ่งม่ันต้ังใจ อน่ึงการอ่านข้อความควรเปิดกฎหมายฉบับเต็มด้วยเพ่ือจะได้แม่นยํายิ่งข้ึน ข้อให้ 
น้อง ๆ สอบติดดังหมายครับ 

ขอขอบคุณและห่วงใย 
พฤษภาคม 2560 
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ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการบริหารราชการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ของภาค ก.ท้องถิ่น ( ปี 25๖๐)                                                                                                         

แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป  เศรษฐกิจสังคมและข่าวสาร เหตุการณ์ปัจจุบัน 
รวมแนวข้อสอบที่เคยออกสอบ 

------------------------------------------------------------------------------------- 
1.  ค่านิยมของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 มีว่าอย่างไร 

ก.  มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 
ข.  ยึดมั่นในหลักธรรม มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
ค.  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ” 
ง.  มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตอบ ก. มืออาชีพ คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีชื่อภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 
ก. Department of Provincial Administration  
ข. Department of Local  Office  
ค. Department of Local Administration  
ง. Office of Local Administration 
ตอบ ข้อ ค. Department of Local Administration 

3.  มุ่งสร้างท้องถิ่นไทยให้เข็มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศ ไทย ๔.๐ อย่างมั่นคง ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เกี่ยวข้องอย่างไร 

ก. วิสัยทัศน์ 
ข. พันธะกิจ 
ค. เป้าประสงค ์
ง. อุดมคติ 

          ตอบ ก.  เป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และค่านิยมของกรม มืออาชีพ คิด
สร้างสรรค์ ยึดมั่นธรรมาภิบาล 

4. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดยุทธศาสตร์ปี 2560ไว้กี่ด้าน 
ก. 5 ด้าน 
ข. 6 ด้าน 
ค. 7 ด้าน 
ง. 8 ด้าน 
ตอบ ข้อ ข. ๖ ด้าน 
 

39



อธิบายดังนี้  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1 เน้นประชาธิปไตย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประเทศไทย 4.0 สู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ธรรมาภิบาลการปกครองท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการบริการสาธารณะ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาองค์กร และสมรรถนะสูง 

5. ปัจจุบัน   ผู้ใดด ารงต าแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปัจจุบัน ๒๕๖๐ 
ก.   นายจรินทร์ จักกะพาก 
ข.   นายกฤษฎา บุณราช 
ค.   นายวัลลภ  พริ้งพงษ์ 
ง.   นายแผน วรรณเมธี 
ตอบ ข้อ ก.นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบันคือ นายกฤษฎา บุญราช 

6. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แบ่งการบริหารราชการออกเป็นอย่างไร  
ก.   ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ข.   ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ค.   ส่วนกลาง  ส่วนต าบล  
ง.    ผิดทุกข้อ 

ตอบ   ข้อ ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค(ท้องถิ่นจังหวัด ระวังท้องถิ่นอ าเภอมิใช่) นอกจากนี้ต าแหน่ง
ท้องถิ่นอ าเภอเป็นสายงานวิชาการ ท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือท้องถิ่นจังหวัด(สายงานอ านวยการระดับสูง) 

7. การจัดส่วนราชการภายในกรส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เกิดจากกฎหมายใด 
ก.  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 2551 
ข. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย 2551 
ค.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2540 
ง.  ข้อบังคับว่าด้วยการจัดระเบียบภายใน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ตอบ ข้อ ก.กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย 

2551 
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8. ข้อใดมิใช่อ านาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก.  ด าเนินการพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.  พัฒนาบุคลากรขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและของกรม 
ค.  ส่งเสริมภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. ส่งเสริมภารกิจ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ี 
ตอบข้อ ง. ส่งเสริมภารกิจ ของสมาชิกสภาท้องถิ่น และก านัน ผู้ใหญ่บ้านในท้องท่ี 

9. การจัดสรรรายได้ และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอ านาจของหน่วยงานใดใน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ก.   ส านักเลขานุการกรม 
ข.   ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น 
ค.   ส านักพัฒนาบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น 
ง.    ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น     
ตอบข้อ ข.   ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น ๒๕๕๑ข้อ ๑๓  ส านักบริหารการคลังท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบงบประมาณ ระบบบัญชี การจัดเก็บรายได้ และเงินกองทุนต่าง ๆ ของท้องถิ่น 
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการด าเนินงานด้านการเงิน การคลัง การงบประมาณ การจัดเก็บ
รายได้ และการประกอบกิจการพาณิชย์ของท้องถิ่น 
(๓) จัดสรรรายได้และเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนด                

10. ไทยแลนด์ 4.0 เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด 
ก. ผลักดันสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงค้าปลีก 
ข. สังคมพอเพียง 
ค. ความเม่าเทียม 
ง.  นวัตรกรรม 
ตอบ ง. นวัตรกรรม 

11. กรอบวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ คือ 
ก. ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข. ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   
ค. ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ง. ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว   
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ตอบ ก.ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   
 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๗) ขณะนี้
รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น โดยมี
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย ขอให้ท่านศึกษา
เพ่ิมเติมหลักจากที่มีการประกาศใช้แผน(๑ ตุลาคม ๒๕๕๙) 

12.  แผนยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี(๒๕๖๐-๒๕๗๙) มีวิสัยทัศน์ว่าอย่างไร 
ก. มั่นคง เป็นธรรม 
ข. มั่นคง เป็นธรรม ยั่งยืน 
ค. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ง. ประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ตอบ   ข้อ ค มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน   

ยุทธศาสตร์ของแผนที่ส าคัญ  ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 (๑)ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

13.  การจัดระบบงาน และบริหารงานบุคคล ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นอ านาจหน้าที่
ของหน่วยงานใด 

ก.   ส านักเลขานุการกรม 
ข.   กองการเจ้าหน้าท่ี 
ค.   ส านักพัฒนาบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น 
ง.   ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น 
ตอบ ข้อ ข.   กองการเจ้าหน้าท่ี    

  กองการเจ้าหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของกรม เว้นแต่การฝึกอบรม 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับมอบหมาย 
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14. หากท่านมีเรื่องราวร้องทุกข์ สามารถติดต่อ ศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่น โดยผ่านหมายเลขกลาง  
หมายเลขใด 

ก.   1678 
ข.   1567 
ค.   1699 
ง.   1554 
 ตอบ ข้อ  ข. 1567 

15. หน่วยงานใดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่ท าแผนงบประมาณ การเงิน การคลัง  
ก. ส านักเลขานุการกรม 
ข. กองคลัง 
ค. กองวิชาการและแผนงาน 
ง. กองการเจ้าหน้าท่ี 
ตอบข้อ ค. กองวิชาการและแผนงาน  

 ส่วนกองการเจ้าหน้าท่ีท าเรื่องบริหารงานบุคคล กองคลังท าหน้าท่ีเบิกจ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะ และ
หน้าท่ีท่ีไม่ได้ก าหนดเป็นหน่วยงานใดให้เป็นของส านักเลขานุการกรม 

16. หากมีความประสงค์จะเข้าศึกษาข้อมูลของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ใด 
ก. dopa.go.th 
ข. Local.go.th 
ค. Tngtin.go.tho 
ง. dla.go.th 
ตอบข้อ ง. dla.go.th ส าหรับ dopa.go.th เป็นของกรมการปกครอง 

17. ข้อใดไม่เป็นค่านิยม 12 ประการ 
ก. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ข. ซื่อสัตย์ เสียสละ มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
ค. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ 
ง. รักษาสิ่งแวดล้อม 
ตอบ ข้อ ง. รักษาสิ่งแวดล้อม 

18. หน่วยปกครองใดที่น าระบบ City Management แบบสหรัฐอเมริกามาใช้ 
ก. เทศบาลนครเชียงใหม่ 
ข. พัทยา 
ค. องค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. กรุงเทพมหานคร 
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ตอบข้อ ข. พัทยา 

19. หากต้องการวิเคราะห์ว่าองค์กรมีจุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้างควรใช้เครื่องมือวิเคราะห์แบบใด 
ก. Swot 
ข. 3Ms 
ค. PMGA 
ง. KM 
ตอบข้อ ก. Swot 

  อธิบาย Swot (Swot Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งช่วยผู้บริหาร
ก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกตลอดจน
ผลกระทบท่ีมีศักยภาพจากปัจจัย เหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร 

Swotมาจากตัวย่อภาษาอังกฤษ 4 ตัว ได้แก่ 
 S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง   
 W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน   
 O มาจาก opportunities หมาถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก   
 T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก   

20. การสร้างความสมดุลของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเน้นให้เกิดกับสิ่งใดมากที่สุด 
ก. ความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
ข. ความสมดุลระหว่างสินค้าต่างประเทศกับสินค้าไทย 
ค. ความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมกับเกษตรกรรม 
ง. ความสุมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย 
ตอบข้อ ง. ความสมดุลของความเจริญทางเทคโนโลยีกับ ภูมิปัญญาไทย 

21. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้ประชาชน ด าเนินชีวิตในลักษณะใด 
ก. ด าเนินชีวิตในลักษณะใด 
ข. ด าเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด 
ค. ด าเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี 
ง. ด าเนินชีวิตเพื่อสร้างความสะดวกสบายตนเอง 
ตอบข้อ ค. ด าเนินชีวิตทางสายกลางยึดความพอดี 

 
22. คุณธรรมด้านใดที่มีความส าคัญกับหลักเศรษฐกิจ พอเพียงมากที่สุด 

ก. เป็นคนมีศีลธรรม 
ข. มีความละอายต่อบาป 
ค. เป็นผู้มีความโอบอ้อมอารี 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
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ตอบข้อ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
          อธิบาย ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยคุณสมบัติ ดังนี้ 

ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินในเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง ตบลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น ๆ อย่าง
รอบคอบ 

ภูมิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทลและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น 
โดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 โดยมี เง่ือนไข ของการตัดสินใจและด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียง 2 ประการ ดังนี้ 
เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบท่ี

จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต

และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

23. แนวทฤษฎีใหม่ให้ความส าคัญกับการจัดการทรัพยากรใดมากที่สุด 
ก. มนุษย ์
ข. ทรัพยากรน้ า 
ค. ทรัพยากรดิน 
ง. ทรัพยากรป่าไม้ 
ตอบข้อ ค. ทรัพยากรดิน 

ให้มีการจัดสรรพื้นท่ีท ากินและท่ีอยู่อาศัย ให้แล่งพื้น ท่ี  ออกเป็น 4 ส่วน ตามอัตราส่วน 
30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นท่ีส่วนท่ีหนึ่งประมาณ 30% ให้ขุดสระเก็บกักน้ า เพื่อใช้กับกักน้ าฝนในฤดูฝน
และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ าและพืชน้ าต่าง ๆ (สามารถเลี้ยงปลา ปลูกพืชน้ า 
เช่น ผักบุ้ง ผักกะเฉด ฯ ได้ด้วย) พื้นท่ีส่วนท่ีสองประมาณ 30% ให้ปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหาร 
ประจ าวันในครัวเรือนให้เพียงพอตลอดปี 

24. ปัจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ 
ก. คน ความรู้ วัตถุสิ่งของ การจัดการ 
ข. คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ 
ค. แรงงาน ทุน ท่ีดิน การประกอบการ 
ง. คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ 
ตอบ ข้อ  ง. คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ 

Man = การบริหารก าลังคน จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด 
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Money = การบริหารเงิน จะจัดสรรเงินอย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 
Materials = การบริหารวัสดุในการด าเนินงาน ว่าจะท าอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยท่ีสุด หรือเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
Management = การจัดการ คือกระบวนการจัดการรบริหารควบคุมเพื่อให้งานท้ังหมดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างเต็มที่ 

25. Put the right man on the right job คือหลัก 
ก. การบรรจุบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  
ข. การมแลอ านาจหน้าท่ี 
ค. การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ์ 
ง. การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ์ 
ตอบข้อ  ก. การบรรจุบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  

26. WHO หมายถึงองค์กรใด 
ก. องค์การอนามัยโลก 
ข. องค์การค้าโลก 
ค. องค์การอาหารและยาโลก 
ง. องค์การช่วยเหลือบุคคลทุพลภาพ 
ตอบข้อ ก. องค์การอนามัยโลก 

27. ประเทศในสหภาพยุโรป (EU) ใดที่ยังไม่ใช้สกุลเงินยูโร 
ก. เยอรมนี 
ข. สหราชอาณาจักร 
ค. โปรตุเกส 
ง. กรีซ 
ตอบข้อ ข. สหราชอาณาจักร 

28. พิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ว่าด้วยเรื่องใด 
ก. ว่าด้วยการชดเชยค่าปฏิกรรมสงคราม 
ข. ว่าด้วยการสะสมอาวุธนิวเคลียร์ 
ค. ว่าด้วยการห้ามถ่ายทอดวิทยาการด้านนิวเคลียร์ 
ง. ว่าด้วยพันธกรณีผูกพันในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
ตอบข้อ ง. ว่าด้วยพันธกรณีผูกพันในการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจก 
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29. ผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) 
คนปัจจุบันคือใคร 

ก. ฮาร์โตโน ธาร์โซโน่ 
ข. สุรินทร์ พิศุวรรณ 
ค. เล เลือง มินห์ 
ง. ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ 
ตอบ ข้อ ค. เล เลือง มินห์ 

30. ส านักงานใหญ่อาเซียนตั้งอยู่ที่เมืองใด 
ก. กรุงเทพ 
ข. ฮานอย 
ค. จาการ์ตาร ์
ง. กัวลาลัมเปอร์ 
ตอบ ข้อ ค. จาการ์ตาร์อินโดนีเซีย 

31. ข้อใดกล่าวถึงสัญลักษณ์อาเซียนได้ถูกต้อง 
ก. ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความมั่นคงและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ข.  ตันข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชกรวมกันเพื่อมิตรภาพและ
ความเป็นน้ าหนึ่งใจ เดียวกัน 
ค.  ตันข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อความเป็นน้ าหนึ่ง
ใจเดียวกัน 
ง.  ตันข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้  หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพ 
ตอบ ข้อ ข. ตันข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชกรวมกันเพ่ือมิตรภาพ

และความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

32. ค าขวัญของอาเซียนคือข้อใด 
ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
ข. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งเศรษฐกิจ 
ค. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งประชาคม หนึ่งวิสัยทัศน์ 
ง. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาชาติ 
ตอบข้อ ก. หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม 
 
 
 

47



33. ASEAN + คือข้อใด 
ก. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – อินเดีย 
ข. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – นิวซีแลนด์ 
ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน 
ง. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – ออสเตรเลีย 
ตอบ ข้อ ค. ASEAN + ญี่ปุ่น – เกาหลีใต้ – จีน 
ส าหรับ “อาเซียน + 6 “ ก็คือ การรวมกลุ่มกันของ 16 ประเทศ ท่ีประกอบไปด้วยกลุ่ม

ประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม, พม่า, กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, 
มาเลเซีย, ลาว, สิงคโปร์, ไทย และเวียดนาม รวมกับประเทศท่ีอยู่นอกอาเซียนอีก 6 ประเทศ คือ จีน, 
ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์ และอินเดีย ซึ่งหากนับจ านวนประชากรในกลุ่มนี้แล้ว จะ
พบว่า อาเซียน +6 มีประชากรรวมกันกว่า 3 พันล้านคน หรือคิดเป็น 50% ของประชากรโลกเลย
ทีเดียว 

34. เร่ิมแรก เซียน (ASEAN) จัดตั้งโดยประเทศสมาชิก กี่ประเทศ 
ก. 4 ประเทศ 
ข. 5 ประเทศ 
ค. 6 ประเทศ 
ง. 7 ประเทศ 
ตอบ ข้อ ข. 5 ประเทศ 
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Ass0ciation of S0uth East 

Asian Nations หรือ ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangk0k Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามท่ีวัง
สราญรมย์ เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่ างประเทศสมาชิก
ก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนท้ัง 5 ประเทศ 
ประกอบด้วยนายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รอง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รา
มอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) และพันเอก 
(พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย) 

ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่าง ๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิก
เมื่อ 8 ม.ค. 2527) เวียดนาม (วันท่ี 28 ก.ค. 2538) สปป.ลาว พม่า (วันท่ี 23 ก.ค. 2540) และ 
กัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด (วันท่ี 30 เม.ย. 2542) ท าให้ปัจจุบันทีสมาชิกอาเซียนท้ังหมด 10 
ประเทศ 
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35. ข้อใดไม่ใชป่ระเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN) แรกเริ่มก่อตั้ง 
ก. มาเลเซีย 
ข. พม่า 
ค. สิงคโปร์ 
ง. ไทย  
ตอบ ข้อ ข. พม่า 

36. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN) 
ก. อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค
เอเซียนตะวันออกเฉียงใต้ 
ข. อาเซียนมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองเพื่อให้เอเซียนตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้เป็นเขต
สันติภาพแสรีภาพ และความเป็นกลาง 
ค. อาเซียนประสบความส าเร็จในการพขายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลดการค้ากับ
ประเทศนอกภูมิภาค 
ง.  อาเซียนประสบความส าเร็จในการยุติปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศในภูมิภาค  
ตอบ ข้อ ค. อาเซียนประสบความส าเร็จในการพขายการค้าระหว่างประเทศสมาชิกและลด

การค้ากับประเทศ   นอกภูมิภาค 

37. กรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก ยกเว้นข้อใด  
ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน  
ข. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  
ค. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม  
ตอบ ข้อ ก. ประชาคมการเมืองอาเซียน  

38. ประเทศในข้อใดมีสมญานามว่า Land of the orient Seas   
ก.  อินโดนีเซีย  
ข.  ฟิลิปปินส ์
ค.  สิงคโปร ์
ง.  บรูไน 
ตอบ ข้อ ข. ฟิลิปปินส์  

39. กลุ่มประเทศที่จะออกจากอียู(สหภาพยุโรปล่าสุดคือประเทศใด 
ก.   รัสเซีย 
ข.   ซีเรีย 
ค.   เลบานอน 
ง.  อังกฤษ 
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ตอบข้อ ง.อังกฤษ  

40. ภาษาอังกฤษที่ว่า Municipality หมายถึงข้อใด 
ก. เทศบาล 
ข. พัทยา 
ค. อบต. 
ง. อบจ. 
ตอบข้อ ก. เป็นค าท่ีแปลว่าเทศบาล และนายกเทศมนตรีภาษาอังกฤษคือ Mayor 

41.  OSS หมายถึงข้อใด 
ก.   ศูนย์บริการเตือนภัยพิบัติ 
ข.   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของรัฐบาล 
ค.   ศูนยก์ารติดต่อการค้าส่งออก 
ง.   ศูนย์รับเรื่องประมงผิดกฎหมาย 
ตอบข้อ ข.   ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จของรัฐบาล 

42. สีประจ ากระทรวงมหาดไทยคือสีอะไร 
ก.  ด า 
ข.  แดง 
ค.  ขาว 
ง.  เขียว 
ตอบข้อ ก. ด า 

43. การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นแบบใหม่(ระบบแท่ง) ข้อใดมิใช่ชื่อต าแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น 

ก.   บริหารต้น 
ข.   บริหารกลาง 
ค.   บริหารสูง 
ง.    บริหารสูง (พิเศษ) 
ตอบข้อ ง.    บริหารสูง (พิเศษ) 

 
44. การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นแบบใหม่(ระบบแท่ง) ก าหนดประเภทต าแหน่งวิชาการมีกี่

ระดับ 
ก.   3ระดับ 
ข.   4ระดับ 
ค.   5 ระดับ 
ง.   6 ระดับ 
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ตอบ ข้อ ข. สี่ระดับ คือ ปฏิบัติการ ช านาญการ ช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ  

45. การจัดต าแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นแบบใหม่(ระบบแท่ง)ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นมี่กี่
ระดับ 

ก.   3 ระดับ 
ข.   4 ระดับ 
ค.   5 ระดับ 
ง.   6 ระดับ  
ตอบ ข้อ ก.   3 ระดับ คืออ านวยการระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

46. ศูนย์ด ารงธรรมซึ่งจัดตั้งตามประกาศคณะ คสช. มีสาระส าคัญข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก. ให้ทุกกระทรวง กรม ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์
ด ารงธรรมท้ังด้านวัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร ให้สามารถบริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและท่ัวถึง 
ข. เพื่อแก้ไขปัญหาการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ป้องกนัและปราบปรามการตัดไม้ท าหลายป่าและทรัพยากรธรรมชาติ การแก้ไขปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การคุ้มครองป้องกันหรือช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
ความเป็นธรรม 
ค. ให้กระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีก ากับดูแลและอ านวยการให้การบริหางานของศูนย์ด ารงธรรม
และการบริหารงานของจังหวัดเป็นไปอย่างเรียบร้อย 
ง.  ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ง. ข้อ ก ข้อ ข และข้อ ค ถูกต้อง 

47. ข้อใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก. โรงงานยาสูบ 
ข. องค์การตลาด   
ค. การประป่าส่วนภูมิภาค 
ง. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ตอบ ข้อ ก.  สังกัดกระทรวงการคลัง 

กระทรวงมหาดไทย มีส่วนราชการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส านักงานรัฐมนตรี 
(๒) ส านักงานปลัดกระทรวง 
(๓) กรมการปกครอง 
(๔) กรมการพัฒนาชุมชน 
(๕) กรมท่ีดิน 
(๖) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๗) กรมโยธาธิการและผังเมือง 
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(๘) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

48. หลักการพื้นฐานเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้แบ่งพื้นที่อาศัยเป็นจ านวนเท่าใด 
ก. ร้อยละ 10 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 5 
ง. ร้อยละ 1 
ตอบ ข้อ ก. ร้อยละ 10 ปลูกพืช 30 นาข้าว 30 

49. ข้อใดไม่มีในเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ก. บ้าน แหล่งน้ า 
ข. แหล่งน้ า นาข้าว 
ค. โรงสีข้าว บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
ง. แปลงผัก นาข้าว 
ตอบ ข้อ ค. โรงสีข้าว บ่อบ าบัดน้ าเสีย 

50. GFMID คือข้อใด 
ก. การบริหารราชการแนวใหม่ 
ข. การบริหารการเงินภาครัฐแนวใหม่ 
ค. การจัดการท้องถิ่นแบบองค์รวม 
ง. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  
ตอบข้อ ง. ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์  Government Fiscal 
Management System  ระบบนี้น ามาใช้กับระบบจ่ายตรงของราชการ 

51. เทศบาลนคร มีที่ใดมากที่สุด  
ก. สมุทรสาคร    ข. สงขลา  
ค. สุราษฎร์ธาน ี  ง. นนทบุร ี 
ตอบข้อ ง. นนทบุรี แต่อย่างไรก็ตามข้อนี้ถูกต้อง เพราะทุกจังหวัดในข้อนี้ มีเทศบาลนคร

จังหวัดละ 2 แห่ง ท้ังสิ้น แต่หากเปรียบเทียบด้านเน้ือท่ีจะพบว่า นนทบุรี มีเขตเทศบาลนครท่ีกว้างกว่า
ท่ีอื่น คือราว 270,609  ตรม. ข้อมูลจากกรมส่งเสริมฯ เมือ่มิถุนายน 2557  

52. ข้อใดเป็นไม่ใช่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. เมืองพัทยา 
ข. เทศบาลนครเชียงราย 
ค. กรุงเทพมหานคร 
ง. จังหวัดขอนแก่น 
ตอบข้อ  ง. จังหวัดเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
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53. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคโลกครั้งต่อไป จะจัดขึ้นที่ใด 
  ก.ประเทศสิงคโปร์ 

ข.ญี่ปุ่น 
ค.ประเทศเวียดนาม 
ง.ประเทศมาเลเชีย 

           ตอบข้อ ข. ญี่ปุ่น (ปี ค.ศ. ๒๐๒๐)  

54. ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือรับรองใช้รูปขนาดเท่าใด 
ก. 2x3 นิ้ว 
ข. 2x4นิ้ว 
ค. 3x5นิ้ว 
ง. 4x6นิ้ว 
ตอบข้อ ง. 4x6นิ้ว หนังสือรับรองท่ีจะต้องติดรูปถ่ายให้ส่วนราชการรับรอบโดยประทับตามไว้

ขอบล่างขวาของรูปถ่าย 

55. การเลือกตั้ง ของประเทศพม่า ครั้งที่ผ่านมา พรรคที่ชนะการเลือกตั้งชื่อว่าพรรคใด 
ก.  National League for Democracy  
ข.  National League for Myanmar  
ค.  National League for Democrat  
ง.  National League for Public 
ตอบข้อ  ก .  พรรค NLD  

56. ตรารับหนังสือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก. วันที่ เลขรับ เวลาท่ีรับ 
ข. วันเดือนปี เวลาท่ีรับ ชื่อผู้รับ 
ค. ชื่อผู้รับ เวลา 
ง. วันเดือนปีที่รับ วัน เวลาท่ีรับ ชื่อผู้รับ เลขที่รับหนังส่ือ 

                 ตอบข้อ ก. วันท่ี เลขรับ เวลาท่ีรับ  ขนาด 2.5x4 ซม (ชอบถาม) 
 

57. E-mail หมายถึงข้อใดในงานสารบรรณ 
ก. เป็นระบบงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง 
ข. เป็นวิธีการส่งหนังสือราชการท่ีไม่เป็นทางการ 
ค. ใช้กับกรณีไม่เร่งด่วน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ก. “ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การรับส่งข้อมูลข่าวสารหรือ

หนังสือผ่านระบบสื่อสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
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58. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีกี่คน  
ก. 26 คน 
ข. 27 คน 
ค. 28 คน 
ง. 30 คน 
ตอบข้อ  ก. 26 คน ประกอบด้วย รัฐมนตรี เป็นประธาน ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี

ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตร ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมกากฤษฎีกาเลขาการ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณและผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจาก ภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกเก้าคนเป็นกรรมการ 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมรตรีคนหนึ่ง
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

59. การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนข้อใดส าคัญที่สุด 
ก. ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
ข. ความสงบและปลอดภัยของประชาชนและสังคมโดยรวม 
ค. ความผาสุกของสังคมประชาชนโดยรวม 
ง. ก และ ข ถูก 
ตอบข้อ ก. ความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน โจทย์ข้อนี้ถาม พรฎ. บริหารบ้านเมืองท่ีดี ม6. , ม.

7 (จ า) ไม่ใช่ พรบ. บริหารราชการแผ่นดิน เพียงแต่ค าถามคล้ายกัน 

60. วาระการด ารงต าแหน่งของสภากรุงเทพมหานครกี่ปี 
ก. 4 ปี 
ข. 5 ปี 
ค. 6 ปี 
ง. 8 ปี 
ตอบข้อ ก. 4 ปี จ าว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกแห่งมีวาระ 4 ปี เท่ากันหมด 

61. สภากรุงเทพมหานคร มีสมาชิก (สก. กี่คน) 
ก. 50 
ข. 55 
ค. 57 
ง. 61 
ตอบข้อ ง. 61 คน 
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62. การออกกฎหมายของกรุงเทพมหานครให้จัดท าเป็น 
ก. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
ข. ข้อบัญญัติสภากรุงเทพมหานคร 
ค. ข้อบัญญัติท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ง. ข้อบัญญัติสภาท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร 
ตอบข้อ ก. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

63. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด 
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. กรุงเทพมหานคร 
ค. พัทยา 
ง. ทุกข้อดูแลร่วมกัน 
ตอบข้อ ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

64. จ านวนราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน 
ก. 30 คน 
ข. 32 คน 
ค. 35 คน 
ง. 37 คน 
ตอบข้อ ก. 30 คน 

 
65. กิจการใดอยู่ภายใต้อ านาจของเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้จัดตั้งเป็น 

ก. สหการ 
ข. สหกิจ 
ค. องค์การ 
ง. เทศบาลนคร 
ตอบข้อ ก. สหการ (จัดตั้งโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา) 

66. สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจ านวนกี่คน 
ก. 24 คน 
ข. 27 คน 
ค. 30 คน 
ง. 42 คน 
ตอบ ก. 24 คน 
 

จ าว่าทุกประชากรที่เพิ่มขึ้น 5 แสนคนจะมีสมาชิกเพิ่ม
ครั้งละ 6 คน 
ไม่เกินห้าแสน / 24 คน 
เกินห้าแสนไม่เกินล้าน / 30 คน 
เกินล้านห้าไม่เกินสองล้าน / 42 คน 
สองล้านขึ้น / 48 คน 
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67. รองนายกเมืองพัทยามีจ านวนกี่คน 
ก. 4 คน 
ข. 8 คน 
ค. 5 คน 
ง. 7 คน 
ตอบข้อ ก. 4 คน 

68. ผู้มีอ านาจให้ เลขานุการสภาต าบล พ้นจากต าแหน่ง 
ก. นายอ าเภอ 
ข. นายก อบต. 
ค. ปลัด อบต. 
ง. ผู้ว่าราชการ 
ตอบข้อ ก. นายอ าเภอ 

69. เครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. จะมีการปรับเปลี่ยนทุกกี่ปี 
ก. 5 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 2 ปี 
ง. 1 ปี 
ตอบข้อ ก. 5 ป ี

70. ข้อใดไม่ใช่สภาท้องถิ่นปัจจุบัน 
ก. สภาต าบล 
ข. สภา กทม. 
ค. สภา อบจ. 
ง. สภาเทศบาล 
ตอบข้อ ก. สภาต าบล (ปัจจุบันไม่มีแล้ว) 

71. ข้อใดไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น 
ก. ผู้ใหญ่บ้าน 
ข. นายก อบต.  
ค. นายก อบจ.  
ง. นายกเทศมนตรี  
ตอบข้อ ก. ผู้ใหญ่บ้าน  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน เป็นผู้ปกครอง

ท้องท่ีตามกฎหมาย ว่าด้วยการปกครองท้องท่ีไม่ถือเป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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72. องค์การบริหารส่วนต าบล ขนาดใหญ่ มีรายได้สูงสุดไม่รวมเงินอุดหนุนตั้งแต่เท่าใด ขึ้นไป 
ก. 20 ล้านบาท 
ข. 30 ล้าน 
ค. 40 ล้าน 
ง. 50 ล้าน 
ตอบข้อ ก. 20 ล้านบาท  

(1) อบต. ขั้น 1 รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (2) อบต. ขั้น 2 รายได้ระหว่าง 12-20 ล้านบาท  
(3) อบต. ขั้น 3 รายได้ระหว่าง 6-12 ล้านบาท (4) อบต. ขั้น 4 รายได้ไม่เกิน 6 ล้านบาท  
(5) อบต. ขั้น 5 รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท 

73. ผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คือใคร 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. นายกรัฐมนตรี 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ตอบข้อ ก. พรบ. อบต. พัทยา เทศบาล พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคล คือ รมต. มหาดไทย 

เป็นผู้รักษาการ 

74. ค าย่อของ “คณะกรรมการมาตรฐานการบริหางานบุคคลส่วนท้องถิ่น” 
ก. ก.ถ. 
ข. ก.ก.ถ. 
ค. ส.ก.ถ. 
ง. ส.ก.ก.ถ. 
ตอบข้อ ก. ก.ถ. คณะกรรมการมี 6 คน ผู้ทรงคุณวุฒิมี 5 คน (ออกบ่อย) 

75. จ านวนกรรมการใน “ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”มีกี่คน  
ก. 17 คน  
ข. 18 คน 
ค. 19 คน 
ง. 20 คน 
ตอบข้อ ก. 17 คน  

76. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกี่คน 
ก. 6 คน  
ข. 7 คน 
ค. 8 คน 
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ง. 9 คน 
ตอบข้อ  ก. 6 คน  

77. ภาษีบุหรี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บเพ่ิมได้เท่าใด 
ก. 10 สตางค ์
ข. 25สตางค ์
ค. 30 สตางค ์
ง. 40 สตางค ์
ตอบข้อ ก. 10 สตางค์ 

78. การร่างหนังสือ คือ 
ก. การคิดก่อนท่ีจะเขียนหนังสือ จนกระทั่งเขียนเสร็จ 
ข. การเรียบเรียงข้อความและจัดพิมพ์ข้อความนั้น ๆ 
ค. การคิด การเรียบเรียงข้อความประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้รับหรือผู้ท่ีต้องทราบหนังสือนั้น 
ง. การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องท่ีจะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ท่ีต้องทราบ
หนังสือนั้นก่อนท่ีจะใช้ท าเป็นต้นฉบับ 
ตอบข้อ ง. การเรียบเรียงข้อความขั้นต้นตามเรื่องท่ีจะแจ้งความประสงค์ไปยังผู้รับหรือผู้ท่ีต้อง

ทราบหนังสือนั้นก่อนท่ีจะใช้ท าเป็นต้นฉบับ 

79. คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุเท่าใด 
ก. อายุ 25 ปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 
ข. อายุ 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค. อายุ 35 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ง. อายุ 40 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ตอบข้อ ข. อายุ 30 ปีบริบูรณใ์นวันเลือกตั้ง 

 
80. ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน พ.ศ. 2550ที่ผ่านมา รัฐต้องก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน

และรายได้อื่น ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ของ อปท. โดยให้มีรายได้ เพ่ิมขึ้นเป็นสัดส่วนรายได้ของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใด  

  ก. ร้อยละ 20  
ข. ร้อยละ 25  
ค. ร้อยละ 30   
ง. ร้อยละ 35  
ตอบข้อ ข ร้อยละ 25  

(และโดยมีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้นคิด เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ
ของ รัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อย 35)  

จ าว่า สท. สจ. สอบต. ส.พัทยา อายุ  25 ส่วน
นายกท้องถิ่นทั้งหมดอายุ 30 นับถึงวันเลือก 
(นายกรัฐมนตรี 35 )  
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 
1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง 
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81. การปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ปัจจุบันมี่กี่แห่ง  
ก.   1แห่ง  
ข.   2 แห่ง 
ค.   3แห่ง 
ง.   4แห่ง 
ตอบ ข้อ ข. 2แห่งคือกรุงเทพและเมืองพัทยา  

82. ท้องถิ่นอ าเภอ หรือนักวิชาการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นข้าราชการประเภทใด 
ก.   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ข.   พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ค.   ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ง.   ข้าราชการพลเรือนท่ัวไป 
ตอบข้อ ค.   ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

83. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คนปัจจุบันคือใคร 
ก.  พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ 
ข.  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ค.  นายกฤษฎา บุณราช 
ง.   มล.ปนัดดา ดิษกุล 
ตอบ ข้อ ข.  พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  

84. Geographic Information System หรือ: GIS หมายถึง 
ก.   ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ข.   ระบบสารสนเทศอุทกศาสตร์ 
ค.   ระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง.   ระบบสารสนเทศการเงินท้องถิ่น 
ตอบข้อ ก.ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์

   ๘๖.  Smart Province หรือโครงการจังหวัดอัจฉริยะ จัดการตนเอง เกิดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดใด 
ก. พิษณุโลก 
ข. นครนายก 
ค. สุราษฏร์ธาน ี
ง. ชลบุรี 
ตอบข้อ ข. นครนายก 
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ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การเงิน การคลัง การพัสดุท้องถิ่น และการจัดท า

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
1. (Electronic Local Administrative Accounting System : e - LAAS)หมายถึง 

ก.   ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.   ระบบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค.   ระบบรายรับ รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.    ระบบช าระอากร ธรรมเนียมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบข้อ ก.ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. Electronic Local Administrative Accounting System : e - LAAS) ประกอบด้วยข้อใดบาง 
ก.   ระบบงบประมาณ 
ข.   ระบบรายรับ รายจ่าย 
ค.   ระบบบัญชี 
ง.   ถูกทุกข้อ  
ตอบข้อ ง.ถูกทุกข้อ 

3. อยากทราบว่า การแก้ไข หรือการตีความ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 เป็นอ านาจของใคร 

ก.   นายกรัฐมนตรี 
ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง.    ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบข้อ ค.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

4. ค าว่า “เงินนอกงบประมาณ” หมายถึงข้อใด 
ก.   เงินกู้จากต่างประเทศ 
ข.   เงินท่ีท้องถิ่นจัดหาเอง หรือมีผู้อุทิศให้โดยเจาะจง 
ค.   เงินท่ีได้รับช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ 
ง.   เงินช่วยเหลือจากรัฐวิสาหกิจ และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก าไร 

  ตอบข้อ ข.เงินท่ีท้องถิ่นจัดหาเอง หรือมีผู้อุทิศให้โดยเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 
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5. ข้อใดมิใช่นิยามของค าว่าอาคาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 2535 

ก.  โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา 
ข.  รั้ว ถนน เสาธง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอาคาร 
ค.  ถังน้ า  ระบบประปา เพื่อใช้ประโยชน์แก่อาคาร 
ง.  ผิดทุกข้อ 
ตอบข้อ  ง.ผิดทุกข้อ ทุกข้อเป็นนิยาม 

6. ในกรณีที่มีผู้อุทิศพัสดุ ใหแ้ก่หน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดูแล โดยที่พสัดุนั้น มีภาระติดพัน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน 

ก.  ผู้บริหารหน่วยการปกครองท้องถิ่น 
ข.  ลัดของท้องถิ่นนั้น 
ค.  สภาของท้องถิ่นนั้น 
ง.  ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ในเขตท้องถิ่นนั้น 

ตอบข้อ  ค.สภาของท้องถิ่นนั้น 

7. การซื้อ หรือการจ้างกระท าได้กี่วิธ ี(กฎหมายล่าสดุ)  

ก.  3 

ข.   4 

ค.   5 

ง.   6 

ตอบข้อ ก ๓ วิธีได้แก่  ประกาศเชิญชวนท่ัวไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  

8. หากเทศบาลมคีวามต้องการ ก่อสร้างอาคาร ราคา 1,900,000 บาทควรกระท าด้วยวิธีการใด 

ก. วิธีสอบราคา 
ข.  วิธีประกวดราคา  
ค.  วิธีตกลงราคา 
ง.  วิธีพิเศษ 
ตอบข้อ ก. วิธีสอบราคา 
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9. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535ใน
กรณีมีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย จะต้องด าเนินการอย่างไร  

ก.  ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา    
ข.  ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองสอบราคา   
ค.  ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธี ประกวดราคา   
ง. ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธีจับฉลาก   
ตอบข้อ ก.ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธีย่ืนซองเสนอ
ราคา  

10.  ใครเป็นผู้เก็บรักษาซองเสนอราคาในการสอบราคา 

 ก. หัวหน้าส่วนการคลัง   
 ข. ผู้อ านวยการกองคลัง   
 ค. เจ้าหน้าท่ีพัสดุ     
 ง. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
 ตอบ ง. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

11. ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าซองถึงบุคคลใด 
   ก. ผู้บริหารท้องถิ่น 
  ข. ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา  
  ค. หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ  
    ง. ผู้สั่งซื้อสั่งจ้าง  

ตอบ ข. ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา 

12. ข้อใดกล่าวถึงความหมายหมายของการจ้างตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯไมถู่กต้อง  
ก. การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง  
ข. การจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ค. การท ากรมธรรม์ประกันภัย   
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

13. กรณีใดต่อไปนี้ถือเป็นผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ก. นาย ก. เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท A และเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้าง B 
  ข. สามีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ภรรยาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  

ค. พี่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท น้องชายเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนจ ากัด   
ง. พ่อเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ลูกชายอายุ 25 ปี เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท  
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ตอบ ข. สามีเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท ภรรยาเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

14. ข้อใดกล่าวถึงการมอบอ านาจ ตามระเบียบฯพัสดุขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ไมถู่กต้อง 
ก. มอบอ านาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ 
ข. ผู้รับมอบอ านาจ มีหน้าท่ีต้องรับมอบอ านาจนั้น และจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง
อื่นต่อไปไม่ได ้
ค. ให้แนบส าเนาหนังสือการมอบอ านาจประกอบการเบิกจ่ายเงินทุกครั้ง 
ง. ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 
ตอบ ง.ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบทุกครั้ง 

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับการซื้อการจ้าง 
  ก. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา มีราคาเกิน 2,000,000 บาท 

ข. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 
บาท 
 ค. การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงรา มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท 
ง. การซื้อหรือการจ้างโดย มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากตกลงราคา
ไม่ได ้

   ตอบ ง. การซื้อหรือการจ้างโดย มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ใช้วิธีอื่นนอกเหนือจากตกลง
ราคาไม่ได้ 

16. ก่อนด าเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี (นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง) ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท า
รายงานเสนอผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างตามรายการขอซื้อหรือขอจ้าง ยกเว้นรายการใด  

ก. เหตุผลความจ าเป็น  
ข. รายละเอียดพัสดุ  
ค. ราคากลาง และวิธีท่ีจะซื้อหรือจ้าง 
ง. ราคากลางตามท้องตลาด 
ตอบ ง.ราคากลางตามท้องตลาด 

17. ก่อนด าเนินการก่อนจ้างทกุครั้ง เจ้าหน้าที่พัสดจุะตอ้งรายงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่ง นอกเหนือจากระเบียบพัสดุก าหนด ตามมตคิณะรัฐมนตรี โดยเรียกว่า 

ก. คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ข. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ค. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
ง. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

  ตอบ ง. คณะกรรมการก าหนดราคากลาง 
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18.   ในการด าเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้หวัหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วน ท้องถิ่น แตง่ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบพัสดุแล้วแต่กรณี  ข้อใดมิใช่
คณะกรรมการดังกล่าว 

ก. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ   
ข. คณะกรรมการตรวจการจ้าง  
ค. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา   
ง. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
ตอบ ก. คณะกรรมการตรวจรับวัสดุ   

19. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องตรวจรับพัสดทุี่ผู้ขายน ามาส่งมอบอย่างไร  
  ก. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่ง  

ข. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว 
ค. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่
เกิน 3 วันท า การ  
ง. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน 5 
วันท า 

  ตอบ ก. ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายน าพัสดุมาส่ง 

20. แบบ ปร.4 หมายถึง 
ก.   แบบแปลนก่อสร้าง 
ข.   แบบประมาณการราคา 
ค.   ค าขอจ้างท่ีปรึกษา 
ง.   ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ตอบ ข.แบบประมาณการราคา 
 

21. ข้อใดมิใช่แผนที่เกี่ยวข้องกับองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
ก.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข.   แผนปฏิบัติการ 
ค.   แผนพัฒนา ๓ปี 
ง.   แผนพัฒนา ๖ ปี 

           ตอบ ง.แผนพัฒนา ๖ ปี 
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22. ข้อใดไม่ได้เป็นความส าคญัของการวางแผน  (Significance  of  Planning) 
ก.   ช่วยลดปัญหาจากความไม่แน่นอน และความยุ่งยากในอนาคต 
ข.   ท าให้เกิดการยอมรับแนวคิดใหม่ในองค์กร 
ค.   ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน 
ง.    ท าให้องค์กรมีผลก าไรมากขึ้น 
ตอบข้อ ง.ท าให้องค์กรมีผลก าไรมากขึ้น 

23. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการวางแผน (Advantages of Planning) 
ก.   ประหยัด 
ข.   พัฒนาแรงจูงใจ 
ค.   ลดความไม่แน่นอน 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข้อ ง.ถูกทุกข้อ และยังช่วยพัฒนาการแข่งขัน ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วย 

24. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับลักษณะของแผนที่ดี  (Requirement of a Good Plan) 
ก.   ต้องมีลักษณะชี้เฉพาะและวงแคบ 
ข.   ต้องยืดหยุ่น 
ค.   มีความเช่ือมโยงเป็นเหตุผล 
ง.   ประหยัดงบประมาณ 
ตอบข้อ ง. ประหยัดงบประมาณ  ส่วนข้อ ก.แผนที่ดีต้องไม่กล่าวกว้างๆ ต้องมีลักษณะชี้เฉพาะ 

25. การท าแผนพัฒนาท้องถิ่น มาจากฎหมายใดเป็นหลัก 
ก.   กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.   กฎหมายการปกครองท้องท่ี 
ค.   กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.   กฎหมายว่าด้วยวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ตอบข้อ ก.กฎหมายว่าด้วยการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

26. แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมคีวามสอดคล้องแผนต่างๆยกเว้น 
ก.   แผนพัฒนาของอ าเภอ 
ข.   แผนพัฒนาจังหวัด 
ค.   แผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียง 
ง.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตอบข้อ ค.แผนพัฒนาท้องถิ่นใกล้เคียง นอกจากนี้อาจจะต้องสอดคล้องกับ แผนกระทรวง แผน

กรม และแผนรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้องด้วย 
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27. ข้อใดมิใช่องค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก.   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ข.   คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ค.   คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ง.   คณะกรรมการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ 
ตอบ ข้อ ง.คณะกรรมการบริหารงานท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

28. ข้อใดอาจกล่าวเปรียบเทียบได้ว่าเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  

ก.   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.   แผนพัฒนา 3 ปี 
ค.   แผนปฏิบัติราชการ 
ง.   ก และ ข 
ตอบข้อ ก  และ ข 

29. การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพื่อการท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ 
Rating Scale ประกอบดว้ยกี่หลักเกณฑ์ 

ก.  3 หลักเกณฑ์ 
ข.  4 หลักเกณฑ์ 
ค.  5 หลักเกณฑ์ 
ง.  6 หลักเกณฑ์ 
ตอบ ข้อ ค.5หลักเกณฑ์ ประกอบด้วย –ความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต/การยอมรับ

ร่วมกันของชุมชน/ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา/ขนาดของผู้ได้รับประโยชน์/ความเป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหา 

30. ข้อใดเป็นปัจจัยภายใน ของการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 
ก.   ระเบียบกฎหมาย 
ข.   งบประมาณ 
ค.   บุคคลากร 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
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31. ข้อใดเป็นปัจจัยภายนอก ของการวิเคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 
ก.  การเมือง สังคม 
ข.  นโยบาย 
ค.  เทคโนโลยี 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ง. ถูกทุกข้อ 

32. ถ้อยแถลงซึง่เป็นอุดมคติ เป็นจุดหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ะต้องท าเกิดขึ้นในอนาคต
ข้างหน้าเรียกว่า 

ก.   วิสัยทัศน์ 
ข.   พันธกิจ 
ค.   เป้าหมาย 
ง.   ค่านิยม 
ตอบ ก.วิสัยทัศน์ 

33. วิสัยทัศนท์ี่ดีควรมีลักษณะอย่างไร 
ก.   ท้าทาย เร้าใจ 
ข.   มีความเป็นไปได้ 
ค.   เป็นเสมือนเข็มทิศองค์กร 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบข้อ ง.ถูกทุกข้อ นอกจากนี้วิสัยทัศน์ อาจเป็นข้อความง่ายๆท่ีต้องตรวจสอบและวัดผลได ้

34. การวิเคราะห์ NPCP หมายถึงข้อใดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ก.   การวิเคราะห์ปัญหา  
ข.   การวิเคราะห์ข้อจ ากัด และศักยภาพ 
ค.   การวิเคราะห์ความต้องการ 
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ  

35. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หาก
ท้องถิ่นไม่สามารถจัดท าแผนได้ทันตามก าหนดให้ใครมีอ านาจขยายได้  

ก.   ประธานสภาท้องถิ่นนั้น 
ข.   นายอ าเภอ 
ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง.   ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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36. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่รวมถึงข้อใด 
ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล เมืองพัทยา 
ข.  เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล เมืองพัทยา 
ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบิหารส่วนต าบล 
ตอบ ข.เทศบาล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 

 
37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

ก.  คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.  คณะกรรมการพัฒนาเมืองพัทยา 
ค.  คณะกรรมการพัฒนาชององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ง.  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ตอบก.คณะกรรมการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

ก.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนสภาต าบล 
ข.  คณะกรรมการสนับสนุนการจดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
สนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
ค.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมาย
จัดตั้ง 
ง.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเมืองพัทยา 
ตอบ ก. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนสภาต าบล 

 
39. ใครมีอ านาจตีความและวนิิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และมีอ านาจก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง.  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ข.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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40. องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้อใดกล่าวไมถ่กูต้อง 
ก.  คณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ข.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ค.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนท้องถิ่น 
ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ตอบ ก.คณะกรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

41. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
ก.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธาน 
ข.  รองนายกองค์กรบริหารส่วนต าบลทุกคน เป็นกรรมการ 
ค.  สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
ง.  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
ตอบ ค.สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

42. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบตัิและลักษณะต้องห้ามของผูท้รงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
ไม่ถูกต้อง 

ก.  ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข.  ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป และพ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปี
นับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 
ค.  ไม่เป็นผู้เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เพราะทุจริตต่อหน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
ง.  ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตน
เป็นกรรมการ 
ตอบ ข.ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกตั้งแต่ห้าปีขึ้นไป และพน้โทษมายังไม่ถึง

ห้าปีนับถึงวันท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดย
ประมาท 

43. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากต าแหน่งของผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น   

ก. คณะกรรมการที่ผู้ทรงคุณวุฒิด ารงต าแหน่งอยู่เห็นว่ามีเหตุอันควรและมติจ านวนไม่น้อยกว่า
สองในสามให้ออก 

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นสั่งให้ออก เห็นว่าด้วยเหตุอันสมควร 
ค. ลาออก โดยยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการท่ีตนด ารงต าแหน่ง 
ง. ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
ตอบ ข.ผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดนั้นสั่งให้ออก เห็นว่าด้วยเหตุอันสมควร 

69



 
44. ใครเป็นผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก.  นายอาคมเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ข.  นางเวทย์มนต์เจ้าพนักงานธุรการ 
ค.  นายยศปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง.  นางสมหญิงหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ง.นางสมหญิงหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

45. ใครไม่ได้เป็นเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวดั   
ก.  ท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข.  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค.  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง.  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
ตอบ ค.ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

46. ใครเป็นประธานของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
ก.  นายอ าเภอ 
ข.  นายกเทศมนตรี 
ค.  ปลัดอ าเภอ 
ง.  ปลัดเทศบาล 
ตอบ  ข.นายกเทศมนตรี  

47. ใครเป็นผู้อนุมัติแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ก.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
ค.  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ง.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ตอบ ข.นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

48. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ไม่ได้ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 

ก.  เมืองพัทยา 
ข.  กรุงเทพมหานคร 
ค.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ข.กรุงเทพมหานคร 
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2542 ให้ไว้
วันที่เท่าใด 

ก. 1๑ พฤศจิกายน 2542 
ข. 17 พฤศจิกายน 2542 
ค. 18 พฤศจิกายน 2542 
ง. 19 พฤศจิกายน 2542 
ตอบข้อ  ก. 1๑ พฤศจิกายน 2542/ประกาศราชกิจาเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ และมีผล
บังคับใช้วันถัดไปคือ  ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 

2. พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันฉบับที่
เท่าใด 

ก. 1 
ข. 3 
ค. 2 
ง. 4 
ตอบข้อ ค. ฉบับท่ี ๒ 

3. ค าว่า “คณะกรรมการ” ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่าอย่างไร 
ก. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. กรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ข “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม /ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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5. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีทั้งหมดกี่คน 

ก. 24 คน 
ข. 30 คน 
ค. 36 คน 
ง. 42 คน 
ตอบ ค. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น” ประกอบด้วย 
(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
(2) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ 
ผู้อ านวยการส านักงานประมาณ และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(3) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคนและผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
รวมสอง ท้ังนี้โดยให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทเลือกกันเองตามหลักเกณฑ์และ
วิธการท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนด 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นในสาขา
รัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์ และด้านกฎหมาย 
      ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการ 

6. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกท่ีได้รับมอบหมาย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ง. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกท่ีได้รับมอบหมาย 

7. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ตอบ ก. ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

8. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจาก ผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลจ านวนกี่คน 

ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 5 คน 
ง. ขึ้นอยู่กับจ านวน อบต. ทั่วประเทศ 
ตอบ ค. 5 คน 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนสิบสองคน ประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสองคน ผู้บริหารเทศบาลสามคน ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้าคนและผู้บริหาร
กรุงเทพมหานคร ผู้บริหารเมืองพัทยาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
รวมสองคน 

9. ผู้แทนคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้บริหารส่วน
จังหวัดมีจ านวนกี่คน 

ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 5 คน 
ง. ขึ้นอยู่กับจ านวน อบต. ทั่วประเทศ 
ตอบ ก. 2 คน 

10.   ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจ านวนกี่
คน 

ก. 8 คน 
ข. 10 คน 
ค. 12 คน 
ง. 14 คน 
ตอบ ค. 12 คน 

11. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. หัวหน้า สกถ. 
ง. บุคคลซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง 
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ตอบ ค. ให้หัวหน้านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการคณะกรรมการ (สกถ.) 

12. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ 
ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
ค. ไม่เป็นข้าราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค. (ดูค าอธิบายข้อถัดไป) 

13. บุคคลใดสามารถเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 

ก. อาจารย์ผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ข. ผู้ท่ีมีต าแหน่งทางการเมอืง 
ค. ผู้ที่เป็นข้าราชการ 
ง. บุคคลท่ีมีอายุ 30 ปีขึ้นไป 
ตอบ ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ ์
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูก จ้างของหน่วยราชการ
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ 
(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(5) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

14. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ า
กว่ากี่ปี 

ก. 30 ปี 
ข. 35 ป ี
ค. 40 ปี 
ง. 45 ป ี
ตอบ ข. 35 ปี 
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15. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวาระในการ
ด ารงต าแห่งคราวละกี่ปี 

ก. 4 ปี วาระเดียว 
ข. 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ 
ค. 6 ปี วาระเดียว 
ง. 3 ปี วาระเดียว 
ตอบ ข. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจได้รับสรรหาเป็น

กรรมการอีกได้ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 

16. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่มาอย่างไร 
ก. การเลือกตั้ง 
ข. การแต่งตั้ง 
ค. การสรรหา 
ง. การคัดเลือก 
ตอบ ค. การสรรหา 

17. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ก. จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
ข. ปรับปรุงสัดส่วนภาษีอากรและรายได้ 
ค. ก าหนดหลัดเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจ 
ง. ก าหนดคุณสมบัติในการแต่งตั้งข้าราชการ 
ตอบ ง. ให้คณะกรรมการมีอ านาจและหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1) จัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการเพื่อขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภา 
(2) ก าหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะตามอ านาจและหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
(3) ปรับปรุงสัดส่วนภาษีและอากร และรายได้ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีของรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองเป็นส าคัญ 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ประสานการถ่ายโอนข้าราชการ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหว่างส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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18. ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอรายงานต่อ
คณะรัฐมนตรีปีละไม่ต่ ากว่ากี่ครั้ง 

ก. 1 คร้ัง 
ข. 2 ครั้ง 
ค. 3 คร้ัง 
ง. 4 ครั้ง 
ตอบ ก. เสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

19. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณของเทศบาล พัทยา และ อบจ. 
ก. ก่อสร้างถนน 
ข. สร้างสนามกีฬา 
ค. ปรับปรุงสวนธารณะ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดระบบ

การบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง (2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ (4) การสาธารณูปโภค
และการก่อสร้าง (5) การสาธารณูปการ (6) สารส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ (7) การสังคม
สงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส (8) การบ ารุงรักษาศิลปะ 
จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น (9) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัน
และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (10) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ (11) การ
ส่งเสริมกีฬา 

20. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. สร้างโรงเรียน 
ข. รักษาป่าไม้ 
ค. จัดให้มีระบบไวไฟ อินเตอร์เน็ตไร้สาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ อ านาจหน้าท่ีในการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่น 

(1) สนับสนุนเทคโนโลยี 
(2) การสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น 
(3) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(4) การแบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(5) การคุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาป่าไม้ ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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(6) การจัดการศึกษา 
(7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

21. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อได้รับจัดสรรแล้วร้อยละเท่าใด  
ก. ร้อยละ 20 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 40 
ง. ร้อยละ 50 
ตอบ ข. ร้อยละ 30 

เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และเงิน
รายได้ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาษีโรงเรือนและท่ีดินตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 
(2) ภาษีบ ารุงท้องท่ีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี 
(3) ภาษีป้ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย 
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับการจัดสรรในอัตราไม่เกินร้อยละสามสิบของ 
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

22. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากการออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เกินร้อย
ละเท่าใด 

ก. ร้อยละ 20 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 40 
ง. ร้อยละ 50 
ตอบ ข. ร้อยละ 30  

23. องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์อยู่ในพื้นที่ประทานบัตรเหมืองแร่  จะได้รับการจัดสรร
ค่าภาคหลวงแร่ในอัตราเท่าใด 

ก. ร้อยละ 20 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 40 
ง. ร้อยละ 50 
ตอบ ก. ร้อยละ 20 
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24. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากค่าภาคหลวงปิโตรเลียม อบต. หรือเทศบาลที่อยู่ใน
พื้นที่ครอบคลุมตามประธานบัตร จะได้รับจัดสรรแล้วไม่เกินร้อยละเท่าใด 

ก. ร้อยละ 10 
ข. ร้อยละ 15 
ค. ร้อยละ 20 
ง. ร้อยละ 30 
ตอบ ค. ร้อยละ 20 องค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลท่ีมีพื้นท่ีครอบคลุมพื้นท่ีตาม

สัมปทาน ให้ได้รับการจัดสรรในอัตราร้อยละยี่สิบของเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมท่ีจัดเก็บได้ภายในเขต 

25. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้จากการออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เกินร้อย
ละเท่าใด 

ก. ร้อยละ 20 
ข. ร้อยละ 30 
ค. ร้อยละ 35 
ง. ร้อยละ 40 
ตอบ ข. ร้อยละ 30  

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียมและเงินรายได้ ดังต่อไปนี้ 
(1) ภาษีบ ารุงองค์การบริการส่วนจังหวัด ส าหรับน้ ามันเบนซินและน้ ามันท่ีคล้ายกับน้ ามันดีเซลและ
น้ ามันท่ีคล้ายกัน ก๊าชปิโตรเลียมท่ีใช้เป็นเชื้อเพลินส าหรับรถยนต์ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัด โดย
ออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินลิตรละสิบสตางค์ส าหรับน้ ามัน และกิโลกรัมละไม่เกินสิบสองสตางค์
ส าหรับก๊าชปิโตรเลียม 
(2) ภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดส าหรับยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตจังหวัดโดยออก
ข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มได้ไม่เกินมวนละสิบสตางค์ 
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรท่ีได้รับการจัดสรรในอัตรา ไม่เกินร้อยละสามสิบของ
ภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีจัดเก็บได้หักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนแล้ว โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตรา ไม่เกินร้อยละ
สามสิบของอัตราภาษีที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร โดยเป็นหน้าท่ีของกรมสรรพากรท่ีจะจัดเก็บ 

26. ข้อใดต่อไปนี้ถือเป็นรายได้ของเทศบาล 
ก. ภาษีสนามบิน 
ข. ค่าใบอนุญาตค้าสุรา 
ค. ค่าใบอนุญาตเล่นพนัน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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27. กรุงเทพมหานคร อาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีบ ารุงกรุงเทพมหานครจากน้ ามันไม่เกินเท่าใด 
ก. ร้อยละ 10 
ข. ลิตรละ 10 สตางค์ 
ค. กิโลกรัมละ 10 สตางค์ 
ง. 10 บาท 
ตอบ ข. ลิตรละ 10 สตางค์ 

28. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับอื่นใดตามข้อใดต่อไปนี้ 
ก. ค่าบริการน้ าประปาหมู่บ้าน 
ข. เงินช่วยเหลือป้องกันโรคไข้เลือดออกจากองค์การอนามัยโลก 
ค. เงินกู้จากกระทรวงมหาดไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีรายรับดังต่อไปนี้ 

(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภค 
(3) รายได้จากการพาณิชย์และการท ากิจการไม่ว่าจะด าเนินการเองหรือร่วมกับบุคคลอื่น หรือจาก
สหการ 
(4) ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต ค่าปรับ ค่าตอบแทน หรือรายได้อื่นใดตามท่ีมีกฎหมาย
บัญญัติไว้ให้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(5) ค่าบริการ 
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(7) เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
(8) รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
(9) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ  
(10) เงินกู้จากต่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 

29. รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้อใดต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
ก. รายได้จากการจ าหน่ายพันธบัตร 
ข. เงินช่วยเหลือหรือเงินค่าตอบแทน 
ค. รายได้จากสาธารณูปโภค 
ง. ค่าบริการ 
ตอบ ก. การออกพันธบัตร การกู้เงินจากองค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ ให้ออกเป็นข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
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30. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินถ่ายโอนภารกิจที่เป็นการซ้ าซ้อนระหว่างกันภายในกี่ปี 
ก. ภายใน 4 ปี 
ข. ภายใน 5 ปี 
ค. ภายใน 6 ปี 
ง. ภายใน 10 ปี 
ตอบ ก. ภายใน 4 ปี 

31. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการถ่ายโอนภารกิจที่ด าเนินงานตามนบายรัฐบาล ภายในกี่ปี 
ก. ภายใน 4 ปี 
ข. ภายใน 5 ปี 
ค. ภายใน 6 ปี 
ง. ภายหลังท่ีได้มีการจัดตั้ง สกถ. 
ตอบ ก. ภารกิจท่ีรัฐจัดให้บริหารในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในส่ีปี 

32. การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่
ปี 

ก. ภายใน 4 ปี 
ข. ภายใน 5 ปี 
ค. ภายใน 6 ปี 
ง. ภายใน 10 ปี 
ตอบ ง. ภายใน 10 ปี 

33. การก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของท้องถิ่นต้องพิจารณาจาก
อะไรบ้าง 

ก. รายได้ 
ข. บุคลากร 
ค. จ านวนประชากร 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ก าหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการให้บริการสาธารณะของรัฐและขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งต้องพิจารณาจากรายได้และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจ านวนประชากร 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ตลอดจนคุณภาพในการให้บริการท่ีประชาชนจะได้รับท้ังนี้ ต้องไม่เกิน
ระยะเวลาสิบป ี
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34. ตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจฯ 2542 ในช่วงระยะเวลา พ.ศ. 2550 
เป็นต้นไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าเท่าใด 

ก. ร้อยละ 10  
ข. ร้อยละ 20  
ค. ร้อยละ 25 
ง. ร้อยละ 35 
ตอบ ง. ร้อยละ 35 

35. ให้มีการทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกระยะเวลากี่ปี 

ก. 3 ปี      ข. 1 ปี 
ค. 4 ปี      ง. 5 ปี 
ตอบ ง. 5 ป ี
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พระราชบัญญัตสิภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 

1. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อใด 

ก. 2 มกราคม 2532 
ข. 12 มกราคม 2532 
ค. 2 ธันวาคม 2537 
ง. 26 พฤศจิกายน 2537 
ตอบ ค. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ได้ประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 2 ธันวาคม 2537 (ฉบับปัจจุบัน ฉบับท่ี 6 แก้ไขปี 2552 เรื่องวาระด ารง
ต าแหน่งของรายก อบต. ให้อยู่ได้ไม่จ ากัดวาระ / วาระละ 4 ปี) 

2. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีบทบัญญัติเร่ืองอะไรบ้าง 
ก. สภาต าบล 
ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล มีองค์ประกอบคือ 

1. กล่าวถึงสภาต าบล ซึ่งเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นก่อนมี องค์การบริหารส่วนต าบล ปัจจุบันสภาต าบล
ไม่มีแล้ว แต่กฎหมายมิได้ยุบ เลิกไปแต่ประการใด 
2. กล่าวถึง สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ อบต. เกิดขึ้นจากสภาต าบลท่ีมีรายได้เกิน 150,000 บาท ในรอบสาม
ปีรวมกันแล้วจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อสภาต าบลใดจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนต าบล
แล้วให้สภาต าบลเป็นอันเลิกไป 
3. กล่าวถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการด ารง
ต าแหน่งคราละ 4 ปี ดังนั้นในการท าความเข้าใจขออย่าสับสนระหว่าง สภาต าบลซึ่งเป็นเรื่องเก่า กับ
องค์การบริหารส่วนต าบล และสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งเป็น
เร่ืองปัจจุบัน 

3. ค าว่า “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มิได้รวมถึงข้อใด 
ก. เทศบาล 
ข. สุขาภิบาล 
ค. องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
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ตอบ ค. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และ
ราชการ ส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ 

5. ผู้ใดไม่ใช่สมาชิกสภาต าบล ตามความหมายในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ก. ก านัน 
ข. ผู้ใหญ่บ้าน 
ค. แพทย์ประจ าต าบล 
ง. ปลัดอ าเภอ 
ตอบ ง. สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านใน

ต าบลและแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็น
สมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่ง 

6. บุคคลใดเป็นสมาชิกสภาต าบลโดยต าแหน่ง 
ก. ก านัน 
ข. แพทย์ประจ าต าบล 
ค. ผู้ใหญ่บ้าน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. สภาต าบลประกอบด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านใน

ต าบลและแพทย์ประจ าต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในต าบลนั้นเป็น
สมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่ง 

7. ผู้ใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลได้ 
ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ใหญ่บ้าน 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. ให้นายอ าเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการก าหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
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8. สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
ตอบ ค. สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระในต าแหน่งคราวละสีปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

9. บุคคลใดเป็นประธานสภาต าบลโดยต าแหน่ง 
ก. ก านัน 
ข. ผู้ใหญ่บ้าน 
ค. แพทย์ประจ าต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ก านัน 

10.   รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
ตอบ ค. 4 ปี รองประธานสภาต้องมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี 

11. เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระหรือมีการ
ยุบสภาต าบล ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในก าหนดกี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน  
ง. 120 วัน 
ตอบ ข. 60 วัน  
เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบว่าระหรือมี

การยุบสภาต าบล ให้มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งท่ีว่างลงภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีต าแหน่งว่างลง เว้น
แต่วาระการด ารงต าแหน่งท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันจะไม่ด าเนินการเลือกตั้งขึ้นแทนต าแหน่ง
ท่ีว่างก็ได้ 
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12. ในการประชุมสภาต าบลในหนึ่งเดือนต้องมีไม่น้อยกว่ากี่ครั้งและในแต่ละครั้งจะต้องมีสมาชิกสภา
ต าบลจ านวนเท่าใด เข้าประชุมจะเป็นองค์ประชุม 

ก. 1 คร้ัง, หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดที่อยู่ 
ข. 2 ครั้ง, หนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
ค. 1 คร้ัง, ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสภาต าบลท้ังหมดที่มีอยู่ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ค. 1 ครั้ง,  ให้มีการประชุมสภาต าบลไม่น้อยหว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมี

สมาชิกสภาต าบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกสภาต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จึงเป็น
องค์ประชุม 

13. ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ บุคคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. สมาชิกสภาต าบล 
ข. เลขานุการสภาต าบล 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภาต าบล 
ตอบ ง. สมาชิกสภาต าบลและเลขานุการสภาต าบล ให้สมาชิกสภาต าบลและ เลขานุการสภา

ต าบลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

14. เมื่อสภาต าบลจะท ากิจกรรมนอกเขตสภาต าบล หรือร่วมกับสภาต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด
หรือหน่วยงานส่วนราชการท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากบุคคลใด 

ก. สมาชิกสภาต าบล 
ข. สภาต าบลอื่น 
ค. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

15. ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาต าบลเป็นเงิน 
ก. ช่วยเหลือ 
ข. อุดหนุน 
ค. ทุนส ารอง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ข. อุดหนุน 
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16. ข้อใดเป็นรายได้ของสภาต าบล 
ก. รายได้จากทรัพย์สินของสภาต าบล 
ข. รายได้จากสาธารณูปโภคของสภาต าบล 
ค. เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

17. รายได้ของสภาต าบลที่ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. พระราชก าหนด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา 

18. ใครเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล  
ก. นายสมหมาย มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติซึ่งได้สัญชาติไทยแล้วมาแล้ว 3 ปี 
ข. นางส ารวจ มีอายุ 16 ปีบริบูรณ์ 
ค. นายนอง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในต าบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 120 วัน 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ง. ผิดทุกข้อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติต้องได้รับสัญชาติไทย มาแล้วไม่น้อย
กว่า 5 ปี 
2. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
3. มีชื่อในทะเบียนบ้าน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันท่ีเลือกตั้ง  
4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกก็เช่นเดียวกันท่ีกล่าวมาข้างต้น 

19. ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาต าบลต้องเป็นผู้มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการ
ทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของต าบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใด 

ก. ไม่น้อยกว่า 3 เดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ข. ไม่น้อยกว่า 6 เดือนจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ค. ไม่น้อยกว่า 1 ปีจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ง. ไม่น้อยกว่า 2 ปีจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่า 1 ปี จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
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20. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสภาต าบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีอายุเท่าใด 
ก. ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 ของเดือนพฤศจิกายน ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ข. ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 ของเดือนพฤศจิกายน ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ค. ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ง. ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ตอบ ง. ไม่ต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 ของเดือนมกราคม ของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 

21. บุคคลใดดังต่อไปนี้ถือว่ามีลักษณะต้องห้ามตามมิให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
ก. พระภิกษุ สามเณร 
ข. นักพรต หรือนักบวช 
ค. เป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

22. บุคคลใดดังต่อไปนี้ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาต าบล 
ก. เป็นพระภิกษุ 
ข. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ค. เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ กล่าวคือห้าม เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เป็นสมาชิกรัฐสภาพ 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานสภาท้องถิ่นหรือพนักงานองค์การของรัฐ 

23. สภาต าบลมีมติให้สมาชิกพ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสียแก่สภาต าบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใดของจ านวนสมาชิกสภา
ต าบลทั้งหมดเท่าที่อยู่ 

ก. 1 ใน 3 
ข. 2 ใน 3 
ค. 3 ใน 4 
ง. 1 ใน 4 
ตอบ ข. สภาต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 เข้าชื่อและมี

สมาชิกไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ มีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  

24. การลาออกของสมาชิกสภาต าบลให้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ และให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่ง
เมื่อใด 

ก. พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลาออก 
ข. พ้นสามสิบวันนับแต่วันย่ืนหนังสือลาออก 
ค. พ้นหกสิบวันแต่วันย่ืนหนังสือลาออก 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
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ตอบ ก. พ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลาออก ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ ในกรณี
เช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันลาออก 

25. นายอ าเภออาจสั่งให้สมาชิกสภาต าบลพ้นจากต าแหน่ง เมื่อได้สอบสวบแล้วปรากฏว่าเป็นมิได้อยู่
ประจ าในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาเท่าใดจึงจะมีอ านาจสั่งให้พ้นจากต าแหน่งได้ 

ก. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 3 เดือน 
ข. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน 
ค. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 1 ปี 
ง. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 2 ปี 
ตอบ ข. เป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน 

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส้ินสุดลงเมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
จะกระท า 
(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอันเสื่อม
เสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาขิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ 

26. นายอ าเภออาจสั่งให้สมาชิกสภาต าบลพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลเนื่องจากขาดประชุม
ติดต่อกันกี่ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

ก. 3 คร้ัง 
ข. 4 ครั้ง  
ค. 5 คร้ัง 
ง.  6 ครั้ง 
ตอบ ก. ขาดการประชุมสภาต าบลติดต่อกัน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
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27. เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารงต าแหน่งหรือมีการ
ยุบสภาต าบล ให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่ครบวาระหรือวันที่ยุบสภาต าบล 

ก. 30 วัน 
ข. 40 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 
ตอบ ค. มาตรา เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการด ารง

ต าแหน่งหรือมียุบสภาต าบล ให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีครบวาระหรือวันท่ียุบสภา
ต าบล 

28. ใครเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 
ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ประธานสภาต าบล 
ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ก. ให้นายอ าเภอเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาต าบลตามมติของสภาต าบล 

29. ในกรณีที่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนหรือบกพร่องในทางความ
ประพฤติหรือความสามารถไม่เหมาะสมใครเป็นผู้มีอ านาจสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งได้ 

ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ประธานสภาต าบล 
ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ข. ในกรณีท่ีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจ าต าบลกระท าการฝ่าฝืนตามท่ีบัญญัติใน

วรรคหนึ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์
ประจ าต าบล 

30. สภาต าบลสามารถจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ได้ จะต้องมีรายได้โดยไม่รวมเงิน
อุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปี เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าปีละเท่าใด 

ก. 2 ปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท 
ข. 2 ปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท 
ค. 3 ปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท 
ง. 3 ปีเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 250,000 บาท 
ตอบ ค. สภาต าบลท่ีมีรายได้โยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันมา 3 ปี 

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท   อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยท าเป็นประกาศของ
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กระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา***ปัจจุบันสภาต าบลยกฐานะเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลหมดแล้ว 

31. สภาต าบล ที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปี เฉลี่ยไม่ต่ า
กว่าปีละหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท อาจจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลได้โดยให้ท าเป็น 

ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข. ข้อบัญญัติ 
ค. กฎกระทรวง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ดูค าอธิบายข้อข้างต้น 

32. องค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยข้อใดเป็นส าคัญ 
ก. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. ก และ ข ถูก 
ตอบ ง. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยข้อส าคัญคือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมี

สมาชิกมาจากการเลือกตั้ง และมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้ง   

33. องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นอย่างไร 
ก. องค์กรอิสระ 
ข. หน่วยงานอิสระ 
ค. นิติบุคคล 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ค. นิติบุคคล องค์การบริหารส่วนต าบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น 

34. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ข. สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล 
ค. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยประธานสภาต าบล 
ง. องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ค. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และนายก

องค์การบริหารส่วนต าบล 
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35. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นเป็นเทศบาลได้โดยตราเป็น  
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง 
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ง. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาล ให้ท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย

ยกฐานะเป็นเทศบาล และจะต้องมีการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่มีการยกฐานะฯ 

36. องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนต าบล
เมื่อใด 

ก. นับแต่วันที่ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข. 30 วันนับแต่วันท่ีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา 
ค. 60 วันนับแต่วันท่ีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา 
ง. 120 วัน นับแต่วันท่ีได้ประกาศพระราชกฤษฎีกา 
ตอบ ก. นับแต่วันท่ีได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่ีได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตามวรรคหนึ่ง ให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมท้ังให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งนับแต่วันท่ีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็น
ต้นไป 
บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลตามวรรคหนึ่ง ให้โอนไปเป็นของเทศบาลท่ีจัดตั้งขึ้นนั้นบรรดาข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่ีได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราว จนกว่า
จะได้มีการตราเทศบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ 

37. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้าน
ละกี่คน 

ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง. 5 คน 
ตอบ ก. จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละสอง
คน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
     ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน 
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      ในกรณีท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละสามคน 

      อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

38. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลมีเพียงหมู่บ้านเดียว ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
จ านวนนั้นประกอบด้วยสมาชิกขององค์การบริหารส่วนจ านวนกี่คน 

ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง. 6 คน 
ตอบ ง. 6 คน 

39. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ก. 3 ปี 
ข. 4 ปี 
ค. 5 ปี 
ง. 6 ปี 
ตอบ ข. 4 ปี ส.อบต. นายก อบต. วาระคราละ 4 ปีเท่ากัน 

40. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโอ่ง 
ก. นายรวยมีอายุ 25 ปีในวันรับสมัคร 
ข. นายขมเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยแปลงสัญชาติมาแล้ว 7 ปี 
ค. นายหวานจบการศึกษาเพียงชั้น ประถมศึกษา 4 
ง. นายดอนเป็นข้าราชการบ านาญ มีชื่อในทะเบียนบ้านเพียง 2 สัปดาห์แต่เคยเสียภาษีท่ีดิน
มาแล้ว 4 ปี ติดต่อกัน 
ตอบ ข. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(1) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาต าบลสมาชิกสภาต าบลสมาชิก
สภาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือ
เลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุท่ีมีสัดส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระท ากับสภาต าบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
(2) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(3) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสับห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(4) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่
น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิ น 
บ ารุงท้องท่ี ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปี 
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และบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้สมัคร 
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 34 (1) (2) หรือ (4)  
(4) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
(5) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปและได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(6) ต้องพิพากษาถึงท่ีสุดว่ากระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าจะได้รับโทษหรือไม่ โดยได้พ้น
โทษหรือต้องค าพิพากษามายังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี 
(7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(8) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ 
(9) เคยถูกถอดถอนออกจากดต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือหมายว่าด้วยการ
ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มายังไม่ถึงห้าปีนับ
ถึงวันเลือกตั้ง 
(10) อยู่ในระหว่างเสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(11) เคยถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งสั่ง เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมายังไม่ถึงหนึ่งปีนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งอันเนื่องมาจากการกระท าการโดยไม่สุจริต 
(12) เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น  
(13) เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา หรือเป็นผู้สมัครรับ
เลือกตั้งเป็นสมาชกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกันหรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
(14) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเป็น
เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ 
(16) เป็นกรรมการการเลือกตั้ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 
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41. จงวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพ ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านป่าแดงนางเดิมคนใด
ต่อไปนี้อาจสิ้นสุดลง 

ก. ส.อบต. แก้วรับลูกสาวตนเข้าท างานโดยไม่ปิดประกาศตามระเบียบราชการ 
ข. ส.อบต. ขวดไปกรีดยางท่ีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ห้าเดือน 
ค. ส.อบต. โอ่งขาดประชุมสภาอบต. 4 ครั้งเนื่องจากป่วยเป็นไข้เลือดออก 
ง. ส.อบต. หงวน มีพฤติกรรมชู้สาวและขี้เมา สภา อบต. จึงถอดถอนให้ออกจากต าแหน่งด้วย
คะแนนเสียง ๓ ต่อ 4 
ตอบ ก. ส.อบต. แก้วรับลูกสาวตนเข้าท างานโดยไม่ปิดประกาศตามระเบียบราชการ เนื่องจาก

อาจเป็นการกระท าท่ีมีส่วนได้เสียโดยตรง หรือโดยอ้อมกับสัญญาจ้างดังกล่าว 
และสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลงเมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
(4) ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(5) มิได้อยู่ประจ าในหมู่บ้านท่ีได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน 
(6) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นเป็น
คู่สัญญาหรือในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นหรือท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น
จะกระท า 
(7) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียนร้อยแก่องค์การบริหารส่วนต าบลหรือกระท าการอันเสื่อม
เสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลจ านวนไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู ่

42. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. ให้ตามเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับต าบล 
ค. ควบคุมการปฏิบัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามนโยบาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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43. ใครมีอ านาจแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายอ าเภอ  
ค. นายกสภาจังหวัด 
ง. นายกสภาต าบล 
ตอบ ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีประธานสภาและรองประธานสภาคนหนึ่งซึ่งเลือกจาก

สมาชิกสภาองค์การบริการส่วนต าบล ให้นายอ าเภอแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลตามมติของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ประธานและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราว 4 ป ี

44. ประธานและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
ก. ยื่นหนังสือลาออกต่อนายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 
ค. สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

45. สมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีไม่เกินกี่สมัย 
ก. 2 สมัย 
ข. 3 สมัย 
ค. 4 สมัย 
ง. 5 สมัย 
ตอบ ค. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุม 2 สมัย หรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล

จะก าหนด แต่ต้องไม่เกิน 4 สมัย 
     นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง 
หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลได้นายอ า เภออาจเสนอผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้มีค าส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากนายอ าเภอ 
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46. ใครต่อไปนี้สามารถสมัครนายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนขนุนได้ 
ก. นายชิดอายุ 34 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข. นายชอบ จบการศึกษาชั้น มัธยมต้นแต่เคยเป็นก านันมาก่อน 
ค. นายช่วงเคยเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมาแล้วติดต่อกันเกิน 2 สมัย 
ง. นายชิด และนายช่วงมีคุณสมบัติครบสามารถสมัครได้ 
ตอบ ง. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและต้อง
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(2) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาต าบล
สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่นหรือเลขานุการหรือ
ท่ีปรึกษาของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุท่ีมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือ
กิจการท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (และลักษณะ
ต้องห้ามอื่นเหมือนผู้สมัคร ส.อบต. ที่กล่าวไว้ข้างต้น) 
(4) นายก อบต. เป็นได้ไม่จ ากัดว่ากี่สมัย 

47. นายสมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วงไข่ และมาปรึกษาท่าน
ว่าเรื่องใดต่อไปนี้เป็นกรณีที่สามารถท าได้ตามกฎหมายตงวินิจฉัยว่าข้อใดสามารถท าได้ตามกฎ
มาย 

ก. ต้องการแต่งตั้งนางสมศรีน้องสาวซึ่งเป็นสมาชิก ส.อบต เป็นเลขานุการ 
ข. ต้องการแต่งตั้งนายสมบัติน้องเขยอายุ 25 ปี บริบูรณ์เป็นรองนากคนที่ 1 
ค. ต้องการแต่งตั้งนายสมชาติลุงซึ่งเป็นอดีตนายก อบต. จบชั้น ม.3 เป็นรองนายกคนท่ี 2 
ง. สามารถท าได้กรณี ข้อ ก และ ค 
ตอบ ค. เนื่องจากกฎหมายให้รองนายกมีคุณสมบัติเหมือนนายก คือต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี

บริบูรณ์และจบชั้น ม.ปลาย หรือเทียบเท่า นายสมบัติจึงเป็นไม่ได้เพราะอายุไม่ถึงท่ีก าหนด / ส่วนนาง
สมศรี ตามข้อ ก ท่ีเป็นไม่ได้เนื่องจากกฎหมายห้ามมิให้เลขานายกมาจาก สมาชิก ส.อบต. / ดังนั้น
เหลือเพียงนายสมชาติซึ่งเป็นลุงท่ีแม้จบเพียงชั้น ม.3 มิได้จบ ม.ปลาย แต่ได้รับการยกเว้นเนื่องจากเคย
เป็นผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อน 

48. ข้อใดมิใช่รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. ค่าบริการน้ าประปาของ อบต. 
ข. ภาษีป้ายร้านค้า 
ค. ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาตเล่นการพนัน 
ง. ค่าใบอนุญาตมีอาวุธปืน 
ตอบ ง. ค่าใบอนุญาตมีอาวุธปืน / องค์การบริหารส่วนต าบลอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
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(1) รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(3)รายได้จากกิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนก าหนดไว้ 
(4) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
(5) เงินและทรัพย์สินอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอาวุธปืนเป็นของอ าเภอ 

49. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. สามารถก าหนดโทษปรับผู้ฝ่าฝืนได้ไม่เกิน 1,000 บาท 
ข. ข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปีเสนอได้แต่โดยนาย อบต. เท่านั้น 
ค. อาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเพ่ิมขึ้นได้อัตราไม่เกินร้อยละ 10 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

50. ใครมีอ านาจก ากับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ก. นายอ าเภอ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดอ าเภอ 
ง. ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ก. นายอ าเภอ 
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แนวข้อสอบพระราชบญัญัติองค์การบริหารสว่นจังหวัด พ.ศ. 2540แก้ไขล่าสุด พ.ศ. 2552 

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540ประกาศให้ไว้เมื่อใด 
ก. 31 มกราคม 2540 
ข. 31 มีนาคม 2540 
ค. 31 พฤษภาคม 2540 
ง. 12 ตุลาคม 2540 
ตอบ ง. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ให้ไว้เมื่อ 12ตุลาคม 2540 

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

3. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540ปัจจุบันแก้ไขเป็นฉบับที่เท่าใด 
ก. 2 
ข. 3 
ค. 4 
ง. 5 
ตอบ ค. ฉบับท่ี 4 

4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540ปัจจุบันแก้ไขล่าสุดมาตราใด 
ก. มาตรา 35 
ข. มาตรา 35/2 
ค. มาตรา 36 
ง. มาตรา 37 
ตอบ ข. แก้ไขให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดด ารงต าแหน่งนับตั้งแต่วันเลือกตั้งและมีระยะ

การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

5. ค าว่า “ราชการส่วนท้องถิ่น” ตามความหมายในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ .ศ. 
2540 หมายความว่า 

ก. เทศบาล สุขาภิบาล 
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
ค. องค์การบริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร 
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ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.    
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง

พัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมีกฎจัดตั้งขึ้นนอกจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 

6. บุคคลใดรักษาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

7. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามข้อใดต่อไปนี้ 

ก. จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกท้องถิ่นเพราะทุจริต 
ข. จะต้องไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ค. ต้องไม่เคยถูกไล่ออกจากราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะต้องมี

คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลดังที่ได้กล่าวมาแล้ว 

8. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้ 24คน 
ข. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 30คน 
ค. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,00,000คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36คน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

ยี่สิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้สามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ไม่เกินสองล้านคน ให้
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ยี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคน
ขึ้นไป ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้สี่สิบแปดคน 
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9. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก าหนดคราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง 

ก. 2ปี 
ข. 3ปี 
ค. 4ปี 
ง. 5ปี 
ตอบ ค. 4ปี สมาชิกสภา อบจ.วาระ 4ปีเช่นกัน 

10.  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุ 
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ราษฎรมีสิทธิเลือกในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3ใน 4ของจ านวน
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

สมาชิกภาพของสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดย่อมสิ้นสุดลง เมื่อ 
1. ถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด 
2. ตาย 
3. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออก 
4. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดติดต่อกันโดยไม่มีสาเหตุอันสมควร 
5. เป็นผู้มีส่วนได้เสียว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นเป็นคู่สัญญา
ในกิจการท่ีกระท าให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น หรือท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นกระท า 
6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 9วรรคสอง 
7. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามา
ซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท้ังหมดเท่าท่ีมี
อยู่เข้าเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา และมีมติดังกล่าวต้องคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่ท้ังนี้ให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดนับแต่
วันท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติ 
8. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจ านวนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนผู้มี
สิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดไม่สมควรด ารง
ต าแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
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11. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีรองประธานจ านวนกี่คน 

ก. 1คน 
ข. 2 คน 
ค. 3คน 
ง. 4 คน 
ตอบ ข. 2คน 

12. นอกจากประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานจะพ้นจากต าแหน่ง เพ่ือครบอายุ
ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดต่อไปนี้เป็นเหตุที่ท าให้ประธานและรองประธานสมาชิก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 

ก. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. สิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากต าแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ี
จะน ามาซึ่งความเส่ือมเสีย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวรรคหนึ่ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

1. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
2. สิ้นสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3. รัฐมนตรีสั่งให้พ้นจากต าแหน่ง 

13. ในกรณีต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง เพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุหรือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่างภายในก าหนดกี่วัน 

ก. 15วัน 
ข. 30วัน 
ค. 45วัน 
ง. 50วัน 
ตอบ ก. 15วัน 
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14. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมอย่างน้อยกี่สมัย และผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องก าหนดให้มีการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในก าหนดกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

ก. 1สมัย, 15วัน 
ข. 2สมัย, 15วัน 
ค. 2สมัย, 30วัน 
ง. 2สมัย, 45วัน 
ตอบ ข. 2สมัย, 15วัน 
ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมเป็นการประชุมครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด 
ถ้าไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีให้มี
ค าส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัด 

15. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ท าค าร้อง
ขอให้เปิดประชุมวิสามัญ ให้ประธานเรียกประชุม ภายในก าหนดกี่วันนับแต่วันรับค าร้อง 

ก. 10วัน 
ข. 15วัน 
ค. 30วัน 
ง. 45วัน 
ตอบ ข. 15วัน 

16. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยวิสามัญให้มีก าหนดกี่วัน 
ก. 7วัน 
ข. 10วัน 
ค. 15วัน 
ง. 30วัน 
ตอบ ก. 7วัน 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมัยวิสามัญให้มีก าหนดเจ็ดวัน แต่ถ้าจะขยายเวลา

ออกไปอีกต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเท่าท่ีมีอยู่ และให้ขยายออกไป
อีกไม่เกินเจ็ดวัน 

17. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีสมาชิกมาประชุม จ านวนเท่าใดจึงจะเป็นองค์
ประชุม ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก. ไม่น้อยกว่า 2ใน 3ของในสมาชิกที่มีอยู ่
ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ 
ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่เข้าประชุม 
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ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ข. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกที่มีอยู่ 

18. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ค. ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ด้วย 
1. มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
2. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
3. ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่ง สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระท ากับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง 

19. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินกี่คน 

ก. 3คน 
ข. 4คน 
ค. 5คน 
ง. 6คน 
ตอบ ค. 5คน 
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใช่สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิบแปดคนให้
แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินส่ีคน 
2. ในกรณีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบสองคน ให้แต่งตั้งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 
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3. ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบ
คน ให้แต่งตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและท่ี
ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งมิใชส้มาชิกได้จ านวนไม่เกิน5คน 
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีคุณสมบัติเหมือนนายก 

20. นายกต้องแถลงนโยบายต่อสภาโดยไม่มีการลงมติภายในก าหนดกี่วันนับแต่วันประกาศผลการ
เลือกตั้ง 

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

21. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. ก าหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติและนโยบาย 
ข. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. แต่งตั้งและถอดถอนร่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

22. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
ก. ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ถูกจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

23. ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นเหตุที่ท าให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นต าแหน่ง 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีค าสัง่ให้พ้นจากต าแหน่ง 
ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น
คู่สัญญา 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
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24. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติ 
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้ง 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก 

ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งมีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดข้อบัญญัติได้ โดย
ข้อบัญญัติอาจก าหนดโทษปรับได้ไม่เกิน 10,000 บาท จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน 

25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจท ากิจการใดๆ อันเป็นอ านาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นที่อยู่นอกเขตจังหวัดได้ เมื่อได้รับความยินยอมจากหน่วยงานใด 

ก. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น 
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข.  
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 

26. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมอบให้เอกชนกระท าซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด และเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบริการหรือค่าตอบแทนที่เกี่ยวข้องแทนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจาก ข้อใดถูกต้องที่สุด  

ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

27. การด าเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีลักษณะเป็นพาณิชย์อาจท าได้โดยการตราเป็น
บัญญัติตามระเบียบของหน่วยงานใด 

ก. ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ข. ระเบียบท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ระเบียบท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ระเบียบท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
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28. การเสนอร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะต้องมีค ารับร้องของบุคคลใด 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. ปลัดอ าเภอ 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตอบ ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ร่างข้อบัญญัติจะเสนอได้ก็แต่โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์กาบริหาร

ส่วนจังหวัด หรือราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายเกี่ยวกับการ
เข้าชื่อให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น 
การเสนอร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินจะต้องมีค ารับรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

29. ข้อบัญญัติจะใช้บังคับได้เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติและประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วกี่วัน 

ก. 10 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน 
ง. 30 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 

30. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติให้ส่งร่างข้อบัญญัติคืนไป ยังสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาใหม่ให้เสร็จภายในก าหนดกี่วัน นับแต่
วันรับร่างข้อบัญญัติ 

ก. 10 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 20 วัน 
ง. 30 วัน 
ตอบ ง. 30 วัน 

31. ถ้าข้อบัญญัติงบประมาณรายปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ ให้ด าเนินการอย่างไร 
ก. ให้เสนอเรื่องงบประมาณรายจ่ายใหม่ไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่ออนุมัติรายจ่ายไปพลาง
ก่อน 
ข. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติรายจ่ายไปพลางก่อน 
ค. ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณท่ีแจ้งนั้นไปพลางก่อน 
ง. ให้ใช้งบประมาณท่ีแล้วไปพลางก่อน 
ตอบ ค. ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในงบประมาณท่ีแจ้งนั้นไปพลางก่อน 
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32. ภาษีบ ารุงท้องที่ ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ภาษีป้าย นอกเขตส่วนราชการท้องถิ่นอื่น ให้หน่วยงานใด
เป็นผู้จัดเก็บ 

ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. เทศบาล 
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บ 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้จัดเก็บ 

33. อยากทราบว่าบุคคลใดคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 

ก. นายชวน หลีกภัย 
ข. พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ค. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ข. พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

34. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บได้ตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในอัตราร้อยละเท่าใดของภาษีที่จัดเก็บได้ 

ก. ร้อยละ 2 
ข. ร้อยละ 3 
ค. ร้อยละ 4 
ง. ร้อยละ 5 
ตอบ ง. ร้อยละ 5 

35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีบ ารุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจาก
การค้าในเขตจังหวัด ในกรณีที่เป็นการค้ายาสูบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บเพิ่มขึ้นไม่เกินมวน
ละเท่าใด 

ก. 5 สตางค ์
ข. 10 สตางค์ 
ค. 15 สตางค ์
ง. 20 สตางค ์
ตอบ ข. 10 สตางค ์
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36. ข้อใดต่อไปนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถเรียกเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นไม่เกิน
ร้อยละสิบ 

ก. ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
ข. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
ค. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น

ไม่เกินร้อยละสิบภาษีอากรและค่าธรรมเนียมประเภทใดประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทส าหรับในพื้นท่ีอยู่
นอกเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ดังต่อไปนี้ 
1) ภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร 
2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมายว่าด้วยสุรา 
3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน 
ในการเสียภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี ้เศษของหนึ่งบาทให้ปัดทิ้ง 

ภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามมาตรานี้ ให้ถือเป็นภาษีอากรและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยก าหนดเพิ่มขึ้นจาก
อัตราที่ เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร อยากทราบว่าในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิม่ในอัตราร้อยละศูนย์ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราใด 

ก. ร้อยละ 0 
ข. ร้อยละ 2 
ค. ร้อยละ 3 
ง. ร้อยละ 4 
ตอบ ก. ร้อยละ 0 

38. ใครเป็นเจ้าพนักงานในการเรียกเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
ก. ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ของ อบจ. 
ข. บริการรถโดยสารของ อบจ. 
ค. เงินกู้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้ 
1)ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
2)ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
3)รายได้จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4)รายได้จากสาธารณูปโภคขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5)รายได้จากการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6)พันธบัตรหรือเงินกู้ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
7)เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรี 
8)เงินอุดหนุนหรือรายได้อื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรได้ 
9)เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้ 

40. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรองนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระท าการฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจยับยั้งการปฏิบัติการดังกล่าวไว้เป็น
ชั่วคราว ได้แล้วให้รายงานรัฐมนตรีภายในก าหนดกี่วัน 

ก. 10 วัน 
ข. 15วัน 
ค. 20 วัน 
ง.  30 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 

41. บุคคลใดมีอ านาจยุบสภาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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42. ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 
2540 

ก.นายชวน หลีกภัย 
ข.พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
ค.จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ง.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ตอบ ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

43. ค าว่า “หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” มิได้รวมถึงข้อใด 
ก. เทศบาล 
ข. สุขาภิบาล 
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ถูกทั้ง ก. และ ข. 
ตอบ ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“หน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการ

ส่วยท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบบัที่ 2 พ.ศ.  2552 

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ให้ไว้ ณ วันที่เท่าใด 
ก. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 
ข. วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2552 
ค. วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2552 
ง. วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2542 
ตอบ ง. วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2542 

2. “ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่าอย่างไรตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา 

ก.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
ข.ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค.ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับเมืองพัทยา 
ง.ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
ตอบ ก.ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 

3. ใครมีอ านาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

4. ใครมีอ านาจรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาในปัจจุบัน 
ก. พลต ารวจเอกประชา พรหมนอก 
ข. นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
ค. พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ง. นายวัลลภ พริ้งพงษ์ 
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
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5. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ข. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ค. ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาท่ีมีอยู่ใน
วันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
ง. นายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
ตอบ ง. ท่ีถูกคือนายกเมืองพัทยามีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง (ไม่จ ากัด

วาระ) 

6. เมืองพัทยาประกอบด้วยองค์ประกอบใด 
ก. นายกเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา 
ข. ปลัดเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา 
ค. นายกเมืองพัทยาและส่วนราชการ 
ง. นายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา 
ตอบ ง. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 

(1)สภาเมืองพัทยา 
(2) นายกเมืองพัทยา 

7. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน ซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมือง
พัทยา 

ก. 12 คน 
ข. 18 คน 
ค. 24 คน 
ง. 30 คน 
ตอบ ค. 24 คน 

8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสัญชาติไทย แต่บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยการแปลง
สัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
ข. ในกรณีท่ีต าแหน่งสมาชิกสภาสมาชิกว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิก
ขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างให้สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
ค. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
ง. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยามีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไทย
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
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ตอบ ง. บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาพัทยา 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าย่ีสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง และ 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้เมืองพัทยาในปีท่ีสมัคร
หรือในปีก่อนปีท่ีสมัครหนึ่งปี (ต่างจาก อปท. อ่ืน) 
บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาพัทยา 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า
ห้าป ี
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้งและ 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับถึงวัน
เลือกตั้ง 

9. ผู้ใดต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ถ้าก าหนดวันเลือกตั้งวันที่ 1 มกราคม 2557 
ก. นายแจ๊คมีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2551 
ข. นายไก่มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 2 มกราคม 2557 
ค. นายจั่นมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลานานติดต่อกัน 7 เดือน นับถึงวัน
เลือกตั้ง 
ง. มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน 
ตอบ ข. นายไก่มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 2 มกราคม 2557 

10.  ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
ก. นายจบมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ข. นายกบมีอายุสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง 
ค. นายนบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันสิบสองเดือนนับถึงวัน
สมัครรับเลือกตั้ง 
ง. นายอบมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีบ ารุง
ท้องท่ีให้เมืองพัทยาในปีท่ีสมัคร  
ตอบ ข. นายกบ มีอายุสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง เพราะผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิก

สภาพัทยาต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ ์
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11. ใครมีสิทธิสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
ก. นายส้มหล่นเป็นลูกจ้าง อบต. 
ข. นายส้มเขียวเคยเป็นสมาชิด อบต. ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและพ้นก าหนด
หกปีนับแต่วันท่ีพ้นจากต าแหน่งครั้งสุดท้ายจนถึงวันเลือกตั้ง 
ค. นายส้มหวานเป็นพนักงานเทศบาล 
ง. นายส้มเปร้ียวเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตอบ ข. เพราะพ้นมา หกปีแล้ว (พ้นแค่ห้าปีก็พอ) 

บุคคลต่อไปนี้จะเป็นสมาชิกเมืองพัทยามิได้ 
(1)ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2)เป็นบุคคลล้มละลาย 
(3) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(4) เคยต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกตั้งแต่สองปีขึ้นไปโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงห้าปีในวันเลือกตั้ง 
เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
(5) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อ
หน้าท่ีหรือถือว่ากระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
(6) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวยผิดปกติหรือมี
ทรัพย์เพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
(7) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
(8) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
(9) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ หรือของรัฐวิสาหกิจ หรือของราชการส่วนท้องถิ่น 
หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีอืน่ของรัฐ 
(10) อยู่ในระหว่างต้องห้ามหรือตัดสิทธิมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
(11) เคยเป็นสมาชิสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการ
ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
(12)เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งราษฎรลงคะแนนเสียงให้พ้นจากต าแหน่งตาม
กฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและยังไม่พ้น
ก าหนดห้าปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกตั้ง 
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12. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่งถ้านายกเมืองพัทยาพ้นจากทุกกรณี 
ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยามีสมาชิกยี่สิบสี่คนหรือสามสิบคนแล้วแต่จ านวนประชากรในปีนั้น 
ค. อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ง. สมาชิกเป็นผู้แทนของประชาชนในเขตชลบุรี และต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามความเห็นของตน โดย
บริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดของอาณัติมอบหมายใดๆ 
ตอบ ค. อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 

13. สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง เมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองพัทยา 
ข. นายกเมืองพัทยาสั่งให้ยุบสภาเมืองพัทยา 
ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาท่ีเมืองพัทยาเป็นคู่สัญญา 
ง. ลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
ตอบ ข. นายกเมืองพัทยาสั่งให้ยุบสภาเมืองพัทยา จะกระท าไม่ได้  การยุบสภาเป็นอ านาจของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ยุบสภา 

14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ถ้าสมาชิกเมืองพัทยาขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลง 
ข. สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความ
เสื่อมเสีย โดยมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอ
ให้สภาเมืองพัทยาพิจารณามติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนสมาชิก
เท่าท่ีมีอยู ่
ค.สมาชิกสภาเมืองพัทยาขาดประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
และสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกลง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว ค า
วินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นท่ีสุด 
ง.ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ตอบ ค.สมาชิกสภาพัทยาสิ้นสุดลงเมื่อ………………….กรณีอื่น………………………และ 
(1) ขาดประชุมสภาเมืองสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(2) สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความ

เสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา  หรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภา
เมืองพัทยา โดยมีสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภา
เมืองพัทยาพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมี
อยู่ ท้ังนี้ ให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแต่วันที่สภาเมืองพีทยามีมติ 
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15. เมื่อต าแหน่งสมาชิกเมืองพัทยาว่างลงเพราะถึงคราวออกตามอายุของสภาเมืองเมืองพัทยาหรือมี
การยุบสภาเมืองพัทยา ให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วันนับแต่วันที่ครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือ
วันที่มีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือวันที่ถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี 

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

16. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เมื่อต าแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในหกสิบวัน นับ
แต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง 
ข. ถ้าอายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันไม่ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้น
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
ค. ให้สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งมากกว่าอายุของสภาเมืองพัทยาท่ีเหลืออยู ่
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค.เมื่อต าแหน่งสมาชิกว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสี่สิบห้า

วันนับแต่วันท่ีต าแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้
สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาเมืองพัทยาท่ีเหลือ 

17. ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภาเมืองพัทยา
จ านวนกี่คน 

ก. 1คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 
ตอบ ข. ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสมาชิกสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรอง

ประธานสภาเมืองพัทยาจ านวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการแต่งตั้ง 

18. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระท าในการประชุม
สภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป 
ข. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในต าแหน่งจนครบอายุของสภา
เมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
ค. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานของสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อพ้นจาก
สมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา 
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ง. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อ
นายกเมืองพัทยา 
ตอบ ง. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา 
(2) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

19. ในกรณีที่ต าแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลงเพราะลาออกให้
สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเพื่อด ารงต าแหน่งที่ว่างแทนภายในกี่วันนับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง 

ก. 7 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 30 วัน 
ง. 45 วัน 
ตอบ ข.15 วัน 

20. ใครมีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระท ากิจการตามที่ประธานสภา
เมืองพัทยามอบหมาย 

ก. เลขานุการสภาเมืองพัทยา 
ข. ปลัดเมืองพัทยา 
ค. รองประธานสภาเมืองพัทยา 
ง. ผู้ช่วยเลขานุการสภาเมืองพัทยา 
ตอบ ค. รองประธานสภาเมืองพัทยา 

21. ภายในกี่วัน นับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกประชุม
สภาเมืองพัทยาครั้งแรกสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ก. 7 วัน 
ข. 15 วัน 
ค. 30 วัน 
ง. 45 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 

22. ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. สองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย 
ข. ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย 
ค. สองสมัย 
ง. สี่สมัย 
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ตอบ ก.ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่
เกินส่ีสมัย จ านวนสมัยประชุมสามัญและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจ าปีแต่ละสมัยให้สภาเมืองพัทยา
ก าหนดแต่สภาเมืองพัทยาจะก าหนดจ านวนสมัยประชุมและวันเริ่มสมัยประชุมส าหรับปีแรกเป็นการ
เฉพาะก็ได้ 
สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสามสิบวัน แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยายสมัยประชุม
สามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินสามสิบวัน 

23. สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนด…..แต่ถ้ามีกรณีจ าเป็น…..จะมีมติขยาย สมัยประชุมสามัญออกไปอีก
ก็ได้แต่ต้องไม่เกิน…………. 

ก. 15 วัน/สภาเมืองพัทยา/15 วัน 
ข. 15วัน/นายกเมืองพัทยา/15วัน 
ค. 30วัน/สภาเมืองพัทยา/30วัน 
ง. 30วัน/ผู้ว่าราชการจังหวัด/30วัน 
ตอบ ค.30วัน/สภาเมืองพัทยา/30วัน ดังที่อธิบายข้างต้น 

24. เมื่อมีกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกไม่น้อยกว่า…..ของ
จ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อสภาเมืองพัทยาขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้
ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยก าหนดวันประชุมภายใน…..นับแต่วันที่ได้
รับค าร้อง 

ก. กึ่งหนึ่ง/7วัน 
ข. กึ่งหนึ่ง/15วัน 
ค. หนึ่งในสาม/7วัน 
ง. หนึ่งในสาม/15วัน 
ตอบ ค.หนึ่งในสาม/ 7วัน เมื่อมีกรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเมืองพัทยา นายกเมืองพัทยา

หรือสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ อาจยื่นค าร้องต่อสภาเมืองพัทยาขอให้
เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้ และให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยก าหนดวัน
ประชุมภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีได้รับค าร้องสมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดสิบห้าวัน 

25. สมัยประชุมวิสามัญของเมืองพัทยาให้มีก าหนดกี่วัน 
ก. 7วัน 
ข. 15วัน 
ค. 30วัน 
ง. 45วัน 
ตอบ ข.15วัน ตามอธิบายข้างต้น 
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26. นายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา หรือผู้ซึ่งนายกเมืองพัทยามอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมเมือง
พัทยา และมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่
ประชุม ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. มีสิทธิออกเสียงบางเรื่อง 
ข. มีสิทธิออกเสียงทุกเร่ือง 
ค. ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ง. มีสิทธิออกเสียงหากประธานเมืองพัทยาอนุญาต 
ตอบ ค.ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

27. การประชุมสภาเมืองพัทยาต้องกระท าโดยเปิดเผยตามลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับการ
ประชุมสภาเมืองพัทยา แต่ถ้านายกเมืองพัทยาหรือสมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจ านวน
สมาชิกเท่าที่มีอยู่ร้องขอให้ประชุมลับ ก็ให้ประชุมลับ 

ก. กึ่งหนึ่ง 
ข. สองในสาม 
ค. สามในห้า 
ง. หนึ่งในสี ่
ตอบ ง.ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ 

28. สมาชิกจ านวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจ านวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิด
อภิปรายทั่วไปในที่ประชุมสภาเมืองพัทยาเพื่อให้นายกเมืองพัทยาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความเห็นในปัญหาอันเกี่ยวกับการบริหารราชการบ้านเมืองพัทยาโดยไม่มีการลงมติ 

ก. กึ่งหนึ่ง 
ข. หนึ่งในสาม 
ค. สามในห้า 
ง. หนึ่งในสี ่
ตอบ ข.หนึ่งในสาม 

29. ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยใคร 
ก. สภาเมืองพัทยา 
ข. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
ค. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา 
ง. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตจังหวัดชลบุรี 
ตอบ ค.ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขต

เมืองพัทยาการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระท าโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ   
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30. การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระท าโดยวิธีใด ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. ออกเสียงลงคะแนนโดยอ้อม 
ข. ออกเสียงลงคะแนนโดยอ้อมและลับ 
ค. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรง 
ง. ออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ 
ตอบ ง.ตรงและลับ 

31. ผู้ใดไม่มีสิทธิสมคัรรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 
ก. นายจุงมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 5ปี 
ข. นายตุ้มอายุ 36ปี 
ค. นายเจาจบการศึกษาปริญญาโท 
ง. นายคงทนมิได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดินให้เมืองพัทยาในปีท่ีสมัคร 
ตอบ ก.บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยา 

(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 
(4) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับ
เลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตาม
กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ี ให้เมืองพัทยาในปีท่ีสมัคร
หรือในปีก่อนปีท่ีสมัครหนึ่งปี 

32. ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับนายกเมืองพัทยา 
ก. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งแต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระ
ไม่ได้ 
ข. เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันนับแต่
วันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 
ค. นายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
ง. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ค.นายกเมืองพัทยาพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตาวาระ 
(2) ตาย 
(3) เมื่อมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(4) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(5) ขาดคุณสมบัติ 
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(6) รัฐมนตรีพิจารณาสอบสวนและสั่งให้ออกจากต าแหน่ง เพราะมีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่ง
ความเส่ือมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เมืองพัทยา หรือปฏิบัติการ หรือละเลยไม่ปฏิบัติการอัน
ควร 
ปฏิบัติในลักษณะท่ีจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยา หรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือ
แก่ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน 

33. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการ
เลือกตั้งนายกเมืองพัทยา 

ก. 7วัน 
ข. 10วัน 
ค. 15วัน 
ง. 30วัน 
ตอบ ก. 7 วัน 

34. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ านวนไม่เกินกี่คนซึ่งมิใช่สมาชิกเป็นผู้ช่วยเหลือ
ในการบริหารราชการของเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

ก. 2คน 
ข. 3คน 
ค. 4คน 
ง. ตามเหมาะสม 
ตอบ ค.ไม่เกิน 4คน นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยา

มอบหมาย 

35. ข้อใดไม่ใช่อ านาจนายกเมืองพัทยา 
ก. ก าหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบัญญัติและนโยบาย 
ข. เห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม 
ค. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา 
ง. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ
นายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา 
ตอบ ข.การเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพ่ิมเติมเป็นอ านาจของสภาพัทยา 
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36. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเมืองพัทยา ให้ใครปฏิบัติหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาเท่าที่จ าเป็น ได้เป็นการ
ชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ 

ก. รองนายกเมืองพัทยา 
ข. นายอ าเภอบางละมุง 
ค. ปลัดเมืองพัทยา 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ค.ในระหว่าท่ีไม่มีรองนายกเมืองพัทยา ให้ปลัดเมืองพัทยาปฏิบัติหน้าท่ีของนายกเมือง

พัทยาเท่าท่ีจ าเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่านายกเมืองพัทยาซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

37. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาไม่
เกินกี่คน 

ก. 2คน 
ข. 3คน 
ค. 4คน 
ง. 5คน 
ตอบ ค.นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง

พัทยาไม่เกินจ านวนรองนายกเมืองพัทยา (สี่คน) 

38. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้ว
ไม่เกินกี่คน เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามที่นายกเมืองพัทยามอบหมาย 

ก. 2คน 
ข. 3คน 
ค. 4คน 
ง. 5คน 
ตอบ ง.แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษาและท่ีปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้า

คน  เพื่อช่วยเหลือในการบริหารราชการเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

39. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. บุคคลท่ีไม่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษาต้องมิใช่สมาชิกสภาพัทยา 
ข. เงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รอง
นายกเมืองพัทยาเลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ี
ปรึกษาหรือท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ค. ให้ปลัดเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจกรรมของเมืองพัทยาและเป็น
ผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา 
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ง. ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามล าดับท่ีนายก
เมืองพัทยาจัดให้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ให้ปลัดเมืองพัทยาเป็นผู้รักษาราชการแทน 
ตอบ ค. ให้ปลัดเมืองพัทยาควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจกรรมของเมืองพัทยาและ

เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจ้างเมืองพัทยา รองจากนายกเท่านั้นมิใช่อ านาจเฉพาะตัว 
อ านาจเต็มเป็นของนายก 

40. เมืองพัทยามีอ านาจออกข้อบัญญัติ จะก าหนดโทษจ าคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจ าและปรับผู้ละเมิด
ข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่จะก าหนดโทษไม่เกินข้อใด 

ก. จ าคุกสี่เดือนและปรับหนึ่งบาท 
ข. จ าคุกหกเดือนและโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 
ค. จ าคุกสี่เดือนและโทษปรับสองหมื่นบาท 
ง. จ าคุกหกเดือนและโทษปรับหกหมื่นบาท 
ตอบ ข. จ าคุกหกเดือนและโทษปรับหนึ่งหมื่นบาท 

41. ในการปฏิบัติหน้าที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ใครไม่เป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

ก. ปลัดเมืองพัทยา 
ข. นายกเมืองพัทยา 
ค. รองนายกเมืองพัทยา 
ง. เลขานุการนายกเมืองพัทยา 
ตอบ ง. เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

42. เมืองพัทยามีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ ในเขตเมืองพัทยาในเร่ืองดังต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ปราบปรามโจรภัย 
ข. วางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 
ค. การจัดการจราจร 
ง. การควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเท่ียว 
ตอบ ก. การปราบปรามโจรภัยเป็นอ านาจของเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง (ปลัดอ าเภอ) หรือ

ต ารวจภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติกฎหมาย เมืองพัทยามีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการในเขตเมืองพัทยาใน
เร่ืองดังต่อไปนี้ 
(1)การรักษาความสงบเรียบร้ อย    (2)  การส่ ง เสริมและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
(3) การคุ้มครองและดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
(4) การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง  (5) การจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่ง
เส่ือมโทรม 
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(6) การจัดการจราจร         (7) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(8) การก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
(9) การจัดให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา    (10) การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ี
จอดรถ 
(11) การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในร้านจ าหน่ายอาหาร (12) การควบคุมและส่งเสริม
กิจการท่องเท่ียว 
(13) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม 

43. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ด าเนินการอย่างไร 
ก. ตราเป็นข้อบังคับ 
ข. ตราเป็นเทศบัญญัติ 
ค. ตราเป็นประกาศ 
ง. ตราเป็นข้อบัญญัติ 
ตอบ ง. ตราเป็นข้อบัญญัติ 
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พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2498  ให้ไว้เมื่อใด 
ก. 17กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 
ข. 13กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 
ค. 27กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 
ง. 7กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 
ตอบ ข. 13กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 

พระราชบญัญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  แก้ไขเพ่ิมเติมปีล่าสุดคือฉบับที่เท่าไหร่และปี พ.ศ. ใด 
ก. ฉบับท่ี 10  พ.ศ. 2540 
ข. ฉบับท่ี 11  พ.ศ. 2543 
ค. ฉบับท่ี 12  พ.ศ. 2546 
ง. ฉบับท่ี 13  พ.ศ. 2552 
ตอบ ง . ฉบับท่ี 13  พ .ศ . 2552 มีผลบังคับใช้  13พฤศจิกายน พ .ศ . 2552 แก้ ไขให้

นายกเทศมนตรีมีวาระด ารงต าแหน่งคราละ 4 ปี ไม่จ ากัดวาระ 

3. เทศบาลต าบลได้แก่ ท้องถิ่นที่มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น ให้ระบุถึงอะไรไว้ด้วยข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก. ชื่อ 
ข. เขตเทศบาล 
ค. ชื่อและเขตเทศบาล 
ง. ชื่อนายกเทศบาล 
ตอบ ค. ชื่อและเขตเทศบาล 
เทศบาลต าบลได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานขึ้นเป็นเทศบาลต าบล

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อเทศบาลไว้ด้วย 

4. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดหรือท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
ก. 5,000  คน 
ข. 10,000คน 
ค. 15,000คน 
ง. 20,000 คน 
ตอบ ข.10,000 คน / เทศบาลมี 3 ประเภท 
-เทศบาลต าบล 
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-เทศบาลเมืองได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 
และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุ
ชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

-เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปท้ังมีรายได้พอควรแก่
การท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอันต้องท าตามพระราชบัญญัตินี้ 
การยกฐานนะเทศบาลท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

5. เทศบาลนคร ได้แก่ท้องถิ่นที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
ก. 20,000  คน 
ข. 30,000คน 
ค. 15,000คน 
ง. 50,000 คน 
ตอบ ง.50,000 คน อธิบายแล้วข้างต้น 

6. การเปลี่ยนชื่อเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลให้กระท าโดยประกาศเป็น 
ก. ประกาศกฎกระทรวง 
ข. เทศบัญญัติ 
ค. พระราชก าหนด 
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

การเปลี่ยนแปลงชื่อเทศบาลนครหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระท าโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 

7. องค์การเทศบาลประกอบด้วยโครงสร้างตามข้อใด 
ก. สภาเทศบาล 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. คณะเทศมนตรี 
ง. ก และ ข 
ตอบ ง. องค์การเทศบาล (หรือเทศบาล) ประกอบด้วยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี 

8. สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 

ก. สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
ข. สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
ค. สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งโดยตรง

ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามจ านวน
ดังต่อไปนี้ 
1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบด้วยจ านวนสมาชิกจ านวนสิบสองคน 
2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสีค่นเพ่ิมขึ้นประเภทละ 6คน 

9. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2ปี 
ข. 4ปี 
ค. 6ปี 
ง. 9ปี 
ตอบ ข.4ปี 

10. ใครต่อไปนี้สามารถเป็นสมาชิกสภาเทศบาลได้ 
ก. นายเขียวอายุ 29ปีบริบูรณ ์
ข. นายฟ้ามีชื่อในทะเบียนบ้านครบ 1 ปี 
ค. นายส้มเป็นบุคคลล้มละลาย 
ง. นายเขียว และนายฟ้า 
ตอบ ง. นายเขียว และนายฟ้า คุณสมบัติของสมาชิกสภาเทศบาลเป็นเช่นเดียวกับ คุณสมบัติ

ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งได้กล่าวมาก่อนหน้านี้แล้ว 

11. ข้อใดต่อไปนี้ท าให้สมาชิกภาพของขายเขียวซึ่งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครล าปางสิ้นสุดลง 
ก. นายเขียวไปขับแท็กซี่ที่กรุงเทพเป็นเวลา 6เดือน 
ข. ลาออกต่อนายอ าเภอ 
ค. ขาดประชุมสภาติดต่อกัน4 ครั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 

(1) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(4) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม 
(5) ขาดประชุมเทศบาลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
(6) กระท าการอันต้องห้าม  
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(7) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางท่ีจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่เทศบาลหรือกระท าการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาเทศบาล โดยมี
สมาชิกสภาเทศบาลจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลท้ังหมดเท่าท่ีมี 

12. สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่ง และรองประธานเทศบาลกี่คน 
ก. 1คน 
ข. 2คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 
ตอบ ก. 1คน 
สภาเทศบาลมีประธานคนหนึ่งและรองประธานคนหนึ่งซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิก

สภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 

13. ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือรองประธานสภาว่างลง เพราะเหตุใดเหตุหนึ่งให้สภาเทศบาลเลือก
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างลงภายในกี่วัน 

ก. 10วัน 
ข. 15วัน 
ค. 20 วัน 
ง. 30วัน 
ตอบ ข.15วัน 
ในกรณีท่ีต าแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุ

หนึ่ง ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนต าแหน่งท่ีว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ี
ต าแหน่งว่างลง 

14. หน่วยงานใดเป็นผู้วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
ก. กระทรวงมหาดไทย 
ข. สภาเทศบาลเมือง 
ค. สภาเทศบาลนคร 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. กระทรวงมหาดไทย 

15. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสภาเทศบาลกี่สมัย 
ก. 2สมัย 
ข. 3สมัย 
ค. 4สมัย 
ง. 5 สมัย 
ตอบ ค. 4สมัย 
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ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมครั้งแรกและประชุมสมัยสามัญประจ าปีให้
สภาเทศบาลก าหนด 

ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องก าหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมเทศบาลครั้งแรกภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันประกาศผลเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบจ านวนแล้วและให้ท่ีประชุมเลือก
ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาล 

กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการ
ประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาล 

16. กรณีที่สภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการประชุม
สภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยมีค าสั่งใด 

ก. ก าหนดวันประชุมใหม่ 
ข. แต่งตั้งประธานและรองประธาน 
ค. ยุบสภาเทศบาล 
ง. ไม่มีข้อใดถูก  
ตอบ ค. ยุบสภาเทศบาล 
กรณีท่ีสภาเทศบาลไม่อาจจัดให้มีประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสองหรือมีการ

ประชุมสภาเทศบาลแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาเทศบาลได้  ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีค าส่ังยุบสภาเทศบาล 

17. ในการประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินกี่วัน 
ก. 15วัน 
ข. 30วัน 
ค. 45วัน 
ง. 60วัน 
ตอบ ข.30วัน 
สมัยประชุมสภาเทศบาลในสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไป

อีกจะต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

18. เมื่อเห็นว่าเป็นการจ าเป็นเพื่อประโยชน์แห่งเทศบาล ประธานสภาเทศบาลหรือสมาชิกเทศบาล อาจ
ยื่นค าร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญและประชุมวิสามัญให้มีก าหนดเวลาไม่
เกินกี่วัน 

ก. 15วัน 
ข. 30วัน 
ค. 45วัน 
ง. 60วัน 
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ตอบ ก.15วัน / สมัยประชุมวิสามัญให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก
จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด 

19. ในการประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกเทศบาลมาประชุมไม่น้อยกว่าจ านวนเท่าใดจึงเป็นองค์
ประชุม 

ก. 3ใน 5 
ข. 3ใน 4 
ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ง. ไม่น้อยกว่า 1ใน 3 
ตอบ ค. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

20. ในการประชุมสภาเทศบาล นายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรี มีสิทธิจะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่า
ข้อความนั้นๆ ที่มีการถามข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง 

ก. เป็นเร่ืองยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทศบาล 
ข. เป็นเร่ืองยังไม่เคยเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับประโยชน์ของเทศบาล 
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ค 
ง. ไม่มีข้อถูกต้อง 
ตอบ ค.ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ในการประชุมสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามนายกเทศมนตรีหรือรอง

นายกเทศมนตรีในข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับการงานในหน้าท่ีได้ แต่นายกเทศมนตรีหรือรอง
นายกเทศมนตรีมีสิทธิท่ีจะไม่ตอบ เมื่อเห็นว่าข้อความนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเผยเพราะเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยหรือประโยชน์ของเทศบาล 

21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับนายกเทศมนตรี 
ก. จบการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ข. เป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ค. อายุไม่ต่ ากว่า 30ปีในวันเลือกตั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ นายกเทศมนตรีมีสัญชาติไทยโดยการเกิด, มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบปีบริบูรณ์

ในวันเลือกตั้ง, ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ไม่เป็นผู้ท่ีพ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น
หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่นเพราะเหตุมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมใน
สัญญาท่ีกระท ากับองค์กรปกครองส่วนท้องท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
ไม่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งถูกให้พ้นจากต าแหน่งเนื่องจากกระท าการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ 
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22. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในกรณี
ของเทศบาลนคร สามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้กี่คน 

ก. 2คน 
ข. 3คน 
ค. 4 คน 
ง. 5คน 
ตอบ ค.4คน 
นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือใน

การบริหารราชการของเทศบาลตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
1) เทศบาลต าบล ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสองคน 
2) เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินสามคน 
3) เทศบาลนคร ให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินส่ีคน 

นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่
สมาชิกเทศบาลได้ โดยกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสองคนในกรณีเทศบาล
เมืองให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินสามคน และในกรณีเทศบาลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้า
คน 

23. นายกเทศมนตรี สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีส าหรับ
เทศบาลนคร จ านวนรวมกันไม่เกินกี่คน 

ก. 2คน 
ข. 3คน 
ค. 5คน 
ง. 6คน 
ตอบ ค.5คน อธิบายตามข้อข้างต้น 

24. ก่อนเข้ารับหน้าที่นายกเทศมนตรี ต้องแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศ
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 

ก.15วัน 
ข. 30วัน 
ค. 45วัน 
ง. 60วัน 
ตอบ ข. 30วัน 
ก่อนนายกเทศมนตรีเข้ารับหน้าท่ี ให้ประธานสภาเทศบาลเรียกประชุมสภาเทศบาลเพื่อให้

นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติท้ังนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
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25. บุคคลใดต่อไปนี้ มีสิทธิเข้าประชุมสภาเทศบาล มีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

ก. นายกเทศมนตรี 
ข. รองนายกเทศมนตรี 
ค. ผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
นายกเทศมนตรี, รองนายกเทศมนตรี, หรือผู้ซึ่งนายกเทศมนตรีมอบหมายมีสิทธิเข้าประชุมสภา

เทศบาล มีสิทธิแถลงข้อเท็จจริงตลอกจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของตนต่อท่ีประชุม 
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

26. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
ก. ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเทศบัญญัตินโยบาย 
ข. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการเทศบาล 
ค. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและอนุกรรมการ
นายกเทศมนตรี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 

นายกเทศมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดนโยบายไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติและนโยบาย 
2) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการเทศบาล 
3) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและอนุกรรมการ
นายกเทศมนตรี 
4) วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นต้น 

27. เร่ืองใดต่อไปนี้เป็นสิ่งที่นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการ
นายกเทศมนตรีต้องไม่กระท า 

ก. ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เว้น
แต่ต าแหน่งที่ด ารงตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ข. รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ พิเศษจากส่วนราชการ 
ค. เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเป็นคู่สัญญา 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี
ต้องไม่กระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีอื่นใดในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
2) รับเงินหรือประโยชน์ใดๆ เป็นพิเศษจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ 
นอกเหนือไปจากท่ีส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติกับบุคคลในธุรกิจการงาน
ตามปกติ 
3) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นแต่ไม่รวมถึงการได้รับ เบี้ย
หวัด บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันและมิให้ใช้บังคับ
กับกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวตามวรรคหนึ่งรับเงินตอบแทนค่าเบี้ยประชุมหรือเงินอื่นใด เนื่องจากการด ารง
ต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภาหรือวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรหรือสภาเทศบาลหรือสภาท้องถิ่น
อื่น หรือกรรมการท่ีมีกฎหมายบัญญัติเป็นโดยต าแหน่ง 

28. การยื่นถอดถอน นายกเทศมนตรี ในกรณีที่เห็นว่าไม่สมควรอยู่ในต าแหน่งต้องมีรายนามผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่น้อยกว่าจ านวนเท่าใดของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนน 

ก. สามในส่ี 
ข. สองในสาม 
ค. สามในห้า 
ง. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
ตอบ ก. สามในส่ี 

29. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมานตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้บุคคลใดเป็นผู้รักษา
ราชการแทน 

ก. ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี 
ข. เลขานุการนายกเทศมนตรี 
ค. ปลัดเทศบาล 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ค. ปลัดเทศบาล 
อ านาจหน้าท่ีในการสั่งหรือการปฏิบัติราชการของรองนายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามท่ีนายก 

เทศมนตรีมอบหมาย 
ในกรณี ท่ีนายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้  ให้รองนายกเทศมนตรีตามล าดับท่ี

นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการ
ได้ให้ปลัดเทศบาลเป็นผู้รักษาราชการแทน 
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30. ในการปฏิบัติตามหน้าที่ของเทศบาล ให้บุคลใดเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ก. นายกเทศมนตรี 
ข. รองนายกเทศมนตรี 
ค. พนักงานเทศบาล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ในการปฏิบัติหน้าท่ีให้นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรีและ

พนักงานเทศบาลเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

31. บุคคลใดต่อไปนี้ มีอ านาจเปรียบเทียบคดีละเมิดเทศบัญญัติ 
ก. นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี 
ข. ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล 
ค. หัวหน้าส่วนราชการในเขตเทศบาล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ โทษปรับตามข้อเทศบัญญัติอาจมีโทษปรับได้ไม่เกิน 1,000 บาท 

32. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาลต าบลที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ก. ให้มีเครื่องมือเคร่ืองใช้ในการดับเพลิง 
ข. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
ค. ให้มีไฟฟ้าใช้หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
ง. บ ารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
ตอบ ค. ให้มีไฟฟ้าใช้หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 

  ภายใต้การบังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 
7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
8) บ ารุง ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
9) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

33. ข้อใดต่อไปนี้เทศบาลต าบลอาจจัดท าในเขตของเทศบาล 
ก. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
ข. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
ค. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
ง. ถูกทุกข้อ 

134



ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
  เทศบาลต าบลอาจจัดกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 

1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
4) ให้มีสุสานและฌาปนกิจสถาน 
5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
6) ให้มีการบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 

34. กิจการใดต่อไปนี้เป็นเร่ืองที่เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาล 
ก. ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
ข. ให้มีโรงรับจ าน า 
ค. ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

  เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
1) กิจการตามท่ีระบุไว้ในเรื่องของเทศบาลต าบล 
2) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
3) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
4) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้ 
5) ให้มีการบ ารุงระบายทางน้ า 
6) ให้มีและบ ารุงส้วมสาธารณะ 
7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 
8) ให้มีการด าเนินกิจการโรงรับจ าน าหรือสถานสินเช่ือท้องถิ่น 

35. เทศบาลอาจท ากิจการนอกเขตได้ในกรณีใดบ้าง 
ก. การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตามจ านวนหน้าท่ีอยู่เขต

ของตน 
ข. ได้รับความยินยอม จากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบล

แห่งท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ค. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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 เทศบาลอาจท ากิจกรรมนอกเขตเมื่อ 
1) การนั้นจ าเป็นต้องท าและเป็นการท่ีเกี่ยวเนื่องกับกิจการท่ีด าเนินตามจ านวนหน้าท่ีอยู่เขตของตน 
2) ได้รับความยินยอม จากสภาเทศบาล คณะกรรมการสุขาภิบาล สภาจังหวัดหรือสภาต าบลแห่ง

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 
3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

36. เทศบาลอาจก่อตั้งบริษัทจ ากัดได้ตามข้อใด 
ก. บริษัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายเป็นสาธารณูปโภค 
ข. เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียน 
ค. ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

 เทศบาลอาจท าการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจ ากัดหรือถือหุ้นในบริษัทจ ากัด เมื่อ 
1) บริษัทจ ากัดนั้นมีวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อกิจการค้าขายเป็นสาธารณูปโภค 
2) เทศบาลต้องถือหุ้นเป็นมูลค่าเกินกว่าร้อยละห้าสิบของทุนท่ีบริษัทนั้นจดทะเบียนไว้ในกรณีท่ีมี

หลายเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล หรือสุขาภิบาล ถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทเดียวกันให้นับหุ้นท่ีถือนั้นรวมกัน และ 

3) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

37. การจัดตั้งสหการให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. พระราชก าหนด 
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

        ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา (สหการ หมายถึง กิจการใดท่ีเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปร่วมกันท า) 

38. สหการอาจได้รับเงินจากรัฐบาลประเภทใด 
ก. เงินช่วยเหลือ 
ข. เงินอุดหนุน 
ค. เงินกองทุนส ารอง 
ง. เงินจัดสรร 
ตอบ ข. เงินอุดหนุน / สหการอาจได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกู้เงินได้ 

39. เทศบัญญัติที่เทศบาลเป็นผู้ตรานั้น มีบทก าหนดโทษส าหรับฝ่าฝืนเทศบัญญัติไว้อย่างไร 
ก. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
ค. ปรับไม่เกิน 2,000 บาท 
ง. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
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ตอบ ข. ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 

40. ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกเทศบาลจะเสนอได้เมื่อ 
ก. มีค ารับรองของท่ีประชุมสมาชิกเทศบาล 
ข. มีค ารับรองของรองนายกเทศมนตรี 
ค. มีค ารับรองของนายกเทศมนตรี 
ง. มีค ารับรองของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ค. มีค ารับรองของนายกเทศมนตรี 

ร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกเทศบาลจะเสนอได้เมื่อมีค ารับรองของนายกเทศมนตรี 

41. ข้อใดต่อไปนี้เป็นร่างบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน 
ก. การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปลง แก้ไข ผ่อนหรือวางระเบียบ การบังคับอันเกี่ยวกับภาษี

อากร 
ข. การกู้เงิน การค้ าประกัน หรือการใช้เงินกู้ 
ค. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ในกรณีเป็นท่ีสงสัยว่าร่างเทศบัญญัติใดเป็นร่างเทศบัญญัติเกี่ยวกับการเงินท่ีจะต้องรับรองของ

นายกเทศมนตรี ให้ประธานสภาเทศบาลเป็นผู้วินิจฉัย  

42.  เมื่อสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติในกรณีเทศบาลต าบลให้ประธานสภา
เทศบาลส่งร่างบัญญัติไปยังบุคคลใด 

ก. นายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. ผูว้่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ก. นายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีสภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใดในกรณีเทศบาล

ต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด
พิจารณา 
ในกรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา 
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43. จากค าถามข้อข้างต้น ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้เสร็จสิ้นและส่งคืน
ประธานสภาเทศบาลภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น 

ก. 7 วัน     
ข. 10 วัน 
ค. 15 วัน     
ง. 30 วัน 
ตอบ ค. 15 วัน 
ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติตามวรรคหนึ่งให้เสร็จและส่งคืนประธานสภา

เทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับร่างเทศบัญญัตินั้น ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 

44. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบให้ส่งร่างเทศบัญญัติพร้อมเหตุผล คืนไปยังสภาเทศบาล 
และสภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในก าหนดกี่วันนับแต่วันที่รับร่างเทศบัญญัติคืนมา 

ก. 7 วัน      
ข. 10 วัน 
ค. 15 วัน      
ง. 30 วัน 
ตอบ ง. 30 วัน 

45. ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายได้ของเทศบาล 
ก. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
ข. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
ค. รายได้จากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

มาตรา 66 เทศบาลอาจมีรายได้ดังต่อไปนี้ 
1) ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายก าหนด 
2) ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตและค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
3) รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล 
4) รายได้จากการสาธารณูปโภค และเทศพาณิชย์ 
5) พันธบัตร หรือเงินกู้ตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
6) เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
7) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
8) เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นท่ีมีผู้อุทิศให้ 
9) รายได้อื่นตามแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้ 
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46. เทศบาลอาจมีรายจ่ายตามข้อใด 
ก. ค่าท่ีดิน 
ข. เงินอุดหนุน 
ค. ค่าใช้จ่าย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้ 
1) เงินเดือน 
2) ค่าจ้าง 
3) เงินตอบแทนอื่น ๆ  
4) ค่าใช้สอย 
5) ค่าวัสดุ 
6) ค่าครุภัณฑ ์
7) ค่าท่ีดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ 
8) เงินอุดหนุน 
9) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพัน หรือตามท่ีมีกฎหมาย หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

ก าหนดไว้ 

47. การจ่ายเงินอุดหนุน เทศบาลจะกระท าได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร 
ก. สภาเทศบาล 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้องเลย 
ตอบ ค. สภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัด 

48. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการควบคุมเทศบาล 
ก. แนะน าตักเตือนเทศบาล 
ข. ตรวจสอบกิจการ 
ค. เรียกรายงานและเอกสารหรือสถิติใด ๆ จากเทศบาลมาตรวจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีควบคุมดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้น ให้ปฏิบัติการตาม

อ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้องตามกฎหมาย ในการนี้ให้มีอ านาจหน้าท่ีชี้แจงแนะน าตักเตือนเรียกสมาชิก
เทศบาลหรือพนักงานเทศบาลมาชี้แจงหรือสอบสวนก็ได้ 
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49. ในกรณีที่ผู้ว่าราชการสั่งให้ระงับการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีไว้ก่อน 
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องมีรายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายในก าหนดกี่
วัน นับแต่วันที่มีค าสั่ง 

ก. 7 วัน 
ข. 10 วัน 
ค. 15 วัน 
ง. 30 วัน 
ตอบ ค. 15 วัน 
เมื่อนายอ าเภอในกรณีแห่งเทศบาลต าบลในอ าเภอนั้น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดในกรณีแห่ง

เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เห็นว่านายกเทศมนตรี หรือรองนายกเทศมนตรีผู้ใดปฏิบัติของเทศบาล
ไปในทางท่ีอาจเป็นการเสียหายแก่เทศบาลหรือเสียหายแก่ราชการและนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด และแต่กรณีได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
แล้วแต่กรณีได้ชี้แจงแนะน าตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตามนายอ าเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดและแต่กรณีท่ี
มีอ านาจท่ีจะสั่งเพิกเถินหรือค าสั่งให้ระงับการปฏิบัติของนายกเทศมนตรีหรือรองนายกเทศมนตรีนั้นไว้
ก่อนได้ แล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบภายในก าหนด
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามก าหนดสิบห้า
วันนับแต่วันท่ีมีค าสั่ง เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยสั่งการตามสมควรค าสั่งของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของบุคคลภายนอก
ผู้กระท าโดยสุจริต 

50. ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยุบสภาเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกเทศบาลไม่ภายใน
ก าหนดกี่วัน 

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

51. คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล มีบุคคลใดเป็นประธาน 
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ให้คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็น
ประธาน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรม
ต ารวจ อธิบดีกรมสามัญศึกษา อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมอนามัย ผู้อ านวยการส านักงาน
งบประมาณ ผู้อ านวยการส่วนปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการโดย
ต าแหน่ง และกรรมการอันซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้า 

52. กรรมการที่ปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่
ปี 

ก. 1 ปี 
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 4 ปี 
ตอบ ง. กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมาดไทยแต่งตั้งอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสี่ป ี

53. การประชุมสภาเทศบาลกรณีมีการออกคะแนนเสียงเท่ากันในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง จะด าเนินการอย่างไร 
ก. ลงมติใหม่และให้ใช้เสียงข้างมากเด็ดขาด 
ข. ให้ท าการลงคะแนนเป็นการลับ 
ค. ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
การประชุมทุกคราวต้องมีกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มาประชุมไม่ต่ ากว่ากึ่งจ านวนของ

กรรมการท่ีปรึกษาเทศบาลท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

54. บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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55. บุคคลใดคือผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
ข. นายชวน หลีกภัย 
ค. พันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร 
ง. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 
ตอบ ก. จอมพล ป. พิบูลสงคราม 
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พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

1. พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
ก. 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 
ค. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
ง. 30 ธันวาคม พ.ศ. 2542 
ตอบ ข. 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542, มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

2. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความว่าอย่างไร 
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 
ข. องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ค. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
“องค์กรปกครองส่วน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร

ส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

3. บุคคลใดคือผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลัดองค์กรปกครองท้องถิ่น 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

4. คณะกรรมการตามกฎหมายนี้ประกอบด้วยคณะกรรมการใดบ้าง 
ก. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และคณะกรรมการกลาง 
ข. คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการกลาง 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้มีท้ังสิ้น 9 ประเภทคือ คณะกรรมการ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด, คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล, พนักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบล, คณะกรรมการพนักงานเทศบาล, คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา, 
คณะกรรมการกลาง (อบต.พัทยา เทศบาล อบจ.) และคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคล
ท้องถิ่น 
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5. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาจากที่ใดบ้าง 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ อธิบายดังนี้ 
ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์ การบริหารส่วน

จังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่าราชการ

จังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ซึ่งคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคนผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในด้าน การบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร
และการจัดการหรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

6. บุคคลใดคือประธาน คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. นายกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

7. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน 
ก. 2 คน     
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง.  5 คน 
ตอบ ค. 4 คน 
ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งคัดเลือก

กันเองจ านวนหนึ่งคน 
 

8. อยากทราบว่าในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน 
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ก. 2 คน     
ข. 3 คน 
ค. 4 คน     
ง.  5 คน 
ตอบ ค. 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนสี่คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

ด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการ
จัดการ หรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

9. บุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้น 
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ 

ก. 90 วัน     
ข. 180 วัน 
ค. 1 ปี     
ง. ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดก าหนดไว้ 
ตอบ ค. 1 ปี 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไม่ต่ ากว่าส่ีสิบปีบริบูรณ์ 
3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
4) ไม่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
5) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
6) ไม่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
7) ไม่เป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีต าแหน่งใด ๆ ในพรรคการเมือง 
บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตจังหวัดนั้นเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันท่ีได้รับการเสนอชื่อ 

10. กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละกี่ปี 

ก. 2 ปี     
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี     
ง.  5 ปี 
ตอบ ค. 4 ปี 
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กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและกรรมผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละสี่ปี และอาจรับคัดเลือกอีกได้ 

11. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อใด 
ก. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
ข. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ค. ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่ให้จ าคุก 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานกรรมการ 
3) เป็นบุคคลล้มละลาย 
4) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
5) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 6  
6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

12. การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่าจ านวน
เท่าใดของกรรมการทั้งหมดมาประชุมจึงจะเป็นองค์ประชุม 

ก. สี่ในห้า     
ข. สามในส่ี 
ค. กึ่งหนึ่ง     
ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ค. กึ่งหนึ่ง 
การประชุมของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

13. การก าหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการข้าราชการบริหารส่วนจังหวัด และคณะอนุกรรมการต้อง
ค านึงถึงสิ่งใด 

ก. ปริมาณงาน 
ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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14. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ก าหนดหลั กเกณฑ์และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น เรื่องใดต่อไปนี้คณะกรรมการ
ดังกล่าวไม่มีอ านาจ 

ก. ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามท่ีมีความจ าเป็น เฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนั้น 

ข. ก าหนด จ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์
ตอบแทนอื่นส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ค. ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน 
การเล่ือนระดับ การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 

ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดถูก 
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และ

ด าเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
1) ก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามที่มีความจ าเป็นเฉพาะส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนั้น 
2) ก าหนดจ านวนและอัตราต าแหน่ง อัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทน

อื่น ส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
3) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน 

การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ 
การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

4) ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5) ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ แนะน าและชี้แจง ส่งเสริมและพัฒนาความรู้แก่ข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด 
การด าเนินการตาม 1) ถึง 5) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

15. การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อน
ขั้นเงินเดิน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์เป็น
อ านาจของบุคคลใด 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตอบ ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การออกค าสั่งเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การ
เล่ือนขั้นเงินเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้อง
ทุกข์ หรือการอื่นใดที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ให้เป็นอ านาจของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

16. ในกรณีที่เป็นการออกค าสั่งแต่งตั้งและให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากต าแหน่ง 
เป็นหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน 

ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. ประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ค. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

17. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

มอบหมาย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมการปกครอง 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง

ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่งเป็นไป

โดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้อง ให้มีคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง 
ประกอบด้วย 
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย 

เป็นประธาน 
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงาน

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนสามคน 
4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน

ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่น
ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบราหรงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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18. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงคุณวุฒิมีเท่าใด 
ก. 4 คน 
ข. 5 คน 
ค. 6 คน 
ง. 7 คน 
ตอบ ค. 6 คน ค าอธิบายจากข้อข้างต้น 

19. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 6 คน อยาก
ทราบว่าคัดเลือกมาจากบุคคลที่มีความรู้ในด้านใดบ้าง 

ก. การบริหารงานท้องถิ่น 
ข. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ค. ด้านระบบราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ค าอธิบายจากข้อข้างต้น 

20. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่อ านาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. ก าหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ข. ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ง. ไม่มีข้อใดถูก 
คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

2) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นส าหรับข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่งและมาตรฐานของต าแหน่ง 
4) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทน

อ่ืน 
5) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ

ย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
6) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
7) ก าหนดมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ เป็นต้น 
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21. ในกรณีที่การด าเนินการของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการอย่างไร 

ก. ระงับการใช้หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 
ข. เพิกถอนหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล 
ค. ถูกทั้ง ก และ ข 
ง. ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
ตอบ ค. ถูกทั้ง ก และ ข 

22. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. ประธานสภาเทศบาล 
ง. ปลัดเทศบาล 
ตอบ ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เทศบาลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกับคณะหนึ่งท าหน้าท่ี
บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย 

1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
2) หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจ านวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น ซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดประกาศก าหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ในกรณีจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการก าหนด
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเมื่อใดก็ได้ 

3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน 

23. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน บุคคลใดต่อไปนี้ คือผู้แทนเทศบาล 
ก. ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นต้องเลือกจ านวนสองคน 
ข. ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง จ านวนสองคน 
ค. นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

เทศบาลท่ีอยู่ในเขตจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะหนึ่งท าหน้าท่ี
บริหารงานบุคคลส าหรับเทศบาลทุกแห่งท่ีอยู่ในเขตจังหวัดนั้นประกอบด้วย 
1) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ดังนี้ 
2) ประธานสภาเทศบาล ซึ่งประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
3) นายกเทศมนตรี ซึ่งนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
4) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซึ่งปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
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5) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และการจัดการหรือด้านอื่นท่ี
จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

24. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน 
ก. 4 คน     
ข. 5 คน 
ค. 6 คน     
ง.  7 คน 
ตอบ ค. 6 คน 

25. ผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
ตอบ ค. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

26. บุคคลใดเป็นประธาน คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมการปกครอง 
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง

ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 
เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแต่ละแห่งเป็นไปโดยมี

มาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย

เป็นประธาน 
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศมนตรีจ านวนสามคนและปลัดเทศบาล

จ านวนสามคน 
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4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงาน
ท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นท่ีจะเป็นประโยชน์
แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

27. องค์การบริหารส่วนต าบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ท าหน้าที่
บริหารงานบุคคลส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น อยากทราบว่าบุคคลใด
เป็นประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 
ค. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 

28. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีผู้แทนที่มาจากองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนกี่คน 
ก. 4 คน      
ข. 6 คน 
ค. 7 คน      
ง.  9 คน 
ตอบ ง. 9 คน 

29. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล มีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน 
ก. 4 คน      
ข. 6 คน 
ค. 7 คน      
ง. 9 คน 
ตอบ ง. 9 คน 

30. เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล แต่ละแห่ง
เป็นไปโดยมีมาตรฐานที่สอดคล้องกันให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล อยากทราบว่าบุคคลใด
เป็นประธาน 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมาย 

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมการปกครอง 
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ตอบ ก. รัฐตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ
มอบหมาย 

31. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล มีผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนกี่คน 
ก. 4 คน      
ข. 5 คน 
ค. 6 คน      
ง. 9 คน 
ตอบ ค. 6 คน 

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแต่ละแห่งเป็นไป
โดยมีมาตรฐานท่ีสอดคล้องกัน ให้มีคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคณะหนึ่งประกอบด้วย 
1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน 
2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมการปกครอง 
3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

สามคน และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนสามคน 

32. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 
ค. นายกเมืองพัทยา 
ง. ปลัดเมืองพัทยา 
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน 

33. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีผู้แทนเมืองพัทยาจ านวนกี่คน 
ก. 3 คน 
ข. 4 คน 
ค. 5 คน 
ง. 6 คน 
ตอบ ข. 4 คน 

34. จากค าถามข้างต้น บุคคลใดไม่ใช่ผู้แทนเมืองพัทยา 
ก. นายกเมืองพัทยา 
ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่งสภาเมืองพัทยาคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน 
ค. ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเอง จ านวนหนึ่งคน 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ง. ไม่มีข้อถูก 
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มาตรา 28 (3) 
(3) ผู้แทนเมืองพัทยาจ านวนสี่คน ประกอบด้วย นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซึ่ ง

สภาเมืองคัดเลือกจ านวนหนึ่งคน ปลัดเมืองพัทยา และผู้แทนพนักงานเมืองพัทยาซึ่งคัดเลือกกันเอง
จ านวนหนึ่งคน 

35. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา มีผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนกี่คน 
ก. 3 คน 
ข. 4 คน 
ค. 6 คน 
ง. 9 คน 
ตอบ ข. 4 คน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น 

ด้านการบริหารงานบุคคล ด้วยระบบราชการ ด้านการบริหารและการจัดการหรือด้านอื่นท่ีจะเป็น
ประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

36. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
ก. ปลัดเมืองพัทยา 
ข. รองปลัดเมืองพัทยา 
ค. รองนายกเมืองพัทยา 
ง. นายกเมืองพัทยา 
ตอบ ก. ปลัดเมืองพัทยา 

37. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
ตอบ ค. 4 ปี 

38. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า 
ก. “ก.ฐ.”      
ข. “ก.ถ.” 
ค. “ค.ก.ฐ.”     
ง. “ค.ก.ถ.” 
ตอบ ข. “ก.ถ.” 

ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” 
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39. คณะกรรมการโดยต าแหน่งมีกี่คน 
ก. 4 คน      
ข. 5 คน 
ค. 6 คน      
ง. 7 คน 
ตอบ ค. 6 คน 
กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

40. บุคคลใดต่อไปนี้ไม่ใช่กรรมการ ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นโดย
ต าแหน่ง 

ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง 

41. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง 
ก. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ข. ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย 
ค. ด้านระบบราชการ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

42. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศแต่งตั้ง ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. อธิบดีกรมการปกครอง 
ตอบ ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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43. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือกตั้งมีวาระการด ารง
ต าแหน่งกี่ปี และกี่วาระ 

ก. 4 ปี, วาระเดียว 
ข. 4 ปี, 2 วาระ 
ค. 6 ปี, วาระเดียว 
ง. 6 ปี, 2 วาระ 
ตอบ ค. 6 ปี, วาระเดียว 

44. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นเหตุให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ้น
จากต าแหน่ง 

ก. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจาก

มีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่องหรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
ค. เป็นกรรมการของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ง. ไม่ข้อใดถูกต้อ 

นอกจากการพ้นต าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
พ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
1) ตาย 
2) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเนื่องจากมีความ

ประพฤติเส่ือมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าท่ี 
4) ขาดคุณสมบัติ 
5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
6) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเปรียบเสมือนไร้ความสามารถ  
7) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

45. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ก. ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคล 
ข. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรับการกระจายอ านาจการ

ปกครองท้องถิ่น 
ค. ส่งเสริมให้มีการศึกษา วิเคราะห์หรือวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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พระราชบัญญัติการเลอืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 

1. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ใช้บังคับตั้งแต่
เมื่อใด 

ก. 1 มกราคม 2545 
ข. 1 ตุลาคม 2545 
ค. หลังจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 วัน 
ง. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ตอบ ง. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
2. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าอย่างไร 

ก. กรุงเทพมหานคร 
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. องค์การปกครองส่วนต าบล 
ง. ทุกข้อเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ง. “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล 

องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ีมี
กฎหมายจัดตั้ง 

3. สภาเทศบาลมีความหมายตรงข้อใด 
ก. สภาท้องถิ่น 
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น 
ค. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ก. 
“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การ

บริหารส่วนต าบล สภากรุงเทพมหานคร สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อ ข  
“ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น” หมายความรวมถึง คณะผู้บริหารท้องถิ่น ข้อ ค “หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” 
หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
กรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และ หัวหน้าพนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอื่น ส่วน ข้อ ง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นท่ี
มีกฎหมายจัดตั้ง 
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4. ปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด  ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
กรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 

ก. นายอ าเภอ 
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ค. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ตอบ ค. “หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัดกรุงเทพมหานคร ปลัดเมืองพัทยา และหัวหน้า
พนักงานหรือหัวหน้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ตอบ คือ ข้อ ค 

5. “เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย” หมายถึงใคร 
ก. ข้าราชการพลเรือนท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ข. พนักงานฝ่ายปกครองท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ค. ข้าราชการทหารท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ง. ทุกข้อเป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
ตอบ ง. “เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า ข้าราชการตรวจหรือข้าราชการพล

เรือนหรือข้าราชการทหารหรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือสมาชิกอาสารักษาดินแดนหรือเจ้าหน้าท่ีอื่น
ของรัฐท่ีได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้ง ตอบ คือ ทุกข้อเป็น
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ข้อ ง 

6. วันที่ก าหนดให้เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หมายถึงข้อใด 
ก. การเลือกตั้ง      
ข. วันเลือกตั้ง 
ค. ผู้ท่ีได้รับเลือกตั้ง      
ง. วันสมัครรับเลือกตั้ง 
ตอบ ข.“วันเลือกตั้ง” หมายความว่า วันท่ีก าหนดให้เป็น วันเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

7. “ที่เลือกตั้ง” หมายความว่าอย่างไร 
ก. สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้งและให้หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้น

โดยรอบท่ีเลือกตั้ง 
ข. ท้องถิ่นที่ก าหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งใดที่เลือกตั้งหนึ่ง 
ค. ท้องท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ก. “ท่ีเลือกตั้ง” หมายความว่า สถานท่ีท่ีก าหนดให้ท าการลงคะแนนเลือกตั้ง และให้

หมายความรวมถึงบริเวณท่ีก าหนดขึ้นโดยรอบท่ีเลือกตั้ง ตอบข้อ ก ส่วนข้อ ข ท้องถิ่นท่ีก าหนดให้ผู้มี
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สิทธิเลือกตั้งท าการลงคะแนนเลือกตั้ง ณ ท่ีเลือกตั้งใดท่ีเลือกตั้งหนึ่ ง หมายถึง หน่วยเลือกตั้ง ส่วน
ท้องท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ตามข้อ ค หมายถึง เขต
เลือกตั้ง 

8. ต าบล หมายความรวมถึงข้อใด 
ก. กรุงเทพมหานคร     
ข. เขตและกิ่งอ าเภอ 
ค. เมืองพัทยา      
ง. แขวง 
ตอบ ง. “ต าบล” หมายความรวมถึง แขวง 

9. คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแต่วันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ 

ก. 30 วัน       
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน       
ง. 90 วัน 
ตอบ ข. ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ี

สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง เพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากครบวาระเว้นแต่วาระ
การด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น จะเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน ค าถาม ถามในกรณีครบวาระ 

10. นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงวังและสมาชิกสภาเทศบาลได้พ้นจากต าแหน่งเพราะหมดวาระกรณีนี้
จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน 

ก. 30 วัน       
ข. 45 วัน 
ค.   60 วัน       
ง.   90 วัน 
ตอบ ข. 45 วัน 

ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารท้องถิ่นด ารงต าแหน่งครบวาระ หรือภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริ
หารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่งเพราเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ 
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11. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้งอย่างไร 
ก. ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
ข. ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง 
ค. ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้ง 
ง. ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเขตเลือกตั้ง 
ตอบ ข. การก าหนดเขตเลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
(1) การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ให้ถือเขตเป็นเขตเลือกตั้ง ถ้าเขตใดมีจ านวนราษฎรตาม

หลักฐานการทะเบียนราษฎรท่ีประกาศปีสุดท้ายก่อนปีท่ีมีการเลือกตั้งเกิน 100,000 คนให้แบ่ง
เขตนั้นออกเป็นเขตเลือกตั้งโดยถือเกณฑ์จ านวนราษฎร 100,000 คน เศษของ 100,000 ถ้า
เกิน 50,000 ให้เพิ่มเขตเลือกตั้งในเขตนั้นได้อีกหนึ่งเขตเลือกตั้ง 

(2) การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ในกรณีท่ี
อ าเภอใดมีสมาชิกได้เกินกว่าหนึ่งคนให้แบ่งเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง เท่ากับจ านวนสมาชิกท่ีจะ
พึงมีในอ าเภอนั้น 

(3) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต าบล ได้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 2 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลเมือง ให้แบ่งเขตเทศบาลเป็น 3 เขตเลือกตั้ง การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครหรือ
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ได้แบ่งเขตเทศบาลหรือเขตเมืองพัทยาเป็น 4 เขตเลือกตั้ง และ
ต้องมีจ านวนสมาชิกสภาเทศบาลเท่ากันทุกเขตการเลือกตั้ง 

(4) การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ถือเขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง 
(5) การเลือกตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็น

เขตเลือกตั้ง เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะก าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 

เป็นไปตาม (2.) กรณีของ อบจ. ให้ถือเขตอ าเภอเป็นเขตเลือกตั้ง ตอบข้อ ข 

12. ผู้อ านวยการทะเบียนกลาง ต้องแจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็น รายจังหวัด รายอ าเภอ ราย
เทศบาล รายองค์การบริหารส่วนต าบล รายต าบล และรายหมู่บ้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศจ านวนราษฎรทั้งประเทศแล้ว 

ก. 10 วัน       
ข. 15 วัน 
ค.   20 วัน       
ง.   25 วัน 
ตอบ ค.   

เหตุผล เพ่ือประโยชน์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้อ านวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วย
การทะเบียนราษฎรมีหน้าท่ีแจ้งรายละเอียดของจ านวนราษฎรเป็นรายจังหวัด รายอ าเภอ รายเทศบาล 
รายองค์การบริหารส่วนต าบล รายต าบล และรายหมู่บ้านให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 
20 วัน นับแต่วันที่ผู้อ านวยการทะเบียนกลางประกาศจ านวนราษฎรท้ังประเทศ 
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ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร ส่วนต าบล 
เขตต าบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ตอบ ภายใน 20 วัน 

13. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
เขตหมู่บ้าน ใครมีหน้าที่แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

ก. ปลัดอ าเภอ 
ข. ปลัดจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ตอบ ค. ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด เขตอ าเภอ เขตเทศบาล เขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เขตต าบล หรือเขตหมู่บ้าน ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหน้าท่ีแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้
คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ตอบ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย ข้อ ค 

14. ใครเป็นผู้ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งส าหรับการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น 
ก. นายอ าเภอ 
ข. ปลัดอ าเภอ 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ผู้อ านวยการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ง. ก าหนดให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหน่วย

เลือกตั้งและที่เลือกตั้งที่จะพึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง  
การก าหนดหน่วยเลือกตั้งและท่ีเลือกตั้ง ให้กระท าก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน โดยให้

ท าเป็นประกาศปิดไว้ ณ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และสถานท่ีอื่นท่ีเห็นสมควร รวมท้ัง
ให้จัดท าแผนท่ีสังเขปแสดงเขตของหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งไว้ด้วย 

การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้ง ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวันเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 วันก็ได้ และ
ให้น าความในวรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

15. การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง กระท าได้โดยวิธีใด 
ก. ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 5 วัน 
ข. ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน 
ค. ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 15 วัน 
ง. ประกาศก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 20 วัน 
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ตอบ ข. การเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้งหรือท่ีเลือกตั้ง ให้กระท าได้โดยประกาศก่อนวัน
เลือกไม่น้อยกว่า 10 วัน เว้นแต่ในกรณีฉุกเฉินจะประกาศเปลี่ยนแปลงก่อนวันเลือกตั้งน้อยกว่า 10 
วันก็ได้ ตอบ 10 วัน 

16. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ประกาศวันรับสมัครเลือกตั้ง 
ข. ควบคุมหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย 
ค. ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
ง. แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานและผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
ตอบ ข.  
เหตุผล ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ี 

ดังต่อไปนี้ 
(1) รับสมัครเลือกตั้ง 
(2) ก าหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง 
(3) แต่งตั้งและจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ด าเนินการเลือกตั้ง 
(4) ตรวจสอบบัญชีราบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และด าเนินการเพ่ิมชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(5) ด าเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนนเลือกตั้ง และการประกาศผลการ

นับคะแนนเลือกตั้ง 
(6) จัดให้มีหีบบัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(7) ด าเนินการอื่นอันจ าเป็นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าท่ี คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดอาจแต่งตั้ง 

หรือมอบหมายให้คณะบุคคลหรือบุคคลใดเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าท่ีได้ตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีก าหนดในมาตรา 20 อยู่ 7 ข้อ ตัวเลือก ในข้อ 
ข ควบคุมหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วย ไม่ใช่หน้าท่ีของผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ตอบ ข้อ ข 

17. คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งมีจ านวนกี่คน 
ก. 5 คน       
ข. 6 คน 
ค.   7 คน       
ง.   8 คน 
ตอบ ค. 

(1) ผู้อ านวยการประจ าหน่วยเลือกตั้ง 1 คน 
(2) คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งจ านวน 7 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอีก 6 คน มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับการลงคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง 
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18. ใครต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ าที่เลือกตั้งตามที่ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง

ประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ 
ก. ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ    
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค.   นายอ าเภอ      
ง.   ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ าเภอ และพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามีหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการเลือกตั้ง 
ให้ผู้บังคับบัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี

รักษาความปลอดภัยประจ าท่ีเลือกตั้งตามท่ีผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องขอ 

19. ใครเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตรเลือกตั้ง 
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง    
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค.   คณะกรรมการส่งบัตรเลือกตั้ง    
ง.   คณะกรรมการควบคุมการพิมพ ์
ตอบ ข. ก าหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดพิมพ์ ควบคุมการพิมพ์ 

และจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์บัตร
เลือกตั้ง 

20. บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ก. นายชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ข. นายแมนเป็นผู้ท่ีพิการเดินไม่ได้ 
ค. นายกายมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกัน 2 ปี นับถึงวัน

เลือกตั้ง 
ง. นายแทนมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแล้ว 3 ปี 
ตอบ ง.  

เหตุผล บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติมาน้อย

แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคม ของปี ท่ีมีการเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวัน

เลือกตั้ง และ 
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(4) คุณสมบัติอื่นท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดในกรณีท่ีมี
การย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขตเลือกตั้งหนึ่งไปยังอีกเขตเลือกตั้งหนึ่งภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน อันท าให้บุคคลมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลา
ติดต่อกันน้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ให้บุคคลนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งใน
เขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครั้งสุดท้ายเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
กรณีแปลงสัญชาติ (1.) ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามข้อ ง. ไม่ถูกต้อง เพราะ

ก าหนดได้สัญชาติ 3 ปี จึงยังไม่มีสิทธิเลือกตั้ง 

21. นายทองดีไม่ได้ไปเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกกรวด โดยไม่ได้แจ้งสิทธิผลเป็น
ประการใด 

ก. ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าเปลือกหรือโครงการรถไฟฟรีของรัฐ 
ข. ไม่มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
ค. ไม่มีสิทธิสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ค และ ข ถูก 
ตอบ ง.  

เหตุผล ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุ ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้ 
(1) สิทธิย่ืนค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(2) สิทธิร้องคัดค้านการเลือกก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
(3) สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น 
(4) สิทธิสมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี 
(5) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 
(6) สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย

การลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
การเสียสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้มีก าหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

จนถึงวันเลือกตั้งครั้งท่ีผู้นั้นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นไปตามวรรคสอง ตอบข้อ ก 

22. นายสุเทพเห็นว่าตนไม่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เลือกตั้งจะต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อ
ผู้อ านวยการการเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่า กี่วันเพื่อขอเพ่ิมชื่อ 

ก. 5 วัน      ข.   10 วัน 
ค.  15 วัน      ง.   20 วัน 
ตอบ ข. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่าตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้นไม่มีชื่ออยู่

ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกไม่น้อยกว่า 10 วัน 
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23. บุคคลตามข้อใดมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ 
ก. นายกนกอายุ 30 ปี มีสัญชาติไทย จบปริญญาตรี 
ข. นายสรยุทธ์อายุ 28 ปีเป็นบุคคลสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ค. นางสาวสู่ขวัญอายุ 25 ปี โดยการแปลงสัญชาติไทมาครบ 5 ปี จบปริญญาตรี 
ง. นางสาวพัชรศรีมีชื่อในทะเบียนบ้านท่ีตนลงสมัครเพียง 3 เดือนแต่เคยเสียภาษีเงินได้บุคคล

ธรรมดาให้สรรพากรติดต่อมาครบ 3 ปีแล้ว 
ตอบ ข 

เหตุผล บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีสมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลา

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วย
ภาษีโรงเรียนและท่ีดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบ ารุงท้องท่ีให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีท่ีสมัครรับเลือก และ 

(4) คุณสมบัติอื่นที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

24. ใครต่อไปนี้เป็นผู้ไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นนายกองค์การริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเพราะมี
ลักษณะต้องห้าม 

ก. นางสาวสมศรีเป็นบุคคลท่ีถูกธนาคารยึดรถยนต์เพราะผิดนัดช าระหนี้ 
ข. นางส ารวจเคยถูกจ าคุก 2 ปี เพราะกระท าผิดขับรถชนคนโดยประมาท ปัจจุบันพ้นโทษมา 

3 เดือนแล้ว 
ค. นายวีระเป็นคนชอบดื่มสุราและความจ าไม่ค่อยดี 
ง. ทุกคนสามารถสมัครได้ 
ตอบ ง. เพราะนางสมศรีมิใช่บุคคลล้มละลาย นางส ารวยกระท าผิดโดยประมาทไม่ต้องห้าม จึง

ไม่ต้องนับระยะเวลาพ้นโทษ นายวิระแม้ชอบดื่มสุราแต่ไม่ปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต ไร้ความสามารถ
หรือติดยาเสพติดให้โทษ 

25. ในวันก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ปรากฏว่ามีผู้สมัครมา
พร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกันได้ จะต้องท าอย่างไร 

ก. ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งชี้ขาด    
ข. โดยวิธีโยนหัวโยนก้อย 
ค. ใช้วิธีจับสลาก     
ง. ใช้ได้ท้ังข้อ ก ข้อ ข และ ข้อ ค 
ตอบ ค.ใช้วิธีจับสลาก ข้อ ค 
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ให้ก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครเรียงตามล าดับก่อนหลังในการมายื่นใบสมัคร ถ้ามีผู้สมัคร
มาพร้อมกันหลายคนและไม่อาจตกลงกันได้ให้ใช้วิธีจับสลาก ระหว่างผู้สมัครท่ีมาพร้อมกัน 

เมื่อได้มีการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงหมายเลขประจ าตัวผู้สมัคร
ไม่ได้ ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการในการก าหนดหมายเลขประจ าตัวผู้สมัครและการจับสลากให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 

 ภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง 
ก. 60 วัน       
ข. 90 วัน 
ค.   120 วัน       
ง.   180 วัน 
ตอบ ข. เหตุผล ภายใน 90 วันนับแต่วันประกาศผลการการเลือกตั้ง ผู้สมัครต้องยื่นบัญชี

รายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งซึ่งรับรองความถูกต้อง พร้อมท้ังหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ตอบ ข้อ ข 

26. การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระท าโดยวิธีการต่าง ๆ ตามที่ก าหนด ยกเว้น ตามข้อใด 
ก. กระท าโดยวิธีทา หรือ พ่นสี 
ข. ระบายสีซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูปรอยใด ๆ 
ค. ปิดประกาศ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดตามกฎหมาย 
ง. โดยวิธีปิดประกาศ ณ ท่ีรั้ว ก าแพง ผนัง อาคาร หรือสะพาน 
ตอบ ค. เมื่อได้มีประกาศมีการเลือกตั้งตามเขตเลือกตั้งใดแล้วมิให้น ากฎหมายว่าด้วยการรักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมาใช้บังคับแก่การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง 
การโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งต้องไม่กระท าโดยวิธีทา พ่น หรือระบายสี ซึ่งข้อความ ภาพ หรือรูป

รอยใด ๆ หรือโดยวิธีการปิดประกาศ ณ ท่ีรั้ว ก าแพง ผนัง อาคาร สะพาน เสาไฟฟ้า หรือต้นไม้ บรรดา
ซึ่งเป็นทรัพย์สินของทางราชการ หรือ ณ บริเวณท่ีเจ้าของหรือผู้ครอบครอบทรัพย์สินมิได้อนุญาต เว้น
แต่ เป็นการปิดประกาศ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดตามมาตรา 63 

ในกรณีท่ีมีการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืนวรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
กฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองมีอ านาจหน้าท่ี
ท าลาย ปกปิด ลบ หรือล้างข้อความ ภาพ หรือรูปรอบดังกล่าว แต่ในกรณีท่ีมิใช่ทรัพย์สินของทาง
ราชการเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีอ านาจดังกล่าวเมื่อได้รับค าร้องขอจากเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
ทรัพย์สิน 
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27. ก่อนเริ่มเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด าเนินการดังนี้ ยกเว้น ข้อใด 
ก. ปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในท่ีเปิดเผย 
ข. นับจ านวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น 
ค. นับจ านวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่ก าลังรอการลงคะแนนเลือกตั้ง 
ง. เมื่อถึงเวลาเปิดการลงคะแนน ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งให้ 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า 
ตอบ ค. 
เหตุผล ก่อนเริ่มเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งนับจ านวน

บัตรเลือกตั้งท้ังหมดของหน่วยเลือกตั้งนั้น และปิดประกาศจ านวนบัตรเลือกตั้งไว้ในท่ีเปิดเผย และเมื่อ
ถึงเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งซึ่งอยู่ ณ ท่ีเลือกตั้งนั้นเห็นว่าเป็นหีบบัตรเลือกตั้งเปล่า และให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้งตามวิธีการท่ี
คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด แล้วให้บันทึกการด าเนินการดังกล่าวโดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อย
กว่า 2 คน ซึ่งอยู่ในท่ีเลือกตั้งในขณะนั้นลงลายมือชื่อในบันทึกนั้นด้วย เว้นแต่ไม่มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ใน
ขณะนั้น ตอบข้อ ค ไม่ต้องนับจ านวนผู้เลือกตั้งทั้งหมดที่ก าลังรอการลงคะแนนเลือกตั้ง 

28. ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งใครสามารถเข้าไปในที่เลือกตั้งได้บ้าง 
ก. กรรมการการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งอื่น 
ข. ผู้ท่ีเข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง 
ค. ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
ง. ถูกทั้งข้อ ข และ ข้อ ค 
ตอบ ง.  
เหตุผล ในระหว่างเวลาเปิดการลงคะแนนเลือกตั้ง คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งต้องมิให้

ผู้ใดเข้าไปในท่ีเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง หรือผู้ท่ีเข้าไปเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง 

29. เมื่อมีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้ง ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่งดนั้นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่สามารถ
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งได้ และให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้า ไม่น้อย กี่วัน 

ก. 2 วัน       
ข. 3 วัน 
ค.   4 วัน       
ง.   5 วัน 
ตอบ ข. ในกรณีท่ีการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งไม่สามารถจ ากระท าได้เนื่องจากเกิด

จลาจล อุทุกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ถ้าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนวันเลือกตั้ง ให้
ผู้อ านวยการการเลือกตั้งก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกันท่ีผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนน
เลือกตั้งได้โดยสะดวก แต่ถ้าไม่อาจก าหนดท่ีเลือกตั้งใหม่ในต าบลเดียวกันและไม่เป็นการสะดวกท่ีผู้มี
สิทธิเลือกตั้งจะไปลงคะแนนเลือกตั้งในต าบลอื่น ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนน
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เลือกตั้ งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าจังหวัดและ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 
ในกรณีท่ีเหตุตามวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการ
ลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น แล้วรายงานต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการการกเลือกตั้งประจ าจังหวัด และคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

เมื่อได้มีประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด จัดให้มีการ
ลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีสามารถจัดให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งได้ ในการนี้ ให้ประกาศวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน และรายงานต่อ
คณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเร็ว 

30. เมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้คณะกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้ง
ด าเนินการนับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง โดยให้กระท า ณ ที่ใด 

ก. ณ บ้านก านันในเขตเลือกตั้งนั้น 
ข. ณ บ้านผู้ใหญ่บ้านในเขตเลือกตั้งนั้น 
ค. ณ บ้านประธานกรรมการในหน่วยเลือกตั้งนั้น 
ง. ให้นับคะแนนเลือกตั้งของแต่ละหน่วยตั้งรวมกัน ณ สถานท่ีนับคะแนนแห่งใดแห่งหนึ่งเพียง

แห่งเดียว 
ตอบ ง. ให้นับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นทุกหน่วยเลือกตั้งของแต่ละเขตเลือกตั้ง

รวมกัน ณ สถานท่ีนับคะแนนแห่งใดแห่งหนึ่งเพียงแห่งเดียว ตอบข้อ ง 

31. บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้น บัตรในข้อใด 
ก. บัตรท่ีผู้มีสิทธิลงคะแนนกาเครื่องหมายท่ีผู้สมัครหมายเลข 2 โดยในเขตนี้มีผู้สมัคร 7 คน 
ข. บัตรท่ีมิอาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด 
ค. บัตรท่ีมิได้ท าเครื่องหมายใด ๆ 
ง. บัตรปลอม 
ตอบ ก. ให้คณะกรรมการนับคะแนน นับคะแนนส าหรับบัตรเลือกตั้งท่ีได้ท าเครื่องหมายในช่อง

ไม่ลงคะแนนเลือกตั้งและให้ประกาศจ านวนบัตรดังกล่าวด้วย 
ในการนับคะแนนหากปรากฏว่ามีบัตรเสีย ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้ามมิให้นับบัตร

เสียเป็นคะแนน ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
  บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย 

(1) บัตรปลอม 
(2) บัตรท่ีมิได้ท าเครื่องหมายใด ๆ  
(3) บัตรท่ีไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครคนใด 
(4) บัตรท่ีท าเครื่องหมายเป็นท่ีสังเกตตามมาตรา 77 
(5) บัตรท่ีมีลักษณะตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนด 
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ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า “เสีย” พร้อมท้ังระบุเหตุผลว่าเป็นบัตร
เสียตามความในอนุมาตราใดและให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อก ากับไว้ ไม่น้อยกว่า – 
คน 
ข้อ ข ข้อ ค และ ข้อ ง เป็นบัตรเสีย ยกเว้นข้อ ก ถูกต้อง ไม่เป็นบัตรเสีย 

32. ถ้าการนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนน ไม่สามารถ จะกระท าได้ เนื่องจากเกิดจลาจบ อุทกภัย 
อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
ด าเนินการอย่างไร 

ก. น าหีบบัตรท้ังหมดพร้อมด้วยกรรมการไปนับคะแนนท่ีศาลากลางจังหวัด 
ข. น าหีบบัตรท้ังหมดไปนับคะแนนท่ีท่ีท าการอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น 
ค. ประกาศงดการนับคะแนนส าหรับหน่วยเลือกตั้งนั้น 
ง. ไม่มีข้อใดด าเนินการถูกต้องในการนับคะแนน 
ตอบ ค. 
ถ้าการนับคะแนน ณ สถานท่ีนับคะแนนไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากเกิดจลาจล อุทุกภัย 

อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้ผู้อ านวยการการเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนส าหรับเขต
เลือกตั้ งนั้น แล้วรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด ก าหนดวันและสถานท่ีนับคะแนนต่อไป โดยต้องไม่เกิน 3 วัน 
นับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง ตอบข้อ ค ประกาศงดการนับคะแนน 

33. เมื่อมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาด าเนินการอย่างไรด้วย 
ก. ห้ามสมัครรับเลือกตั้ง 2 สมัย 
ข. ให้มีการด าเนินคดีอาญาแก่ผู้สมัครผู้นั้นด้วย 
ค. ไม่ต้องด าเนินการอย่างไรเพียงแต่เพิกถอนสิทธิเท่านั้น 
ง. ให้ตัดสิทธิการสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเวลา 5 ปี 
ตอบ ข.  
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดสืบสวน สอบสวนแล้ว

เห็นว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดกระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือมี
พฤติกรรมท่ีเชื่อได้ว่าผู้สมัครผู้ใดก่อให้ผู้อื่นกระท า สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ผู้อื่นกระท าการ
ดังกล่าว หรือรู้ว่ามีการกระท าดังกล่าวแล้วไม่ด าเนินการเพื่อระงับการกระท านั้น ถ้าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดเห็นว่าการกระท านั้นน่าจะมีผลให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเท่ียง
ธรรมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดรายงานผลการสืบสวนสอบสวนต่อคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครท่ีกระท าการเช่นนั้นทุกรายเป็นเวลาหนึ่งปี โดยให้
มีผลนับแต่วันท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่ง 
ในการสืบสวนสอบสวน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด อาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วย
ด าเนินการเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด และให้
คณะอนุกรรมการได้รับค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด 
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ในกรณีท่ีปรากฏต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดว่ามีการกระท าอันเป็นการฝ่าฝืนตามวรรค
หนึ่ง ไม่ว่าเป็นการกระท าของผู้ใด ถ้าเห็นว่าผู้สมัครผู้ใดจะได้รับประโยชน์จากการกระท านั้น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีอ านาจสั่งให้ผู้สมัครผู้นั้นระงับหรือด าเนินการใดเพื่อแก้ไข
ความไม่สุจริตและเท่ียงธรรมนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด ในกรณีท่ีผู้สมัครผู้นั้นไม่ด าเนินการตามค าส่ังของ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้สันนิษฐานว่าผู้สมัครผู้นั้นเป็น
ผู้สนับสนุนการกระท านั้น 
มติของคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรานี้ต้องมีคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
เมื่อมีค าสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครคนใดแล้ว ให้พิจารณาด าเนินการให้มีการด า เนินคดีอาญาแก่
ผู้สมัครผู้นั้นด้วย 

34. ในกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ผู้กระท าการฝ่าฝืนหรือผู้ที่ถูกเพิก
ถอนสิทธิเลือกตั้งนั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก าหนด ซึ่ง
ต้องไม่เกินเท่าไร 

ก. ไม่เกิน 300,000 บาท 
ข. ไม่เกิน 400,000 บาท 
ค. ไม่เกินค่าใช้จ่ายในการให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
ง. ไม่เกินค่าใช้จ่ายท่ีใช้ไปในคร้ังท่ีมีผู้กระท าการฝ่าฝืน 
ตอบ ค. ในกรณีท่ีคณะกรรมการการเลือกตั้งมีค าสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามมาตรา 56 หรือ

เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตามมาตรา 96 หรือมาตรา 97 ให้ผู้ซึ่งกระท าการฝ่าฝืน
มาตรา 56 หรือผู้ท่ีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งนั้น ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายตามจ านวนท่ีคณะกรรมการ
การเลือกตั้งก าหนด ซึ่งต้องไม่เกินค่าใช้ในการให้มีการเลือกตั้งใหม่ 

 ค่าเสียหายท่ีได้รับชดใช้ตามวรรคหนึ่ง ให้ตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งใหม่นั้น 

35. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ไม่น้อยกว่า 10 คน เห็นว่าการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดย
ทุจริตหรือไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านได้ตามข้อใด 

ก. ภายใน 60 วัน หลังวันเลือกตั้ง 
ข. ภายใน 90 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง 
ค. ภายใน 45 วัน นับแต่วันรับสมัครเลือกตั้ง 
ง. ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
ตอบ ง. เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว หากมีผู้มี

สิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 คน ผู้สมัคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือนายอ าเภอในเขตเลือกตั้งนั้น เห็นว่า
การเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นไปโดยทุจริตหรือไม่เท่ียง
ธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นค าขอคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งภายใน 30 วัน 
นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

170



เพื่อประโยชน์ในการคัดค้านการเลือกตั้ งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ งตามวรรคหนึ่ ง 
คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการคัดค้านการเลือกตั้ง หรือการ
นับคะแนนเลือกตั้งได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตอบ ข้อ ง ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 

36. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด ในกรณีผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้
ความสะดวก โดยไม่มีเหตุอันสมควรในการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง 

ก. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ข. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 
ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ง. ไม่มีข้อถูก 
ตอบ ก. ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความสะดวกโดยไม่มี

เหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกจ้าง แล้วแต่กรณี ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจ าท้ังปรับ 

37. นายจตุพรเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง แต่ไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งตามที่ กฎหมาย
ก าหนดจะได้รับโทษอย่างไร 

ก. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 6 ปี 

ข. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี 

ค. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 4 ปี 

ง. ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับและให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี 

ตอบ ข. ผู้สมัครผู้ใดไม่ยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัดภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือยื่นหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้วนตามความจริง ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ
เลือกตั้งมีก าหนด 5 ปี ตอบข้อ ข 

38. เวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคือเวลาใด 
ก. 08.00-15.00 
ข. 08.00-15.30 
ค. 08.30-15.00 
ง. 08.30-15.30 
ตอบ ก. 08.00-15.00 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

1. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 บังคับใช้วันที่ 
ก. 5 กันยายน 2534     
ข. 18 กันยายน 2534 
ค.   23 กุมภาพันธ์ 2534     
ง.   2 ตุลาคม 2534 
ตอบ ก. 5 กันยายน 2534 
อธิบาย พระราชบัญญัตินี้ประกาศราชกิจจานุเบกษา 4 กันยายน 2534 พระราชบัญญัตินี้ให้

ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและกฎหมายนี้ให้ไว้ ณ วันท่ี 21 
สิงหาคม พ.ศ. 2534 

2. พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่บังคับใช้ปัจจุบันแก้ไขฉบับที่เท่าใด 
ก. 5       
ข. 6 
ค.   7       
ง.   8 
ตอบ ง. ฉบับท่ี 8 แก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2553 เหตุผลในการแก้ไขฉบับนี้ คือแก้ไขการบริหาร

ราชการแผ่นดินของส านักงานอัยการเพราะกฎหมายบัญญัติให้องค์กรอัยการเป็นองค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการมีหน่วยธุรการท่ีเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และ
การด าเนินการอื่น โดยมีอัยการสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชา 

3. ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ก. นายกรัฐมนตรี      
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
ง.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

4. ข้อใดเป็นหลักการในการบริหารราชการแผ่นดิน 
ก. เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. เพ่ือลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
ค. เพ่ือกระจายอ านาจตัดสินใจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. มาตรา 3/1 (ต้องจ าหลัก) ก าหนดให้การบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อประ

โยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
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แห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและการยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น การกระจาย
ภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

5. การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ตาม 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จะต้องเป็นไปตามหลักการใด 

ก. ความยุติธรรม      
ข. ความเสมอภาค 
ค. ความเท่าเทียมกัน     
ง. ความมีประสิทธิภาพ 
ตอบ ง. ก าหนดให้การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือ

ปฏิบัติหน้าท่ีต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง คือ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจของรฐั หรือเพื่อความมีประสิทธิภาพ 

6. ข้อใดคือหลักการส าคัญที่ส่วนราชการต้องค านึงถึง 
ก. การให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ข. การเปิดเผยข้อมูล 
ค. การติดตามตรวจสอบ 
ง. ทุกข้อประกอบกัน 
ตอบ ง. ในการปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี

โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การ
เปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละ
ภารกิจ 

7. การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการจะต้องค านึงถึงอะไร 
ก. บุคคลท่ีจะได้รับการแต่งตั้ง 
ข. ความต้องการของหน่วยงาน 
ค. คุณภาพและปริมาณของส่วนราชการนั้น ๆ 
ง. ประสิทธิภาพของหน่วยงานนั้น ๆ 
ตอบ ค. ก าหนดให้การก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนของส่วนราชการต่าง ๆ ต้องค านึงถึง

คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น 
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8. การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอะไรบ้าง 
ก. ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง    
ข. ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
ค. ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น   
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง (กระทรวง ทบวง กรม) 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ) 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น (อบต. อบจ. พัทยา กทม. เทศบาล) 

9. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต้องการแบ่งส่วนราชการออกเป็น กอง และแผนก นอกจาก
จะต้องค านึงถึงอัตราเงินเดือนและการก าหนดต าแหน่งแล้วจะต้องค านึงถึงอะไรเพิ่มเติมบ้าง 

ก. คุณภาพ       
ข. ปริมาณงาน 
ค. คุณภาพและปริมาณงาน     
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่าง ๆ ให้ก าหนดต าแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยค านึงถึง

คุณภาพและปริมาณงานของส่วนราชการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

10. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ก. ต าบลเก้าเลี้ยว      
ข. เทศบาลเมืองชุม 
ค. กรุงเทพมหานคร      
ง. พัทยา 
ตอบ ก. หมู่บ้านเป็นการปกครองท้องท่ี ส่วนเทศบาล อบต. พัทยา กทม. อบจ. ล้วนเป็น 

ราชการส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นมี 5 ประเภทเท่านั้น) 

11. ข้อใดเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
ก. อ าเภอหนองมะโนง     
ข. จังหวัดขอนแก่น 
ค. ต าบลสันมะเค็ด      
ง. ก และ ข เท่านั้นถูกต้อง 
ตอบ ง. ก และ ข เท่านั้นถูกต้อง ราชการส่วนภูมภาค มีจังหวัด และอ าเภอ ส่วนต าบล หมู่บ้าน

มิใช่การปกครองส่วนภูมิภาค เป็นการปกครองท้องท่ี 
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12. ข้อใดไม่เป็นราชการส่วนกลาง 
ก. ส านักปลัดกระทรวง     
ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. กรมยุทธการทหารบก     
ง. ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 
ตอบ ง. ปลัดกรุงเทพ ตั้งอยู่ในท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเป็นโครงสร้างองค์กรของกรุงเทพถือเป็น

การปกครองท้องถิ่น แต่ราชการส่วนกลางประกอบด้วย 
(1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น

กระทรวง ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล (ต้องจ า) 

13. ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเทียบเท่าข้อใด 
ก. กระทรวง      
ข. ทบวง 
ค. กรม       
ง. มูลนิธ ิ
ตอบ ก. กระทรวง ดังอธิบายข้อก่อนหน้า 

14. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี 
ก. ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
ข. ส านักงบประมาณ 
ค. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ทุกข้อขึ้นตรงต่อนายกฯ ท้ังหมด 

15. ส่วนราชการใดไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
ก. กระทรวงพลังงาน 
ข. องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก 
ค. จังหวัดยะลา 
ง. อ าเภอเบตง 
ตอบ ง. อ าเภอไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ส่วนจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม เป็นนิติบุคคล 
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16. ข้อใดมีฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. ส านักนายกรัฐมนตรี  
ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. จังหวัดชลบุร ี
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด มีฐานะเป็นนิติบุคคล ท้องถิ่นก็เช่นกัน 

17. หากกระทรวงแรงงานต้องการที่จะรวมเข้ากับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชื่อ
ว่า “กระทรวงพลังงานและความมั่นคง” ให้ท าอย่างไร 

ก. พระราชบัญญัติ  
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง  
ง. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการ กระทรวง ทบวง กรม จังหวัด ให้ตราเป็น

พระราชบัญญัติ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามข้างต้น ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตรา
ของข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

18. หากกรมการปกครองมีความประสงค์จะตั้งจังหวัด ฝาง จังหวัดแม่สอด ต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชบัญญัติ  
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง  
ง. ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. การตั้ง ยุบ จังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 

19. อยากทราบว่า การรวม หรือการโอนส่วนราชการ โดยไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราข้าราชการ
หรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้ส านักงาน ก.พ. และส านักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการก าหนดต าแหน่ง
ข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี 

ก. 3 ปี 
ข. 5 ปี 
ค. 7 ปี 
ง. 10 ปี 
ตอบ ก. 3 ปี ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าท่ี

ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการท่ีจัดตั้ง
ขึ้นใหม่ หรือท่ีถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพ่ิมขึ้นจนกว่าจะครบก าหนด 3 ปี 
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20. หากกระทรวงพลังงานจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ      
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง      
ง. พระราชก าหนด 
ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา การเปลี่ยนชื่อส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือ กรม ให้

ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และในกรณีท่ีชื่อต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุ
การเปลี่ยนชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกาด้วย 

21. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกระทรวงมหาดไทย ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีอีกต่อไป
และรัฐมีความต้องการจะยุบเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงความมั่นคงแห่งชาติขึ้นแทนสามารถท าได้โดยตรา
เป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติ      
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง      
ง. พระราชก าหนด 
ตอบ ข. พระราชกฤษฎีกา/การยุบส่วนราชการ กระทรวง ทบวง ส านักนายก กรม ให้ตราเป็น

พระราชกฤษฎีกา 

22. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา   
ข. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ค.  ส านักงบประมาณ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ง.  ทุกข้อขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  
ตอบ  ง. ทุกข้อขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

23. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายในส านักนายกรัฐมนตรี 
ก. นายกรัฐมนตรี      
ข. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ค.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ส านักนายกรัฐมนตรีมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบใน

การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบาย
ท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ โดยจะให้มีรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได้ 
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24. ข้อใดไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี 
ก. มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่งหรือ

หลายกระทรวง หรือทบวง 
ข. บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วน

ราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม 
ค. แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
ง. ทุกข้อเป็นอ านาจนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง. นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) ก ากับโดยท่ัวไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อการนี้จะสั่งให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค และส่วนราชการซึ่งมีหน้าท่ีควบคุมราชการส่วนท้องถิ่น ชี้แจง แสดงความคิดเห็น ท า
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ ในกรณีจ าเป็นจะยับยั้งการปฏิบัติราชการใด ๆ ท่ีขัดต่อนโยบาย
หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได้ และมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(2) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการของกระทรวงหรือทบวงหนึ่งหรือหลาย
กระทรวงหรือทบวง 

(3) บังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกต าแหน่งซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการท่ี
เรียกชื่ออย่างอื่นท่ีมีฐานะเป็นกรม 

(4) สั่งให้ข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการส านักนายกรัฐมนตรี โดยจะให้
ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไม่ก็ได้ ในกรณีท่ีให้ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม 
ให้ได้รับเงินเดือนในส านักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นที่ไม่สูงกว่าเดิม 

(5) แต่งตั้งข้าราชการซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปด ารงต าแหน่งของอีกกระทรวง ทบวง กรม
หน่ึง 

25. กระทรวงแบ่งส่วนราชการออกเป็นอย่างไร 
ก. ส านักงานรัฐมนตรี 
ข. ส านักงานปลัดกระทรวง 
ค. กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ การจัดระเบียบราชการของกระทรวงให้เป็น ดังนี้ 

(1) ส านักงานรัฐมนตรี โดยให้ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมืองมี
เลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของส านักงานรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และจะให้มี
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ช่วยสั่งหรือปฏิบัติ
ราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรีก็ได้ 

(2) ส านักงานปลัดกระทรวง 
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(3) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น เว้นแต่บางกระทรวงเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วน
ราชการตั้งขึ้นเป็นกรมก็ได้ 

(4) และส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอื่นตามท่ีก าหนด 

26. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงคือบุคคลใด 
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย     
ข. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. รัฐมนตรี      
ง. รองนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. ในกระทรวงหนึ่ง ให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 

และรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับ
นโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ 

27. ปลัดกระทรวงมีหน้าที่อย่างไร 
ก. รับผิดชอบ ควบคุมราชการประจ าในกระทรวง 
ข. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี 
ค. เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ในกระทรวงให้มีปลัดกระทรวงคนหนึ่งมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1) เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานปลัดกระทรวง  

(2) รับผิดชอบ ควบคุมราชการประจ าในกระทรวงกับบังคับบัญชาข้าร าชการในส านักงาน
ปลัดกระทรวง รองจากรัฐมนตรี 

28. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. เลขานุการนายกรัฐมนตรี     
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ข. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา 

และราชการในพระองค์ มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่ ง
และปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ให้ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
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29. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. เลขานุการนายกรัฐมนตรี  
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ก. ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการทางการเมือง มี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและ
ปฏิบัติราชการด้วยก็ได้ 

ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการ
การเมือง และให้รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารและผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

30. บุคคลใดเป็นข้าราชการการเมือง
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ข. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ง. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

31. ถ้าก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกัน 
(Cl0ser) ให้ออกเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติ  
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง  
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงก าหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วน

ราชการขึ้นไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันก็ได้ 

32. การแบ่งส่วนราชการภายในกรมตามข้อใดถูกต้องที่สุด
ก. ต้องมีส านักงานเลขานุการกรม 
ข. กองหรือส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบกองจะมีหรือไม่ก็ได้ 
ค. อาจมีการตั้งแผนก หรือส่วนขึ้นในกรมก็ได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. กรมแบ่งส่วนราชการดังนี้คือ 
(1) ส านักงานเลขานุการกรม 
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(2) เว้นแต่บางกรมเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นจะไม่แยกส่วนราชการตั้งขึ้นเป็นกองก็ได้ กรมใดมี
ความจ าเป็น จะแบ่งส่วนราชการโดยใส่วนราชการอื่นนอกจากที่กล่าวมาก็ได้ 

33. ใครมีอ านาจหน้าที่ตรวจสอบและแนะน าการปฏิบัติราชการของกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ หรือข้อบังคับของกรม 

ก. ผู้ตรวจราชการกรม     
ข. รองอธิบดีกรม 
ค.  ผู้อ านวยการกรม      
ง.  เลขานุการกรม 
ตอบ ก. ผู้ตรวจราชการของกระทรวง ทบวง หรือกรม มีอ านาจหน้าท่ีตรวจและแนะน าการ

ปฏิบัติราชการอันเกี่ยวกับกระทรวง ทบวง หรือกรมนั้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ของกระทรวง ทบวง หรือกรมหรือมติของคณะรัฐมนตรี หรือการส่ังการของนายกรัฐมนตรี 

34. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. อธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของกรม 
ข. อธิบดีเป็นราชการการเมือง 
ค. อธิบดีมีผู้ช่วยปฏิบัติราชการ เรียกว่าผู้ช่วยอธิบดี 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ในกรมหนึ่งมีอธิบดีคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติ

ราชการของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง ในกรมหนึ่งจะให้มีรองอธิบดีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการรองจากอธิบดีและช่วยอธิบดีปฏิบัติ
ราชการก็ได้ อธิบดีเป็นข้าราชการพลเรือน 

35. หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการ
ใดโดยเฉพาะให้เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใด 

ก. ส านักงานเลขานุการกรม 
ข. กองการเจ้าหน้าท่ี 
ค. กองวิชาการและแผนงาน 
ง. แผนกวางแผนและอัตราก าลัง 
ตอบ ก. ส านักงานเลขานุการกรม 

36. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการมอบอ านาจ 
ก. การมอบอ านาจต้องท าเป็นหนังสือ 
ข. เมื่อมอบอ านาจแล้วผู้รับมอบอ านาจจะปฏิเสธไม่ได้ 
ค. ผู้รับมอบอ านาจอาจมอบอ านาจให้บุคคลอื่นอีกได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ตอบ ง. โดยผู้มอบอ านาจจะก าหนดให้ผู้รับมอบอ านาจมอบอ านาจให้ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นปฏิบัติ
ราชการแทนต่อไป โดยจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการใช้อ านาจนั้นไว้ด้วยหรือไม่ก็ได้ 

ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ความ
รวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งของผู้รับมอบอ านาจ 
และผู้รับมอบอ านาจต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอ านาจตาม 

37. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองนายกรัฐมนตรี หลายคนใครจะเป็นผู้
ก าหนดว่ารองนายกรัฐมนรีคนใดควรรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ก. รัฐมนตรีอาวุโสสูงสุด 
ข. คณะรัฐมนตรี 
ค. รัฐสภา 
ง. วุฒิสภา 
ตอบ ข. กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาราชการ

แทน ถ้ามีรองนายกรัฐมนตรีหลายคน ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่ง
เป็น ผู้รักษาราชการแทน ถ้าไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองนายกรัฐมนตรีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาราชการแทน 

38. กรณีที่ปลัดกระทรวงกลาโหมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองปลัดหลายคนใครเป็นผู้ก าหนดว่า
รองปลัดคนใดควรปฏิบัติราชการแทน 

ก. ปลัดกระทรวงอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ง. กระทรวงเกี่ยวกับทหารไม่ได้ก าหนดการปฏิบัติราชการแทนไว้ในกฎหมายนี้ 

39. การรักษาราชการแทน ห้ามมิให้บังคับแก่กระทรวงใด
ก. กระทรวงยุติธรรม 
ข. กระทรวงกลาโหม 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. ความในเร่ืองการรักษาราชการแทนตามกฎหมายนี้มิให้ใช้บังคับแก่ราชการในกระทรวง

ท่ีเกี่ยวกับทหาร 
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40. กรณีที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่อาจปฏิบัติราชการได้ และมีรองปลัดหลายคนใครเป็นผู้ก าหนดว่า
รองปลัดคนใดควรปฏิบัติราชการแทน 

ก. ปลัดกระทรวงอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง หรือหากเป็นกรณีท่ีปลัดส านักนายกไม่อยู่ให้เป็นอ านาจของ

นายกรัฐมนตร ี

41. “คณะผู้แทน” หมายความถึงข้อใด 
ก. ข้าราชการฝ่ายพลเรือน 
ข. ข้าราชการฝ่ายทหารประจ าการในต่างประเทศ 
ค. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะ

ผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบพิธีการกงสุล 
ง. ก และ ข ถูกต้อง 
ตอบ ง. “คณะผู้แทน” หมายความถึงบุคคลตามข้อ ก และ ข ส่วนข้าราชการสังกัดกระทรวง

การต่างประเทศ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือระเบียบ
พิธีการกงสุลเรียกว่า “หัวหน้าคณะผู้แทน” 

42. ข้าราชการสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนตาม
ระเบียบวิธีการทูต หรือระเบียบวิธีการกงสุล 

ก. คณะผู้แทน     
ข. รองหัวหน้าคณะผู้แทน 
ค. หัวหน้าคณะผู้แทน    
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
ตอบ ค. หัวหน้าคณะผู้แทน 

43. บุคคลใดท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัด 
ก. ก.ธ.จ.       
ข. ก.พ.ร. 
ค. คณะกรมการจังหวัด    
ง. คณะกรรมการจังหวัด 
ตอบ ค. ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด

ในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรี
ก าหนด คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนึ่งคน ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
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และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดจากกระทรวงและทบวงต่าง ๆ หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็น
กรมการจังหวัดและเลขานุการ 

44. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ ก.ธ.จ. 
ก. ความหมายคือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
ข. ท าหน้าท่ีสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้

วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
ค. มีผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีเขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธาน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ก.ธ.จ. ท าหน้าท่ีสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐใน

จังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งมี
เขตอ านาจในจังหวัดเป็นประธานผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหาร 

45. ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ตามข้อใด 
ก. บริหารราชากรตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด 
ข. ก ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ข้าราชการฝ่าย

อัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 
ค. บรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาค และข้ารากชารส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. ผู้ว่ามีหน้าท่ีบริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตาม

แผนพัฒนาจังหวัดก ากับดูแลราชการส่วนท้องถิ่น แต่ไม่รวมถึง ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตุลา
การ ข้าราชการฝ่ายอัยการ ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย และสามารถบรรจุ แต่งตั้ง ให้บ าเหน็จ 
และลงโทษข้าราชการส่วนภูมิภาคได้แต่ไม่รวมถึงข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

46. จังหวัดแบ่งส่วนราชการออกเป็นข้อใด 
ก. ส านักงานจังหวัด 
ข. ส านักงานเลขานุการจังหวัด 
ค. ส านักงานผู้ว่าราชการจังหวัด  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. จังหวัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น (1) ส านักงานจังหวัดและ (2) ส่วนต่าง ๆ ซึ่ง 

กระทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้น มีหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการของกระทรวง ทบวง กรมนั้น ๆ มีหัวหน้าส่วน
ราชการประจ าจังหวัดนั้น ๆ เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ เช่น ประมงจังหวัด ป่าไม้จังหวัด 
เป็นต้น 
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47. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ในอ าเภอหนึ่งมีนายอ าเภอคนหนึ่งเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการใน

อ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ 
ข. นายอ าเภอสังกัดกรมการปกครอง 
ค. การตั้ง ยุบ และเปล่ียนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ง. ให้มีปลัดอ าเภอ เป็นผู้ช่วยเหลือนายอ าเภอ และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร

ส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรมนั้น ในอ าเภอนั้น 
ตอบ ข. นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทยจึงจะถูกต้อง 

48. “ก.พ.ร” หมายถึงหน่วยงานใด 
ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพลเรือน 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือน 
ตอบ ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

49. ก.พ.ร. มีใครเป็นประธาน 
ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. เลขา กพร. 
ง. เลขาธิการ ก.พ. 
ตอบ ก. “ก.พ.ร.” ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรี

มอบหมายเป็นประธาน/รัฐมนตรีหนึ่งคนท่ีนายกรัฐมนตรีก าหนดเป็นรองประธาน ผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายหนึ่งคน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่
เกินสิบคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในทางด้านนิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 
รัฐศาสตร์ การบริหารรัฐกิจ การบริหารธุรกิจ การเงินการคลัง จิตวิทยาองค์การ และสังคมวิทยา อย่าง
น้อยด้านละหนึ่งคน 

50. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของ ก.พ.ร. มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 4 ปี 
ข. 5 ปี 
ค. 6 ปี  
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว

อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน 
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51. ใครเป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. 
ก. เลขาธิการของ นพ. 
ข. เลขาธิการของ ก.พ.ร. 
ค. เลขาธิการ กธจ. 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ข. โดยต าแหน่งคือเลขาธิการของ ก.พ.ร. 

52. ถ้าอยากทราบว่า แต่ละกระทรวง ทบวง กรมมีอ านาจหน้าที่อย่างไรต้องพิจารณาจากข้อใด 
ก. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
ค. กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน 
ง. ทุกข้อประกอบกัน 
ตอบ ก. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 

แนวข้อสอบพระราชกฤณฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี   
 พ.ศ.2546 

53. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้
เมื่อใด 

ก. 8 ตุลาคม พ.ศ. 2546    
ข. 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ค.   10 ตุลาคม พ.ศ. 2546    
ง.   11 ตุลาคม พ.ศ. 2546 
ตอบ ค. 10 ตุลาคม พ.ศ. 2546 ให้ใช้ถัดวันประกาศหนึ่งวันคือประกาศวันท่ี 9 (บังคับใช้วันท่ี 

10) นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

54. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ออกโดย
อาศัยอ านาจตามความของกฎหมายใด 

ก. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย 
ข. มาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ค. พระราชบัญญัติเทศบาล 
ง. ถูกข้อ ก และ ข 
ตอบ ง. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 3/1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
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55. ค าว่า “ส่วนราชการ” ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี พ.ศ. 2546 ไม่รวมถึงหน่วยงานใด 

ก. กระทรวง     
ข. ทบวง 
ค.   องค์การปกครองส่วนภูมิภาค   
ง.   องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตอบ ง. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

56. การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง 
ก. การปฏิบัติราชการเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
ข. การปฏิบัติราชการเพ่ือความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 
ค. การปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ (อยู่ในมาตรา 6 มี 7 ข้อต้องจ า) การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การ

บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังต่อไปนี้ 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสอนความต้องการ  
(7) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

57. ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่ได้รับการบริการจากรัฐต้องมี
หลักเกณฑ์อย่างไร 

ก. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน    
ข. โปร่งใสและมีกลไกในการด าเนินงาน 
ค. เอาความคิดของรัฐเป็นหลัก    
ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
ตอบ ง. ถูกทั้ง ก และ ข 
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58. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนต้องใช้หลัก A to C ค าว่า A to C 
หมายถึงอะไร 

ก. Administration to Center    
ข. Administration to Citizen Center 
ค.   Administration Center     
ง.   Administration to Center Citizen 
ตอบ ข. Administration to Citizen Center 

59. การบริหารราชการแบบบูรณาการ หมายถึงข้อใด 
ก. การร่วมมือกันเฉพาะภายในส่วนราชการ 
ข. การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
ค. การท างานร่วมกันท้ังในและนอกประเทศ 
ง. การปรับปรุงเฉพาะส่วนราชการท่ีล้าสมัย 
ตอบ ข. การร่วมมือกันในระหว่างส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

60. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ก. ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ข. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. ส านักงบประมาณ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

61. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว หน่วยงานตามพระราชกฤษฎีกานี้ร่วมกันจัดท า
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในกี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 120 วัน 
ตอบ ค. 90 วัน 

62. ก.พ.ร. หมายถึงข้อใด 
ก. คณะกรรมการข้าราชการ 
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 
ค. คระกรรมการปฏิรูปพ้ืนฐานระบบราชการ 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ตอบ ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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63. ก.พ.ร. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีไม่เกิน 10 คน 
ข. คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ค. เลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นเลขานุการโดยต าแหน่ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทกุข้อ 

64. เมื่อประกาศใช้บังคับแผนการบริหารราชการแผ่นดินแล้วให้หน่วยงานใดร่วมกันจัดท าแผนนิติ
บัญญัติ 

ก. ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกากับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ข. ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกากับส านักเลขาธิการคระรัฐมนตรี 
ค. ส านักงบประมาณ กับ ก.พ. 
ง. ส านักงบประมาณ กับ ก.พ.ร. 
ตอบ ก. ส านักคณะกรรมการกฤษฎีกา กับส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

65. ส่วนราชการใดมีอ านาจให้ความเห็นชอบในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
ก. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรี 
ค. กระทรวงมหาดไทย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. รัฐมนตรี 

66. แผนในการปฏิบัติราชการแผ่นดินมีระยะเวลากี่ปี 
ก. 3 ปี 
ข. 4 ปี 
ค. 5 ปี 
ง. 6 ปี 
ตอบ ข. 4 ปี 

67. เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้หน่วยงานใดมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูล
ต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 

ก. หัวหน้าส่วนราชการ 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวง 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ตอบ ก. หัวหน้าส่วนราชการ 
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68. เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพให้ส่วนราชการก าหนดสิ่ง
ใดที่จะต้องใช้ในแต่ละโครงการ 

ก. เป้าหมาย 
ข. แผนการท างาน 
ค. ระยะแล้วเสร็จ งบประมาณ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

69. ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่.....ก าหนด 

ก. ส านักงบประมาณ 
ข. กระทรวงการคลัง 
ค. กรมบัญชีกลาง 
ง. ก.พ.ร. 
ตอบ ค. กรมบัญชีกลาง 

70. ความคุ้มค่า หมายถึงข้อใด 
ก. ประโยชน์ของสังคม 
ข. ผลเสียของสังคม 
ค. ประโยชน์และผลเสียอ่ืนซึ่งไม่อาจค านวณราคาเป็นเงินได้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ความคุ้มค่า ให้หมายความถึงประโยชน์หรือผลเสียทางสังคม และประโยชน์หรือผลเสียอื่ น ซึ่งไม่
อาจค านวณเป็นตัวเงินได้ด้วย 

71. ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติจากส่วนราชการอื่นตามที่
มีกฎหมายก าหนดให้ส่วนราชการที่มีอ านาจอนุญาต อนุมัติแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบภายในกี่วัน 

ก. 7 วัน      
ข. 15 วัน 
ค. 60 วัน      
ง. 90 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 

ในการปฏิบัติภารกิจใด หากส่วนราชการจ าเป็นต้องได้รับอนุญาต อนุมัติหรือความเห็นชอบจาก
ส่วนราชการอื่นตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับประกาศ หรือมิติคณะรัฐมนตรีก าหนด ให้ส่วน
ราชการท่ีมีอ านาจอนุญาต อนุมัติหรือให้ความเห็นชอบดังกล่าว แจ้งผลการพิจารณาให้ส่วนราชการท่ี
ยื่นค าขอทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 

 
72. หัวใจของพระราชกฤษฎีกานี้อยู่ที่ข้อมาตราใด 
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ก. มาตรา 4 
ข. มาตรา 5  
ค. มาตรา 6 
ง. มาตรา 7 
ตอบ ค. มาตรา 6 มีหัวใจส าคัญอยู่ 7 เป้าหมาย กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

73. กระทรวงมหาดไทยต้องการจัดซื้อหรือจัดจ้างเสื้อเกราะกันกระสุน การจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวต้อง
ค านึงถึงหลักการใด 

ก. เปิดเผยและเท่ียงธรรม 
ข. พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
ค. คุณภาพ วัตถุประสงค์ ท่ีจะใช้ราคา และประโยชน์ระยะยาว 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ให้ส่วนราชการด าเนินการโดยเปิดเผยและเท่ียงธรรม โดยพิจารณาระยะ
ยาวของส่วนราชการท่ีจะได้รับประกอบกันในกรณีท่ีวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นเหตุให้ต้องค านึงถึง
คุณภาพและการดูแลรักษาเป็นส าคัญ ให้สามารถกระท าได้โดยไม่ต้องถือราคาต่ าสุดในการเสนอซื้อหรือ
จ้างเสมอไป 

74. ในกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหน้าที่ของใครที่จะต้องจัดให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชน
ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมของกระทรวง 

ก. หัวหน้าส่วนราชการ    
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดกระทรวง     
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ตอบ ค. ปลัดกระทรวง (จังหวัดคือผู้ว่า อ าเภอ คือนายอ าเภอ 

75. ในกรณีที่เห็นว่ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ใดไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันใครเป็นผู้มีอ านาจแก้ปรับปรุง 

ก. ส านักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา  
ข. ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค. ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ง. ส านักงบประมาณ 
ตอบ ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 
76. ในกรณีที่ ก.พ.ร. พิจารณาแล้วเห็นว่าส่วนราชการใด สมควรเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือเพิ่มเติมให้
เสนอต่อหน่วยงานใดเพ่ือพิจารณา 
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ก. คณะรัฐมนตรี     
ข. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ค. คณะกรรมการส านักงบประมาณ   
ง. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
ตอบ ก. คณะรัฐมนตรี 

77. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ต้องตอบค าถามให้ประชาชน
ทราบภายในกี่วัน 

ก. 7 วัน      
ข. 15 วัน 
ค. 30 วัน      
ง. 90 วัน 
ตอบ ข. 15 วัน 

78. การปฏิบัติราชการในเร่ืองใด ๆ โดยปกติให้ถือว่าเป็นเรื่องเปิดเผย เว้นแต่กรณีมีความจ าเป็น อย่าง
ยิ่งเพื่อ 

ก. รักษาความมั่นคงของประเทศ   
ข. รักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ค. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

79. ในกรณีที่ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการที่มีคุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดรวมทั้ง
เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชนให้หน่วยงานเสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินเพ่ิมพิเศษเป็นบ าเหน็จความชอบ
แก่ส่วนราชการ 

ก. ก.พ.      
ข. ก.พ.ร. 
ค. ส านักงานงบประมาณ    
ง. คณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตอบ ข. ก.พ.ร. 
 
 

 
80. ตามพระราชกฤษฎีกานี้อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีได้หรือไม่ 

ก. ได ้       
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ข. ไม่ได้ 
ค. มีเฉพาะองค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจ   
ง. ไม่มีบัญญัติไว้ 
ตอบ ก. ได ้

 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้าเมืองท่ีดีตามแนวทางของ
พระราชกฤษฎีกานี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการ
อ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน   ให้ เป็นหน้า ท่ีของ
กระทรวงมหาดไทยดูแลและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าหลักเกณฑ์   ให้
องค์การมหาชนและรัฐวิสาหกิจ จัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามแนวทางของพระ
ราชกฤษฎีกานี้ในกรณีท่ี ก.พ.ร. เห็นว่าองค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจใดไม่จัดให้มีหลักเกณฑ์ตามวรรค
หนึ่ง หรือมีแต่ไม่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกานี้ให้แจ้งรัฐมนตรีซึ่งมีหน้าท่ีก ากับดูแลองค์การมหาชน
หรือรัฐวิสาหกิจ เพ่ือพิจารณาส่ังการให้องค์การมหาชนหรือรัฐวิสาหกิจนั้นด าเนินการให้ถูกต้องต่อไป 

81. หน้าที่ในการดูและและให้ความช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่หน่วยงานใด 
ก. ส านักงบประมาณ     
ข. ก.พ.ร. 
ค.     กระทรวงมหาดไทย     
ง.     คณะรัฐมนตรี 
ตอบ ค. กระทรวงมหาดไทย 

82. การจัดให้มีหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้มีกี่
ประเภท หน่วยที่ต้องจัดท า 

ก. 1 หน่วยงาน      
ข. 2 หน่วยงาน 
ค.     3 หน่วยงาน      
ง.     4 หน่วยงาน 
ตอบ ง. 4 หน่วยงาน องค์การมหาชน, รัฐวิสาหกิจ, ท้องถิ่น, ส่วนราชการอื่น (กระทรวง จวง 
อ.) 

 
 
 
 

83. พระราชกฤษฎีกานี้อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการในกฎหมายใดในการออกเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 
ข. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือน 
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ค. พ.ร.บ.การบริหารประเทศ 
ง. พ.ร.บ.กระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 

84. เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ 
ก. เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนราชการ   
ข. เพ่ือการปฏิรูประบบราชการ 
ค. เพ่ือการขจัดระบบทุจริตข้าราชการ   
ง. เพื่อให้รางวัลแก่คนท าดี 
ตอบ ข. เพ่ือการปฏิรูประบบราชการ 

85. ถ้าส่วนราชการไม่เห็นชอบด้วยกับค าเสนอแนะดังกล่าวจะเสนอเรื่องต่อใครเพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ต่อไป 

ก. ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 
ข. ให้เสนอเร่ืองต่อส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ค. ให้เสนอเรื่องต่อส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง. ให้เสนอเรื่องต่อส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ตอบ ก. ให้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวินิจฉัย 

86. การทบทวนภารกิจ การทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เป็นการบริหารราชการแบบใด 
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
ค. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ง. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ตอบ ข. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 

87. ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วน
ราชการด้วยกัน อะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ส่วนราชการควรก าหนดและประกาศให้ประชาชนทราบ 

ก. ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน   
ข. จ านวนเงินงบประมาณของแต่ละงาน 
ค. จ านวนบุคลากรของงานแต่ละงาน    
ง. วัตถุประสงค์ของงานแต่ละงาน 
ตอบ ก. ระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงาน 

88. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่างานเสร็จตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
ก. ผู้บังคับบัญชา      
ข. ปลัดกระทรวง 
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ค. นายกรัฐมนตรี      
ง. อธิบดี 
ตอบ ก. ผู้บังคับบัญชา 

89. เมื่อส่วนราชการใดได้ติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนเป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นต้อง
ตอบค าถามหรือแจ้งให้ทราบภายในกี่วัน 

ก. 15 วัน       
ข. ภายในก าหนดเวลาท่ีก าหนด 
ค. ท้ัง ก และ ข      
ง. 30 วัน 
ตอบ ค. ท้ัง ก และ ข 

90. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้จัดการอย่างไร เพื่ออ านวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่
ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการทุกแห่ง 

ก. จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น 
ข. จัดให้มีระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์กลางขึ้น 
ค. จัดให้มีระบบศูนย์เครือข่ายบริการประชาชนกลางขึ้น 
ง. จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศภาคประชาชนขึ้น 
ตอบ ก. จัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลางขึ้น 

91. ในกรณีที่ส่วนราชการใดไม่อาจจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการได้ให้ท าอย่างไร 
ก. ใหก้ระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ข. ให้ส านักงานพัฒนาระบบราชการไทยด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ค. ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ ด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ง. ร้องขอให้ส านักงบประมาณจัดงบประมาณให้จัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ตอบ ค. ร้องขอให้กระทรวงเทคโนโลยีฯ ด าเนินการจัดท าระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

92. โรงพยาบาลศิริราชจัดท าแผนต้นทุนบัญชีต่อหน่วย ที่รัฐต้องอุดหนุนการรักษาพยาบาลไว้สอดคล้อง
กับข้อใด 

ก. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ค. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ตอบ ง. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ คือให้ส่วนราชการจัดท าบัญชี

ต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 

93. “ท าบัตรประชาชนเสร็จใน 1 นาทีที่อ าเภอวังน้ าเขียว” ข้อความนี้สอดคล้องกับข้อใด 
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ก. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ข. ประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ค. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน คือการปฏิบัติ

ราชการท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนหรือติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ให้ส่วน
ราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบ
เป็นการท่ัวไป 

94. อ าเภอท่ามะกาเป็นอ าเภอชายแดนรองรับเศรษฐกิจอาเซียน มีการให้เจ้าหน้าที่เรียนภาษาพม่า จีน 
อังกฤษ พร้อมรับการติดต่อแบบ สามภาษา ถือว่าอ าเภอท่ามะกาเป็นอย่างไร 

ก. ทันต่อสถานการณ์ 
ข. ลดขั้นตอน 
ค. คุ้มค่า 
ง. ยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จ าเป็น 
ตอบ ก. ทันต่อสถานการณ์ 

ส่วนราชการมีหน้าท่ีส ารวจ ตรวจสอบ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
เพื่อด าเนินการยกเลิก ปรับปรุง หรือจัดให้มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศขึ้นใหม่ให้
ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์หรือสอดคล้องกับความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ สังคม และความ
มั่นคงของประเทศ 

95. ในการจัดท าสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้าง ห้ามมีข้อความใดบ้าง 
ก. ห้ามมิให้เปิดเผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว 
ข. ควรเปิดเผยสัญญา 
ค. ควรเปิดเผยข้อตกลงในสัญญา 
ง. ไม่มีข้อห้ามทุกข้อ 
ตอบ ก. ห้ามมิให้เผยข้อความหรือข้อตกลงในสัญญาดังกล่าว 
 

96. การรับฟังข้อร้องเรียน การเปิดเผยข้อมูล เป็นการบริหารราชการแบบใด 
ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ข. การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ 
ค. เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ง. การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ตอบ ง. การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
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97. ที่ว่าการอ าเภอน้ าเขียวได้ด าเนินงานไปตามเป้าหมาย สามารถเพิ่มผลงาน และผลสัมฤทธิ์โดยไม่
เป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ จะได้รับสิ่งใดตอบแทนจากการนี้ 

ก. เงินเดือนเพิ่ม 
ข. เงินรางวัล 
ค. รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ง. เงินโบนัส 
ตอบ ค. รางวัลเพ่ิมประสิทธิภาพ 

98. การประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการจะต้องกระท าใน
ลักษณะใด 

ก. ต้องกระท าเป็นความลับ 
ข. ต้องกระท าเพ่ือประโยชน์แห่งความสามัคคีของราชการ 
ค. ต้องเปิดเผย 
ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
ตอบ ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

99. การประเมินผลปฏิบัติงานของราชการเพ่ืออะไร 
ก. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 
ข. เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบราชการ 
ค. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ 
ง. ถูกหมดทุกข้อ 
ตอบ ก. เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล 

100.   ก่อนที่กระทรวงพลังงานจะท าการใดมักต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้า การ
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อใด 

ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ข. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ค. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
ง. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
ตอบ ก. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
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ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

1. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ค. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ประกาศใช้เมื่อ 1 มิถุนายน 2526 

2. ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ 
ก. ห้างบิ๊กซีมีหนังสือมาถึงกระทรวงมหาดไทย 
ข. กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือไปถึงห้างบิ๊กซี 
ค. กรมการปกครองมีหนงัสือไปถึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ 
ตอบ ง. ทุกข้อเป็นหนังสือราชการ 
ระเบียบสารบรรณหนังสือราชการ คือ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่หนังสือท่ีมีไปมา

ระหว่างส่วนราชการ, หนังสือท่ีส่วนราชการมีไปถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือท่ีมีไปถึง
บุคคลภายนอก, หนังสือท่ีหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ, 
เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ, เอกสารท่ีทางราชการจัดท าขึ้นตาม
กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ, ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือท่ีได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

3. ข้อใดไม่มีบัญญัติไว้ในระเบียบส านักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ 
ก. การเก็บหนังสือ 
ข. การยืมหนังสือ 
ค. หนังสือภายนอก 
ง. การจ าหน่ายหนังสือเก่า 
ตอบ ง. การจ าหน่ายหนังสือเก่าไม่มีในระเบียบนี้ 

4. ข้อใดถือเป็นหนังสือราชการ 
ก. บัตรประจ าตัวประชาชน 
ข. หนังสือเดินทาง 
ค. ใบเสรจ็รับเงินค่าปรับ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. หนังสือราชการคือหลักฐานท่ีราชการออกไว้ให้ ตามระเบียบ กฎหมาย (หนังสือราชการ

มี 6 ประเภท) 
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5. “งานสารบรรณ” มีความหมายตรงกับข้อใด 
ก. งานท่ีเกี่ยวกับระเบียบการร่างโต้ตอบหนังสือและเสนอความคิดเห็น 
ข. งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารงานเอกสาร 
ค. งานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน 
ง. งานท่ีท าด้วยหนังสือนับตั้งแต่คิดร่าง, เขียน, แต่งพิมพ์, จดจ า, ท าส าเนา, ส่งรับ, บันทึก, ย่อ

เร่ือง, เสนอ, สั่งการ, ตอบ, เก็บเข้าท่ีและค้นหา 
ตอบ ข. งานท่ีเกี่ยวข้องกับงานบริหารเอกสาร 

6. หนังสือราชการ คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการมี 6 ชนิด คือข้อใด 
ก. หนังสือภายใน, หนังสือภายนอก, หนังสือท่ีมีไปมาระหว่างกระทรวง, ส่วนราชการมีถึง

บุคคลภายนอก และหนังสือราชการส าคัญเกี่ยวกับการเงิน 
ข. หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือสั่งการและโฆษณาหนังสื อ 

ราชการท่ีส่งออก และหนังสือราชการส าคัญเกี่ยวกับการเงิน 
ค. หนังสือภายนอก, หนังสือภายใน, หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ, หนังสือส่ังการ, โฆษณา 

และหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐาน 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ง. ผิดทุกข้อ หนังสือมี 6 ชนิด คือ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา 

หนังสือส่ังการ หนังสือประชาสัมพันธ์ หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 

7. หนังสือภายนอกมีลักษณะอย่างไร 
ก. หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธ ี
ข. ใช้กระดาษตราครุฑ 
ค. เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วน

ราชการ หรือท่ีมีถึงบุคคลภายนอก 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑ เป็น

หนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือท่ีมีถึง
บุคคลภายนอก 

8. หนังสือภายในมีลักษณะอย่างไร 
ก. เป็นหนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก 
ข. เป็นหนังสือติดต่อจากส านักปลัดเทศบาล ถึงกองช่าง 
ค. ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ก. หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการท่ีเป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็น

หนังสอืติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ 
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9. หนังสือประทับตราใช้ได้ในกรณีใด
ก. ค าแนะน า 
ข. แถลงการณ์ 
ค. หนังสือท่ีไม่เกี่ยวกับราชการ 
ง. การส่งของเอกสารหรือบรรณสารระหว่างส่วนราชการ 
ตอบ ง. การส่งของเอกสาร หรือ บรรณสารระหว่างส่วนราชการ หรือเรื่องท่ีไม่ส าคัญ เช่น การ

เตือนเรื่องท่ีค้าง การขอรายละเอียดเพิ่มเติม การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรสาร 
การตอบรับทราบที่ไม่ส าคัญ หรือการเงินการแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้องทราบ การเตือนเรื่องท่ีค้าง เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปก าหนดโดยท าเป็น
ค าสั่งให้ใช้หนังสือประทับตรา หนังสือประทับตรา ใช้กระดาษตราครุฑ และหนังสือประทับตรา คือ
หนังสือท่ีใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วน
ราชการระดับระดับกอง หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็น
ผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อก ากับตรา 

10. การเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องจะขึ้นต้นอย่างไรจึงจะถูกต้อง
ก. เร่ือง 
ข. เรียน 
ค. อ้างถึง 
ง. สิ่งท่ีส่งมาด้วย 
ตอบ ก. เรื่อง และเรียนตามล าดับ ส่วน อ้างถึง และสิ่งท่ีส่งมาด้วยจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า

หนังสอืจะมีเรื่องเดิมที่อ้างถึงหรือไม่ 

11. หนังสือราชการชนิดหนังสือภายนอก ด้านบนขวาสุดของหนังสือต้องปรากฏข้อความใดจึงถูกต้อง
ก. วัน เดือน ป ี
ข. ท่ีอยู่ของผู้รับหนังสือ 
ค. ชื่อ สถานท่ี หน่วยงานท่ีออกหนังสือ 
ง. หมายเลขโทรศัพท์ ของส่วนราชการท่ีออกหนังสือ 
ตอบ ค. ชื่อ สถานท่ี หน่วยงานท่ีออกหนังสือ 

12. หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด
ก. 1 ชนิด 
ข. 2 ชนิด 
ค. 3 ชนิด 
ง. 4 ชนิด 
ตอบ ค. 3 ชนิด ได้แก่ ค าสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ 
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ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมายใช้กระดาษตรา
ครุฑ 

ระเบียบ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้ โดยจะอาศัย อ านาจของกฎหมาย 
หรือไม่ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า ใช้กระดาษตราครุฑ 

ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายท่ี
บัญญัติให้กระท าได้ ใช้กระดาษตราครุฑ 

13. ค าว่า “ค าสั่ง” มีความหมายตรงตามข้อใด 
ก. ค าสั่งด้วยวาจา, ค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร และค าส่ังท่ีบันทึกถึงตัวผู้ปฏิบัติโดยเฉพาะ 
ข. การสั่งด้วยการบันทึกทางจดหมาย และด้วยสื่อน าสาร 
ค. บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ง. การกระท าด้วยหนังสือหรือเรียกเจ้าหน้าท่ีพบเพ่ือสั่งการแต่ละเร่ือง 
ตอบ ค. บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 

14. หนังสือประชาสัมพันธ์ มีกี่ชนิด 
ก. 1       
ข. 2 
ค. 3       
ง. 4 
ตอบ ค. หนังสือประชาสัมพันธ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
ประกาศ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบหรือแนะแนวทางปฏิบัติ 

ใช้กระดาษตราครุฑ 
แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจกิจการของทางราชการ 

หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 
ข่าว คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 

15. “ประกาศ” จัดเป็นหนังสือชนิดใด 
ก. หนังสือส่ังการ      
ข. หนังสือแถลงข่าว 
ค.  หนังสือแถลงการณ ์     
ง.  หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ตอบ ง. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
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16. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์
หรือกรณีใดๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน คือข้อใด 

ก. ข่าว       
ข. ระเบียบ 
ค.  แถลงการณ์      
ง.  ค าสั่ง 
ตอบ ค. แถลงการณ์ แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลงเพื่อท าความเข้าใจใน

กิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

17. หนังสือประเภทใดจ าต้องติดรูปถ่ายของผู้ยื่นค าขอไว้ด้วย 
ก. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าไว้เป็นหลักฐาน 
ข. หนังสือภายใน 
ค. หนังสือภายนอก 
ง. หนังสือประทับตรา 
ตอบ ก. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าไว้เป็นหลักฐาน และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานของทาง

ราชการ มี 4 ชนิด คือ หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น ส าหรับหนังสือ
รับรองให้ติดรูปถ่ายพร้อมประทับตรารับรองมุมล่างขวาของภาพถ่าย 

18. การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมติของที่ประชุมไว้เป็นหลักฐาน 
เรียกว่าอะไร 

ก. บันทึกการประชุม 
ข. รายงานการประชุม 
ค. จดรายงานการประชุม 
ง. ระเบียบวาระประชุม 
ตอบ ข. รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและ

มติของท่ีประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ รายงานการประชุม ให้ลงชื่อคณะท่ีประชุม 
หรือชื่อการประชุมนั้น ผู้มาประชุม ให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะที่ประชุมซึ่งมา
ประชุม ในกรณีท่ีมีผู้มาประชุมแทนให้ลงชื่อผู้มาประชุมแทน และลงว่ามาประชุมแทนผู้ใดหรือต าแหน่ง
ใด ผู้ไม่มาประชุมให้ลงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะท่ีประชุม ซึ่งมิได้มาประชุม
พร้อมท้ังเหตุผล ผู้เข้าร่วมประชุม ให้บงชื่อและหรือต าแหน่งของผู้ท่ีมิได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะท่ี
ประชุม ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) 

  เร่ิมประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเร่ิมประชุม 
  เลิกประชุมเวลา ให้ลงเวลาท่ีเลิกประชุม 
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19. ชั้นความลับในหนังสือราชการมีกี่ชั้น 
ก. 1 ชั้น 
ข. 2 ชั้น 
ค. 3 ชั้น 
ง. 4 ชั้น 
ตอบ ค. 3 ชั้น คือ ลับ ลับมาก ลับท่ีสุด 

ชั้นลับคือหากเปิดเผยข้อความท้ังหมด หรือบางส่วนจะท าให้ราชการเสียหาย 
ชั้นลับมากคือหากเปิดเผยข้อความท้ังหมด หรือบางส่วนจะท าให้ราชการเสียหายร้ายแรง 
ชั้นลับท่ีสุดคือหากเปิดเผยข้อความท้ังหมด หรือบางส่วนจะท าให้ราชการเสียหายร้ายแรงท่ีสุด 

20. หนังสือที่ต้องปฏิบัติด้วยความรวดเร็วเป็นพิเศษ ตรงกับข้อใด 
ก. ด่วนมาก, ด่วนเฉพาะ, และ ด่วน 
ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และด่วน 
ค. ด่วนภายในวันเวลาท่ีก าหนด และด่วนเฉพาะ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. ด่วนที่สุด, ด่วนมาก และ ด่วน ความรวดเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

ด่วนที่สุด ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว/ด่วน... 
ด่วน ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได้ ชั้นความเร็วใช้ตัวอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่า
ตัวพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ 

21. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติทันทีที่ได้รับคือหนังสือประเภทใด 
ก. ด่วนมาก      
ข. ด่วน 
ค. ด่วนท่ีสุด      
ง. ลับ 
ตอบ ค. ด่วนที่สุด 

22. การเก็บหนังสือเก็บได้กี่วิธี 
ก. 1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 
ตอบ ค. คือการเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 

และการเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
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23. หนังสือเร่ืองใดที่เก็บไว้เป็นหลักฐานทางราชการตลอดไป 
ก. เร่ืองท่ีเกี่ยวกับการเงิน     
ข. เร่ืองท่ีเกี่ยวกับระเบียบ 
ค. เร่ืองท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์    
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ค. เร่ืองท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 

24. อายุของการเก็บหนังสือ มีวีการปฏิบัติตามข้อใด 
ก. หนังสือท่ีเกี่ยวกับการเงินทุกกรณี ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ข. หนังสือท่ีต้องสงวนเป็นความลับ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ค. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นจากท่ีอื่นให้เก็บไว้ไม่น้อย

กว่า 5 ปี 
ง. หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดา และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บ

รักษาไวไ้ม่น้อยกว่า 3 ปี 
ตอบ ค. หนังสือท่ีปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องค้นจากท่ีอื่นให้เก็บไว้ไม่

น้อยกว่า 5 ปี 

25. การลงวัน เดือน ปี ของหนังสือติดต่อราชการให้ปฏิบัติตามข้อใด 
ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข ของปีพุทธศักราชท่ีออก

หนังสือ 
ข. ส่วนหนังสือภายในให้ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อย่อของเดือนและตัวเลขของปีพุทธศักราช 
ค. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก.  ก. หนังสือภายนอก ให้ลงตัวเลขของวันท่ี ชื่อเต็มของเดือน และตัวเลข ของปี

พุทธศักราชท่ีออกหนังสือ 

26. เพ่ือให้หน่วยราชการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ให้ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม ถือปฏิบัติอย่างไร 

ก. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ข้างบน 
ข. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ไว้ในท่ีท่ีเห็นชัดเจน 
ค. ไม่ต้องพิมพ์หมายเลยโทรศัพท์ไว้ก็ได้ เพราะได้ประทับตามยาง “ด่วน” อยู่แล้ว 
ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานท่ีมุมล่างซ้ายของ

หนังสือราชการ 
ตอบ ง. พิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ไว้ใต้ชื่อหน่วยงานท่ีมุมล่างซ้ายของ

หนังสือราชการ 
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27. ทะเบียนงานสารบรรณมี 3 ประเภทคือข้อใด 

ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 
ข. ทะเบียนรับส่ง, ทะเบียนแยกเร่ือง และทะเบียนย่อเรื่อง 
ค. ทะเบียนเก็บหนังสือ, ทะเบียนรับ-ส่ง และทะเบียนรายชื่อข้าราชการ 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ก. ทะเบียนรับ, ทะเบียนส่ง และทะเบียนเก็บ 

28. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเก็บหนังสือ ส ารวจหนังสือที่ครบก าหนดอายุการเก็บในปีนั้น หลัง
วันสิ้นปีปฏิทินภายในกี่วัน เพ่อจะได้ตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือต่อไป 

ก. 30 วัน       
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน       
ง. 90 วัน 
ตอบ ค. 60 วัน 

29. หนังสือที่เป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่ความส าคัญและเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประจ าเมื่อด าเนินการแล้ว
เสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 

ก. 1ปี       
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี       
ง. กี่ปีก็ได 
ตอบ ก. 1 ปี 

30. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี 
ก. 5 ปี 
ข. 10 ปี 
ค. 2 ปี 
ง. 1 ปี  
ตอบ ข. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติ ให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี เว้นแต่หนังสือดังต่อไปนี้ 
หนังสือท่ีต้องสงวนเป็นความลับ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบว่าด้วยการรักษาความ

ปลอดภัยแห่งชาติ หรือระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 
หนังสือท่ีเป็นหลักฐานทางอรรถคดี ส านวนของศาลหรือของพนักงานสอบสวนหรือหนังสืออื่น

ใดท่ีได้มีกฎหมายหรือระเบียบแบบแผนก าหนดไว้เป็นพิเศษแล้ว การเก็บให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
การนั้น 
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หนังสือท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทุกสาขาวิชา และมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย ให้เก็บ
ไว้เป็นหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติตลอดไป หรือตามท่ีส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
กรมศิลปากร ก าหนด 

หนังสือท่ีได้ปฏิบัติเสร็จสิ้นแล้ว และเป็นคู่ส าเนาท่ีมีต้นเรื่องจะค้นได้จากท่ีอื่นให้เก็บไว้ไม่น้อย
กว่า5ปี 

หนังสือท่ัวไปไม่ส าคัญเก็บไม่น้อยกว่า 1 ปี 

31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเก็บหนังสือ
ก. หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ และเป็นเรื่องท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ

ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ข. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี แล้วแต่

กรณีให้ท าความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 
ค. ให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือท่ีมีอายุครบ 20 ปี ให้ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติกรม

ศิลปากรภายในวันท่ี 31 มกราคม ของปีถัดไป 
ง. ทุกข้อกล่าวถูกต้อง 
ตอบ ข. หนังสือเกี่ยวกับการเงิน ซึ่งเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องเก็บไว้ถึง 10 ปี หรือ 5 ปี 

แล้วแต่กรณีให้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

32. การท าลายหนังสือประกอบขึ้นด้วยบุคคลอย่างน้อยกี่คน
ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง. เท่าใดก็ได้ 
ตอบ ข. 3 คน คือประธานคนหนึ่งและคณะกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 2 คน 

33. ครุฑตามระเบียบงานสารบรรณ มีกี่ขนาด
ก. 1 
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4 
ตอบ ข. 2 ประเภทคือครุฑขนาด 3 ซม. และ 1.5 ซม. 
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34. ตรารับหนังสือ มีขนาดเท่าใด 
ก. 2.5 x 4 ซม. 
ข. 2.5 x 5 ซม. 
ค. 2.5 x 5 นิ้ว 
ง. 2.5 x 4 นิ้ว 
ตอบ ข. 2.5 x 5 ซม. 

35. ซองหนังสือมีขนาดใดบ้าง 
ก. เอ 3, เอ 4, เอ 5 และอีแอล     
ข. เอ 4, เอ 5 และดีแอล 
ค. ซี  4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล     
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ค. ซี 4, ซี 5, ซี 6 และดีแอล 

36. ตัวอักษรไทยที่ใช้ในงานสารบรรณปกติให้ใช้แบบอักษรใด 
ก. Thai Sarabun 
ข. Ansana New 
ค. C0rdia Upc 
ง. Lity Upc 
ตอบ ก. Thai Sarabun 

37. ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบก าหนดระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีค าว่าเก็บถึง 
พ.ศ. .... หรือค าว่า “ห้ามท าลาย” ให้มีขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์เท่าใด 

ก. 24 พอยท์ 
ข. 25 พอยท์ 
ค. 27 พอยท์ 
ง. 20 พอยท์ 
ตอบ ก. 24 พอยท์ โดยค าว่าห้ามท าลายให้ใช้อักษรสีแดง ค าว่าเก็บถึง พ.ศ. ใช้สีน้ าเงิน 

38. เพราะเหตุใดจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ 
ก. เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนรู้ 
ข. เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรู้จักปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือ 
ค. เพ่ือความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาในการคบคุมงาน 
ง. เพ่ือให้มีระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานด้านเอกสาร 
ตอบ ง. เพ่ือให้มีระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงานบริหารงานด้านเอกสาร 
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39. ข้อใดถูกต้อง 
ก. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือไม่ได้ 
ข. บุคคลภายนอกจะขอดูหนังสือไม่ได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเท่านั้น 
ค. บุคคลภายนอกจะคัดลอกหนังสือไม่ได้เลย 
ง. บุคคลภายนอกไม่มีสิทธิดูหรือคัดลอกหนังสือราชการ 
ตอบ ก. บุคคลภายนอกจะยืมหนังสือไม่ได้ 

40. ส าเนาคู่ฉบับต้องมีบุคคลใดลงลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือบ้าง 
ก. ผู้พิมพ ์
ข. ผู้ร่าง 
ค. ผู้ตรวจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ส าเนาคู่ฉบับให้ผู้ลงชื่อลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อ และให้ผู้ร่าง ผู้พิมพ์ และผู้ตรวจ

ลงลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อไว้ท่ีข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ 

41. หนังสือที่มีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่มรหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลข
ทะเบียนหนังสือส่งเรียกหนังสือนี้ว่าอย่างไร 

ก. หนังสือด่วน 
ข. หนังสือเวียน 
ค. หนังสือประทับตรา 
ง. หนังสือรับรอง 
ตอบ ข. หนังสือเวียน คือ หนังสือท่ีมีถึงผู้รับเป็นจ านวนมาก มีใจความอย่างเดียวกัน ให้เพิ่ม

รหัสตัวพยัญชนะ ว หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง ซึ่งก าหนดเป็นเลขท่ีหนังสือเวียนโดยเฉพาะ เริ่มตั้งแต่
เลข 1 เรียงเป็นล าดับไปจนถึงสิ้นปีปฏิทิน 

42. หนังสือที่เจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วยโดยปกติให้ส่ง
ส าเนาไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือประเภทใด 

ก. ประทับตรา 
ข. หนังสือเวียน 
ค. บันทึก 
ง. สั่งการ 
ตอบ ก. หนังสือท่ีเจ้าของหนังสือเห็นว่ามีส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องควรได้รับทราบด้วยโดย

ปกติให้ส่งส าเนาไปให้ทราบโดยท าเป็นหนังสือประทับตรา 
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43. โดยปกติหนังสือราชการที่จัดท าข้ึนจะต้องมีส าเนาคู่ฉบับอย่างน้อยกี่วัน 
ก. 1 ฉบับ       
ข. 2 ฉบับ 
ค. 3 ฉบับ       
ง. 4 ฉบับ 
ตอบ ก. 1 ฉบับ 

44. ผู้รับรอง “ส าเนาถูกต้อง” จะต้องเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ระดับใดขึ้นไป 
ก. ระดับ 2       
ข. ระดับ 3 
ค. ระดับ 4       
ง. ระดับ 5 
ตอบ ก. ระดับ 2 

45. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับใดขึ้นไป 

ก. กรม 
ข. กอง 
ค. แผนก 
ง. ส่วน 
ตอบ ค. ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป 

46. การยืมหนังสือ จะให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือได้หรือไม่ 
ก. ได้ แต่ต้องเก็บบัตรประจ าตัวประชาชนไว้ 
ข. ได้ แต่ต้องมัดจ าค่ายืมหนังสือ 
ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ 
ง. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้บุคคลภายในยืมหนังสือ 
ตอบ ค. ไม่ได้ ยกเว้นแต่จะให้คัดลอกหนังสือ 

47. หนังสือราชการที่มีไปถึงอัยการสูงสุดมีค าข้ึนต้น และลงอย่างไร 
ก. เรียน, ขอแสดงความนับถือ 
ข. เรียน, ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ค. กราบเรียน, ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ง. กราบเรียน, ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
ตอบ ค. กราบเรียน, ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
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48. ค าลงท้ายหนังสือราชการที่เขียนไปถึงพระสงฆ์ ใช้ค าว่าอย่างไร 
ก. ขอกราบนมัสการ 
ข. ขอนมัสการอย่างยิ่ง 
ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพ 
ง. ด้วยความเคารพพระคุณเจ้า 
ตอบ ค. ขอนมัสการด้วยความเคารพ 

49. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. การติดต่อราชการระหว่างประเทศโดยทั่วไปใช้ภาษาอังกฤษ 
ข. ครุฑของหนังสือราชการต่างประเทศ จะมีชื่อส่วนราชการท้ังภาษาไทยและอังกฤษ 
ค. หนังสือราชการต่างประเทศจะต้องได้รับรองการเขียน ร่างจากกรมการกงสุล 
ง. ก และ ข ถูก 
ตอบ ง. ก และ ข ถูก 

50. การแก้ไขระเบียบส านักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ ล่าสุดแก้ไขเรื่องใด 
ก. ชนิดของหนังสือ      
ข. การท าลายหนังสือ 
ค. ค าขึ้นต้น ลงท้าย หนังสือราชการ    
ง. การเก็บหนังสือ 
ตอบ ค. ค าขึ้นต้น ลงท้าย หนังสือราชการ 
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พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ให้ไว้เมื่อใด 
ก. 2 กันยายน 2540 
ข. 10 กันยายน 2540 
ค. 11 กันยายน 2540 
ง. 10 ธันวาคม 2540 
ตอบ ก. 2 กันยายน 2540  นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

2. ข้อมูลข่าวสาร หมายความว่าอย่างไร 
ก. สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือส่ิงใด ๆ 
ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ 
ค. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคล 
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ก. อธิบาย “ข้อมูลข่าวสาร” หมายความว่า สิ่งท่ีสื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 

ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ และไม่ว่าการสื่อความหมายนั้นจะท าได้โดยสภาพของสิ่งนั้นเองหรือโดยผ่านวิธีการ
ใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย 
ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ วิธีอื่นใดท่ีท าให้สิ่งท่ีบันทึกไว้
ปรากฏได้ (ส่วน ข คือความหมายของ ข้อมูลข่าวสารของราชการ) 

3. ข้อมูลข่าวสารของราชการ คือข้อใด 
ก. ข้อมูลผู้ประกอบการโรงแรมซึ่งจัดเก็บไว้ท่ีอ าเภอ 
ข. ข้อมูลของผู้ป่วยของโรงพยาบาลซึ่งจัดเก็บไว้ที่ส านักเวชระเบียน 
ค. รูปถ่ายของนางสาวสมศรีซึ่งเคยท างานอยู่ท่ีเทศบาลหนองบัว 
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ข. อธิบาย “ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารท่ีอยู่ในความ

ครอบครองหรือควบคุมดูแลหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ
หรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน ข้อ ค เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 

4. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล คือข้อใด 
ก. ลายพิมพ์นิ้วมือของนายด ารง 
ข. รูปถ่ายแสดงว่านายคมสันเคยท างานท่ีบริษัทการบินไทย 
ค. สมุดบัญชีธนาคารของนายพินิจซึ่งเสียชีวิตจากเครื่องบินตกท่ีประเทศลาว 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบาย “ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัว

ของบุคคล เช่น การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติอาชญากรรม หรือประวัติการท างาน 
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บรรดาท่ีมีชื่อของผู้นั้นหรือมีเลขหมาย รหัส หรือสิ่งบอกลักษณะอื่นท่ีท าให้รู้ตัวผู้นั้นได้ เช่น ลายพิมพ์
นิ้วมือ แผ่นบันทึกลักษณะเสียงของคนหรือรูปถ่าย และให้หมายความรวมถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่ง
เฉพาะตัวของผู้ที่ถึงแก่กรรมแล้วด้วย 

5. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง 
ก. สมุดบัญชีธนาคารของนายณเดช เป็นข้อมูลส่วนบุคคล 
ข. ฟิล์มเอ็กซเรย์รักษารากฟันของนางสาวญาญ่าซึ่งเก็บไว้ท่ีโรงพยาบาลศิริราชเป็นข้อมูล

ข่าวสารของราชการ 
ค. เสียงท่ีนายเจมส์มาร์บันทึกไว้ในเคร่ืองบันทึกเสียงเป็นข้อมูลข่าวสาร 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ดังที่อธิบายไว้ข้างต้น 

6. คนต่างด้าว หมายความถึงใคร 
ก. นายเล่ียวหวังเป็นคนสัญชาติจีนและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ข. ห้างหุ้นส่วนโย่วเทียนฟักมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นของคนต่างด้าว 
ค. สมาคมหลี่ฉุยมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนสัญชาติไต้หวัน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบาย “คนต่างด้าว” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีไม่สัญชาติไทยและไม่มีถิ่นท่ีอยู่

ในประเทศไทยและนิติบุคคลดังต่อไปนี้ 
(1) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีมีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว ใบหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้ถือว่าใบ

หุ้นน้ันคนต่างด้าวเป็นผู้ถือ 
(2) สมาคมท่ีมีสมาชิกเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่างด้าว 
(3) สมาคมหรือมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ของคนต่างด้าว 
(4) นิติบุคคลตาม (1) – (3) หรือนิติบุคคลอื่นใดท่ีมีผู้จัดการหรือกรรมการเกินกึ่งหนึ่งเป็นคนต่าง

ด้าว 

7. ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรี 
ค. ปลัดกระทรวง 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ง. อธิบาย ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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8. ข้อใดเป็นหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสาร 
ค. ให้ค าปรึกษาแก่เอกชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบาย ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการจัดตั้งขึ้นในส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี มีหน้าท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการและ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

9. ข้อมูลข่าวสารของราชการใดบ้างต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ก. โครงสร้างและการจัดตั้งองค์กรในการด าเนินงาน 
ข. สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
ค. สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบาย หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ ลงพิมพ์

ในราชกิจจานุเบกษา 
(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
(2) สรุปอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญและวิธีการด าเนินงาน 
(3) สถานท่ีติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 
(4) กฎ มติของคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการ

ตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพ่ือให้มีผลเป็นการท่ัวไปต่อเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

10. หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการใดบ้างเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
ก. นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ข. แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
ค. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ี

ของเอกชน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบาย หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้

ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
(1) ผลการพิจารราหรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโยตรงต่อเอกชน รวมท้ังความเห็นแย้งค าสั่งท่ีเกี่ยวข้องในการ

พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 
(2) นโยบายหรือการตีความท่ีไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่างประจ าปีของปีท่ีก าลังด าเนินการ 
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(4) คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน 
(5) สิ่งท่ีพิมพ์ท่ีได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรและลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว 
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาท่ีมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการ

จัดท าบริการสาธารณะ 
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมิติคณะกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามท่ีคณะกรรมการก าหนด 

11. ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารหรือไม่จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชน
ตรวจดูได้ ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อใคร 

ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่าง ๆ 
ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น 
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ก. อธิบาย ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร หรือไม่จัดข้อมูลข่าวสาร

ไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตน ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ 

12. ข้อมูลข่าวสารใดต่อไปนี้มิอาจเปิดเผยได้ 
ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ค. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มา

โดยไม่ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
ตอบ ก. อธิบาย ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย์จะเปดิเผยมิได้ 

13. ข้อมูลข่าวสารใดต่อไปนี้อาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ 
ก. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง

ประเทศ  หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
ข. การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
ค. รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วน

บุคคลโดยไม่สมควร 
ง. ถูกทุกข้อ 
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ตอบ ง. อธิบาย ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่วยงาน
ของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของ
หน่วยงานของรัฐ ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 
นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(1) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

หรือความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
(2) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ได้

ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การตรวจสอบ หรือการรู้
แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(3) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการเรื่องหนึ่ง เรื่องใด แต่ท้ังนี้ไม่
รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท าความเห็น
หรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(4) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
(5) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคลโดย

ไม่สมควร 
(6) ข้อมูลข่าวสารชองราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มาโดยไม่

ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่น 
(7) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 

14. ค าว่า “บุคคล” ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร หมายความถึงใคร 
ก. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 
ข. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ค. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ง. อธิบาย “บุคคล” หมายความว่า บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาท่ีไม่

มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นท่ีอยู่ในประเทศไทย 

15. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จะต้องส่งให้หอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เมื่อมีอายุครบกี่ปี 

ก. 5 ปี       
ข. 10 ปี 
ค. 20 ปี       
ง. 75 ปี 
ตอบ ง. อธิบาย ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะเก็บรักษาหรือมีอายุ

ครบก าหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่งมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร หรือหน่วยงานอื่น
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ของรัฐตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เพื่อคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า ก าหนดเวลาต้อง
ส่งข้อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวให้แยกตามประเภทดังนี้ 
(1) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 14 (สถาบันพระมหากษัตริย์) เมื่อครบ 75 ปี 
(2) ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา 15 เมื่อครบ 20 ปี *ดูค าอธิบายข้อ 11-12 ประกอบ 

16. ผู้ใดมิได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก. รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ข. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ง. ผิดทุกข้อ 
ตอบ ง. อธิบายทุกข้อเป็น คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประกอบด้วย 

1) รัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย = เป็นประธาน 
2) กรรมการ ประกอบด้วย 

(1) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(2) ปลัดกระทรวงกลาโหม 
(3) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(4) ปลัดกระทรวงการคลัง 
(5) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
(6) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(7) ปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
(8) เลขาธิการคณะกรรมการการกฤษฎีกา 
(9) เลขาธิการ ก.พ. 
(10) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
(11) เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
(12) ผู้อ านวยส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
(13) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
(14) ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งอีก 9 คน 

ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการของส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นเลขานุการ 1 
คน และอีก 2 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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17. ข้อใดเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ก. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ข. ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ตามท่ีได้รับค าขอ 
ค. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎหมายกระทรวงหรือระเบียบของ

คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัตินี้ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 

(1) สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและหน่วยงานของ
รัฐในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ตามท่ีได้รับค าขอ 

(3) พิจารณาและให้ความเห็นเร่ืองร้องเรียน 
(4) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม

ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

18. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ก. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 3 ปี 
ข. องค์ประชุมของคระกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการท้ังหมด 
ค. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งเมื่อเป็นบุคคลล้มละลายไดรับโทษจ าคุกโดยค า

พิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

19. ผู้ใดมีอ านาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น 
ง. ข้อ ก หรือ ข แล้วแต่กรณี 
ตอบ ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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20. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่ง ๆ ประกอบด้วยบุคคลไม่น้อยกว่า 

3 คน 
ข. ให้ข้าราชการท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าท่ีเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของ

คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค. ในกรณีพิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐแห่งใด กรรมการวินิจฉัยการ

เปิดเผย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

21. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของผู้ที่ถึงแก่กรรมใครมีสิทธิขอให้เปิดเผยได้ 
ก. บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 
ข. คู่สมรส 
ค. บิดา หรือมารดา, ผู้สืบสันดาน 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมและมิได้ท าพินัยกรรมก าหนดไว้ ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิ

ด าเนินการแทน 
1) บุตรชอบด้วยกฎหมายหรือบุตรบุญธรรม 
2) คู่สมรส 
3) บิดา หรือมารดา 
4) ผู้สืบสันดาน 
5) พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา 
6) คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

22. ข้อมูลข้อที่เท็จจริงที่อยู่ในความครอบครองดูแลของหน่วยงานรัฐ หมายถึงข้อใด 
ก. ข้อมูลข่าวสาร 
ข. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 
ค. ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ง. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ตอบ ค. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
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23. องค์กรใดมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับหน่วยงานรัฐและปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลของทาง
ราชการ 

ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. ส านักงานคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ง. คณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ตอบ ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 

24. ข้อมูลข่าวสารราชการ หากมีบางส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ด าเนินการเช่นใด 
ก. ห้ามเปิดเผยท้ังฉบับ 
ข. ให้ขีดฆ่าด้วยหมึกแดง 
ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น 
ง. ให้ด าเนินการข้อใดข้อหนึ่ง 
ตอบ ค. ให้ลบหรือตัดตอนข้อความนั้น 

25. ภาระหน้าที่ส าคัญของหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนราชการคือข้อใด 
ก. พิมพ์ข้อมูลข่าวสารลงในราชกิจจานุเบกษา 
ข. จัดข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดู 
ค. ท าข้อมูลข่าวสารให้แก่ผู้ขอ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

26. หากประชาชนขอดูข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานของท่าน แต่ข้อมูลข่าวสารนั้นอยู่ในความควบคุม
ของหน่วยงานอื่นจะด าเนินการอย่างไร 

ก. ไม่รับค าขอ 
ข. รับค าขอและยื่นต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
ค. รับค าขอและเป็นธุระจัดหาให้ 
ง. แนะน าให้ไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ 
ตอบ ง. แนะน าให้ไปยื่นค าขอต่อหน่วยงานนั้น ๆ 

27. กรณีประชาชนไม่ได้ดูข้อมูลข่าวสารจากราชการหรือไม่ได้รับความสะดวกโดยไม่มีเหตุอันสมควรจะ
ร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 

ก. ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ 
ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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ตอบ ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

28. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่ไม่ควรเปิดเผยหน่วยงานรัฐต้องด าเนินการตามข้อใด 
ก. แจ้งให้ประชาชนได้ทราบ 
ข. ประกาศห้ามในราชกิจจานุเบกษา 
ค. ลบหรือตัดทอนข้อมูลข่าวสารนั้น 
ง. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 
ตอบ ง. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 

29. ข้อมูลข่าวสารใด หน่วยงานราชการเปิดเผยไม่ได้ 
ก. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข. รายงานบทบาทการแพทย์ของบุคคลใด ๆ  
ค. ข้อมูลเกีย่วกับราชการทางทหาร 
ง. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตอบ ง. ข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

30. ข้อมูลที่หน่วยงานรัฐจะเปิดเผยแต่กระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ต้องแจ้งให้บุคคลนั้นเสนอคัดค้านมิให้
เปิดเผยในเวลาตามข้อใด 

ก. ภายใน 15 วัน 
ข. ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ค. ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ง. ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 
ตอบ ข. ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันรับแจ้ง 

31. การด าเนินการตามข้อ 10 หากหน่วยงานรับยังไม่ประสงค์จะเปิดเผยและมีค าสั่งมิให้รับฟังค า
คัดค้านบุคคลนั้นจะอุทธรณ์เพ่ือมิให้เปิดเผยข้อมูลต่อได้ภายใน 15 วัน 

ก. เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้รับผิดชอบ 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. นายกรัฐมนตรี 
ตอบ ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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32. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐประสงค์จะเก็บรักษา หรือมีอายุครบเก็บ จะต้องเก็บรักษาหรือจัด
ให้ประชาชนได้ศึกษาที่หน่วยงานใด 

ก. ส านักงานทะเบียนกลาง ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
ค. ส านักงานทะเบียนกลางส านักงานปลัดส านักงานนายกรัฐมนตรี 
ง. ให้หน่วยงานรัฐนั้น ๆ ท าลายตามระเบียบงานสารบรรณ 
ตอบ ข. หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

33. ข้อมูลที่มีค าสั่งมิให้เปิดเผยหากมีอายุการเก็บครบ 20 ปี แต่หน่วยงานรัฐเห็นว่ายังไม่ควรเปิดเผย 
ต้องขอขยายเวลาส่งเก็บรักษา โดยขยายเวลาไม่เกินคราวละกี่ปี 

ก. 1 ปี 
ข. 5 ปี 
ค. 7 ปี 
ง. 10 ปี 
ตอบ ข. 5 ปี 

34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร 
ก. คณะกรรมการมีท้ังหมด 23 คน โดยต าแหน่ง 14 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 
ข. คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี แต่งตั้งอีกก็ได้แต่ไม่เกิน 2 วาระ 
ค. การวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการคือเสียงข้างมาก 
ง. คณะกรรมการพิจารณาค าร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากจ าเป็นขยายเวลาอีกไม่

เกิน 30 วัน 
ตอบ ง. คณะกรรมการพิจารณาค าร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน หากจ าเป็นขยายเวลาอีก

ไม่เกิน 30 วัน 

35. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูล 
ก. มีจ านวน 5 คณะ แต่งตั้งโดย ครม. ตามท่ีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเสนอ 
ข. คณะกรรมการแต่ละคณะมีจ านวนไม่ต้องกว่า 3 คน 
ค. เลขานุการ, ผู้ช่วยเลขานุการแต่ละคณะแต่งตั้งจากข้าราชการประจ า 
ง. การพิจารณาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดกรรมการที่แต่งตั้งจากหน่วยงานรับข้อมูลไปพิจารณา 
ตอบ ง. การพิจารณาเกี่ยวข้องกับหน่วยงานใดกรรมการท่ีแต่งตั้งจากหน่วยงานรับข้อมูลไป

พิจารณา 
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36. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลให้ถือเป็นท่ีสุด 
ข. กรรมการวินิจฉัยข้อมูลจะไม่เป็นเลขานุการในคณะนั้น ๆ 
ค. ระเบียบการรักษาความปลอดภัยยังใช้อยู่ในส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้อง 
ง. คณะกรรมการแต่ละคณะมี 3 คน 
ตอบ ง. คณะกรรมการแต่ละคณะมี 3 คน 

37. ผู้ใดที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเรียกมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัสดุเอกสาร พยานมาให้แต่ไม่ท า
ตามค าสั่งของคณะกรรมการ มีบทบาทลงโทษตามข้อใด 

ก. จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 
ข. ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ค. ท้ังจ า ท้ังปรับ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

38. ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบตามข้อจ ากัดตามเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐก าหนด ท าให้มีความ
รับผิดชอบตามกฎหมาย ต้องได้รับโทษตามข้อใด 

ก. จ าคุกไม่เกิน 1 ปี 
ข. จ าคุกไม่เกิน 2 ปี 
ค. ปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท 
ง. ข้อ ก หรือ ค หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
ตอบ ง. ข้อ ก หรือ ค หรือท้ังจ าท้ังปรับ 

39. รัฐธรรมนูญมาตราใดบ้าง ที่กล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
ก. มาตรา 58 
ข. มาตรา 59 
ค. มาตรา 60 
ง. เฉพาะข้อ ก, ข เท่านั้น 
ตอบ ง. เฉพาะข้อ ก, ข เท่านั้น 

40. ข้อใดคือหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร 
ข. พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นในค าร้องเรียนนั้น 
ค. สอดส่องดูแล ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติตามระเบียบหรือพะราชบัญญัติ 
ง. จัดท ารายงานเสนอต่อ ครม. 
ตอบ ก. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
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41. บุคคลย่อมมีสิทธิรับทราบข้อมูลข่าวสารสาธารณะของทางราชการยกเว้น 
ก. เพ่ือความมั่นคงของรัฐ 
ข. เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
ค. ท าให้บุคคลอื่นมีส่วนเสียหาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

42. ข้อมูลข่าวสารที่สามารถจัดให้ประชาชนเข้าตรวจได้ แต่ถ้าต้องห้ามมิให้เปิดเผยให้ด าเนินการตาม
ข้อใด 

ก. ไม่เปิดเผยท้ังฉบับ 
ข. มีค าส่ังมิให้เปิดเผยและหมายเหตุไว้ 
ค. ลบ ตัดทอน ท าอย่างอื่นท่ีไม่เป็นการเปิดเผย 
ง. ขีดฆ่าข้อความนั้น 
ตอบ ง. ขีดฆ่าข้อความนั้น 

43. ใครมีสิทธิ์เข้าตรวจดู ขอส าเนาของข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการจัดไว้ให้ 
ก. บุคคลท่ัวไป 
ข. บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องกับข้อมูล 
ค. บุคคลท่ีไม่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อมูล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ข. บุคคลท่ีมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อมูล 

44. หากมีบุคคลมาร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ คณะกรรมการต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในกี่วัน 

ก. ภายใน 15 วัน 
ข. ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน 
ค. ภายใน 30 วัน  
ง. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับค าร้องเรียน 
ตอบ ง. ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันท่ีได้รับค าร้องเรียน 

45. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ จะก่อให้เกิดอันตรายหรือต่อ
ความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด จะด าเนินการอย่างไร 

ก. ไม่เปิดเผย 
ข. ให้ค าชี้แจง 
ค. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 
ง. ไม่รับค าขอ 
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ตอบ ค. ท าค าสั่งมิให้เปิดเผย 

46. ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ค าว่า บุคคล หมายถึงข้อใด 
ก. บุคคลธรรมดาท่ีมีสัญชาติไทย 
ข. นิติบุคคล 
ค. บุคคลธรรมดาท่ีไม่มีสัญชาติไทย แต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค 
ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก และ ค 

47. ใครมีอ านาจวินิจฉัย อุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูล 
ก. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
ข. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ค. คณะอนุกรรมการท่ีมีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการแต่งตั้ง 
ง. คณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารราชการแต่งตั้ง 
ตอบ ข. คระกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

48. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 
ก. กระทรวงศึกษาธิการ 
ข. คณะกรรมการของสภา 
ค. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
ง. ศาลท่ีพิจารณาคดี 
ตอบ ง. ศาลท่ีพิจารณาคดี 

49. ข้อใดคือเหตุยกเว้นไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลราชการ 
ก. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 
ข. ข้อมูลที่หากเปิดเผยแล้วเกิดผลเสียหายต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของเอกชน 
ค. ข้อมูลที่เปิดเผยแล้วเกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ง. ข้อ ก และ ข ถูก 
ตอบ ง. ข้อ ก และ ข ถูก 

50. หน่วยงานรัฐต้องจัดข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามข้อใด 
ก. จัดระบบข้อมูลข่าวสารเท่าท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับการด าเนินการของหน่วยงาน 
ข. เก็บข้อมูลจากเจ้าของโดยตรงและตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ 
ค. จัดระบบความปลอดภัยให้กับข้อมูล 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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51. การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้แต่งตั้งตามสาขา
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ที่ส าคัญมีกี่ด้าน 

ก. 2 ด้าน 
ข. 3 ด้าน 
ค. 4 ด้าน 
ง. 5 ด้าน 
ตอบ ค. 3 ด้าน การแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ให้

แต่งตั้งตามสาขาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น ความมั่นคงของ
ประเทศเศรษฐกิจและการคลังของประเทศ หรือการบังคับใช้กฎหมาย 
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พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ.2539 

1. นายมะเดี่ยวพนักงานขับรถดับเพลิงเทศบาลบ้านม่วงหวานขณะกลับจากปฏิบัติหน้าที่เฉี่ยวชน
นางสาวมะยม ผู้เสียหายจะฟ้องผู้ใดบ้าง 

ก. ฟ้องเทศบาลม่วงหวาน 
ข. ฟ้องนายมะเดี่ยว 
ค. ฟ้องนายกเทศมนตรี 
ง. ฟ้องใครก็ได้ท่ีเห็นสมควร 
ตอบ ก.  อธิบายหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดท่ีเจ้าหน้าท่ีของตนได้

กระท าการปฏิบัติหน้าท่ี ในกรณีนั้นผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวโดยตรงแต่จะฟ้อง
เจ้าหน้าท่ีไม่ได้ 

2. หากปรากฏว่านายมะเดี่ยวเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานใดของรัฐ ให้ถือว่าหน่วยงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบแก่การที่นายมะเดี่ยวละเมิดนางสาวมะยม 

ก. ส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. เจ้าหน้าท่ีนั้นรับผิดชอบโดยตรง 
ค. กระทรวงการคลัง 
ง. ส านักงานงบประมาณ 
ตอบ ค. กระทรวงการคลัง/ เจ้าหน้าท่ีไม่มีสังกัดให้ฟ้องต่อกระทรวงการคลัง 

 
3. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. การละเมิดมิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าท่ี เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดในการนั้นเป็นการ
เฉพาะตัว 

ข. การละเมิดท่ีมิใช่การกระท าในการปฏิบัติน้าท่ี ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรงแต่จะ
ฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

ค. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีท่ีการละเมิดของเจ้าหน้าท่ีนั้นเป็นการ
ปฏิบัติหน้า 

ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ตามท่ีกล่าวมา 

4. กรณีใดต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่รัฐได้จ่ายไปให้ผู้เสียหาย 
ก. เจ้าหน้าท่ีกระท าการละเมิดด้วยความจงใจ 
ข. เจ้าหน้าท่ีกระท าละเมิดเพราะประมาท 
ค. เจ้าหน้าท่ีกระท าการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ง. ก และ ค 
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ตอบ เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดค่าเสียหายท่ีรัฐได้จ่ายให้ผู้เสียหายไปหากกระท าละเมิดโดย จงใจ 
หรือ ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 

5. การละเมิดที่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่นั้น หากผู้เสียหายได้ยื่นค าร้อง
ขอให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐนั้นจะต้องพิจารณาค าขอ
ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด 

ก. 30 วัน 
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 180 วัน 

   ตอบ ง. อธิบาย กรณีผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิด ผู้เสียหายอาจไม่ฟ้องคดีก็
ได้แต่อาจยื่นค าขอกรณีดังกล่าวหน่อยงานของรัฐจะต้องพิจารณาค าขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน 
 
6. เมื่อหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งให้ชดเชยค่าเสียหายและหากผู้เสียหายยังไม่พอใจผลการวินิจฉัยของ

ของหน่วยงานรัฐ ผู้เสียหายมิทธิฟ้องศาลปกครองได้ระยะเวลาใด 
ก. 30 วัน  
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 180 วัน 
ตอบ ค. 90 วัน 

7. ในกรณีศาลพิพากษายกฟ้องเพราะเหตุที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องนั้นมิใช่ผู้ต้องรับผิดชอบ 
(ฟ้องผิดหน่วยงาน/ฟ้องผิดคน) ให้ขยายอายุความฟ้องร้องผู้ที่ต้องรับผิดออกไปอีกเท่าใด 

ก. 30 วัน  
ข. 60 วัน 
ค. 90 วัน 
ง. 6  เดือน 

ตอบ ง. ในกรณีท่ีผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานรัฐ ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ี
เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดหรือต้องร่วมรับผิด หรือในคดีท่ีผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าท่ีเห็นว่าเป็นเรื่อง
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดหรือร่วมรับผิด หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีดังกล่าวมีสิทธิของให้
ศาลท่ีพิจารณาคดีนั้นอยู่เรียกเจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐ แล้วแต่กรณี เข้ามาเป็นคู่ความใน
คดี 

ถ้าศาลพิจารณายกฟ้องเพราะเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีถูกฟ้องมิใช่ผู้ท่ี
ต้องรับผิด ให้ยายอายุความฟ้องร้องท่ีต้องรับผิดซึ่งมิได้ถูกเรียกเข้ามาในคดีออกไปถึงหกเดือน
นับตั้งแต่วันที่ค าพิพากษานั้นถึงที่สุด 
 
 

227



8.   หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ในกรณีใดบ้าง 
ก. เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าความไปด้วยความจงใจ 
ข. เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าไปด้วยความประมาทเลินเล่อ 
ค. เจ้าหน้าท่ีของรัฐกระท าไปด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
ง. ข้อ ก หรอื ค 
ตอบ ง. ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าท่ี

หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐ
ได้ ถ้าเจ้าหน้าท่ีได้กระท าการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
สิทธิเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามวรรคหนึ่งจะมิได้เพียงใดให้ค านึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการ

กระท าและความเป็นธรรมในแต่ละกรณีเป็นเกณฑ์โดยมิต้องให้ใช้เต็มจ านวนของความเสียหายก็ได้ 

9.   ในกรณีที่ผลการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน ได้ด าเนินการอย่างไร 
ก. ไม่ให้น าหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ 
ข. เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 
ค. ให้น าหลักเรื่องลูกหนี้ร่วมใช้บังคับ เจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเท่าๆ กัน

ทุกคน 
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ง. ในกรณีท่ีการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าท่ีหลายคน มิให้น าหลักเร่ืองลูกหนี้ร่วมมาใช้บังคับ

และเจ้าหน้าท่ีแต่ละคนต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น 

10.  ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย สิทธิที่จะเรียกให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้ที่ก าหนดอายุความเท่าใด 

 ก.   6 เดือน 
 ข.   1  ปี 
 ค.   2  ปี 
 ง.   10 ปี 
ตอบ ถ้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายสิทธิที่จะเรียกให้อีก

ฝ่ายหนึ่งชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนให้มีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีได้ใช้ค่าสอนไหมทดแทนนั้นแก่ผู้เสียหาย 

11.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับกรณีการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
ก. เจ้าหน้าท่ีต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว 
ข. ผู้เสียหายสามารถฟ้องเจ้าหน้าท่ีได้โดยตรง 
ค. ผู้เสียหายสามรถฟ้องหน่วยงานของรัฐได้ 
ง. ข้อ ก หรือ ข 
ตอบ ง. ข้อ ก หรือ ข โดยกรณีดังกล่าวผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
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12. ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ท าละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเป็นผลมาจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ การ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้น าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมาบังคับใช้ 

ก. พรบ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
ข. ประมวลกฎหมายการแพ่งพาณิชย์ 
ค. พรบ. วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ง. พรบ. วิธีการงบประมาณ 
ตอบ ก. กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ี ผู้กระท าการละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ มิใช่การ

กระท าในการปฏิบัติหน้าท่ีให้น าบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์มาบังคับ
ใช ้

13. กรณีที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะพึงใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้สิทธิ
เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความเท่าใด 

ก. 6 เดือน    
ข. 1 ปี 
ค.  2 ปี    
ง. 10 ปี 

ตอบ ค. ให้ก าหนดอายุความสองปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิดและรู้ตัว
เจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีจะพึงตองใช้ค่าสินไหมทดแทน และกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้น
ไม้ต้องรับผิดแต่กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกค่าสินไหม
ทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความหนึ่งปีนับแต่วันท่ีหน่วยงานของรัฐมีค าสั่งตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง 

 
14. สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน กรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ต้องรับผิดแต่
กระทรวงการคลังตรวจสอบแล้วเห็นว่าต้องรับผิด ให้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนั้นมีก าหนดอายุความ
เท่าใด 

ก.   6 เดือน    
ข.   1 ปี 
ค.   2 ปี     
ง.  10 ปี 
ตอบ ข. 1 ปี อธิบายข้างต้น 
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15. ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้เจ้าหน้าที่พึ่งต้องรับผิดทางละเมิดมาสามรถผ่อนช าระเงินที่ต้อง
รับผิดนั้นโดยค านึงถึงสิ่งใดประกอบ 

ก. รายได้ 
ข. ฐานะ 
ค. ครอบครัวและความรับผิดชอบ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี ฯ ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีระเบียบเพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีซึ่งต้องรับผิด ฯ สามารถผ่อนช าระเงินท่ีต้องรับผิดนั้นได้ โดยค านึงถึงรายได้ ฐานะครอบครัว
และความรับผิดชอบ และพฤติการณ์แห่งการกระท าประกอบด้วย 

16.  ข้อใดไม่ใช่ความหมายของค าว่า “วงเงินที่ผ่อนช าระ” ตามประกาศกระทรวงการคลังเร่ืองหลักเกณฑ์
การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ของเจ้าหน้าที่ 

ก.  จ านวนเงินท่ีต้องรับผิด 
ข.  ดอกเบ้ีย 
ค.  ค่าฤชาธรรมเนียม 
ง.  ผิดทุกข้อ 
ตอบ ง. “วงเงินท่ีผ่อนช าระ” (ถ้ามี) 

17.  กรณีวงเงินที่ผ่อนช าระไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือนในอันตราเดือนละเท่าใด
ของเงินเดือน 

ก.  ไม่เกินร้อยละ 20 
ข.  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 
ค.  ไม่เกินร้อยละ 25 
ง.  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
ตอบ ข. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระหนี้ของ

เจ้าหน้าท่ี ก าหนดว่า การพิจารณาและการก าหนดจ านวนเงินท่ีผ่อนช าระเป็นรายเดือนให้
ค านึงถึงรายได้ ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ ความรับผิดชอบเจ้าหน้าท่ีนั้นมีต่อตามกฎหมาย
หรือศีลธรรมอันดีแต่พฤติกรรมแห่งกรณีภายใต้เงื่อนไขดังนี้ 

1. การผ่อนช าระภายในก าหนดเวลา 1 ปี โดยไม่จ ากัดวงเงินท่ีผ่อนช าระ 
2. กรณีวงเงินท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละไม่ต่ า

กว่าอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 
3.  กรณีวงเงินท่ีผ่อนชะระไม่เกิน 500,000 บาท ให้ผ่อนช าระเป็นรายเดือนในอัตราเดือนละไม่ต่ า

กว่าอัตราร้อยละ 20 ของเงินเดือน ภายในก าหนดเวลาไม่เกิน 10 ปี 
                     *โดยก าหนดระยะเวลาผ่อนช าระต้องสิ้นสุดก่อนเจ้าหน้าท่ีผู้ท่ีต้องรับผิดนั้นพ้นจากราชการ*ให้คิด

ดอกเบี้ยในระหว่างการผ่อนช าระในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
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18.  หากเจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องรับผิดพ้นจากราชการระหว่างการผ่อนช าระ จะต้องด าเนินการอย่างไร 
ก. ข้อตกลงระหว่างการผ่อนช าระเป็นอันยุติ 
ข.  หน่อยงานของรัฐต้องเรียกให้เจ้าหนี้ท่ีนั้นชดใช้ท่ี

ค้างท้ังหมดทันที ค.  ให้หน่วยงานของรัฐฟ้องร้องคดีต่อศาลเพ่ือให้บังคับ
ง. ข้อ ก และ ข 
ตอบ ง. ตามประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองหลักเกณฑ์

การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนช าระของเจ้าหน้าท่ี 
 

19.  กรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่อยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป ซึ่งมิใช่สาเหตุ
จากการทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งมีค่าเสียหายครั้งละเท่าใดที่ส่วนราชการไม่ต้อง
ส่งเร่ืองให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ก.  ไม่เกิน 50,00 บาท   
ข.  ไม่เกิน 100,000 บาท    
ค. เกิน 5000,000 บาท 
ง. ไม่เกิน 1,000,000 บาท   
จ.  ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ตอบ ค. ตามประกาศการกรวงการคลัง เรื่องความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีไม่
ต้องรายงานกระทรวงการคลังตรวจสอบ 

 
20.  กรณีความเสียหายเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของหน่อยงานของรัฐจากสาเหตุทั่วไป ซึ่งมิใช่สาเหตุจากการ
ทุจริต เงินขาดบัญชีหรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่นของรัฐ ถ้ามีค่าเสียหายครั้งละเท่าใดไม่ต้องส่งเร่ืองให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ 

ก.  ไม่เกิน 50,00 บาท    
ข.  ไม่เกิน 100,000 บาท    
ค. เกิน 5000,000 บาท    
ง. ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
ตอบ ง. 1,000,000 บาท 
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ข้อสอบรวมมิตร (แนวข้อสอบ) 

1. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มียุทธศาสตร์ กี่ยุทธศาสตร์ 
ก. 2 ยุทธศาสตร์ 
ข. 3 ยุทธศาสตร์ 
ค. 4 ยุทธศาสตร์ 
ง. ๕ ยุทธศาสตร์ 
ตอบ ง. 5 ยุทธศาสตร์ (ปัจจุบันเป็น ๖ ตามท่ีปรากฏในข้อก่อนหน้านี้)  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ยกระดับขีดความสามรถของกรมการส่งเสริมส่วนท้องถิ่นให้มรสมรรถนะ
สูง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ตอบสนองความต้องการของประชาชร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :  เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารบุคคลและกิจการสภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารการเงินและการคลังขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนองได้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ 

2. ใครไม่ใช่ผู้บริการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. นายจรินทร์ จักกะพาท 
ข. นายสมดี  คชายั่งยืน 
ค. นายโชคชัย เดชอมรธัญ 
ง. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
ตอบ  ง. พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  

3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. ประเทศไทยแบ่งการบริการราชการแผ่นดิน ออกเป็น ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

และส่วนท้องท่ี 
ข. ประเทศไทยมีอ าเภอท้ังสิ้น 878 อ าเภอ ซึ่งอ าเภอล่าสุดคืออ าเภอ โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
ค. เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ซึ่งไม่ถือเป็นการ

ปกครองรูปแบบ การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ตอบ ง. ไมมีข้อใดกล่าวถูกต้อง ท่ีถูกต้องคือประเทศไทยแบ่งการบริหารราชการแผ่นดิน แบ่ง

ออกส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยมีอ าเภอท้ังสิ้น 878 อ าเภอ ซึ่งอ าเภอล่าสุดคือ
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อ าเภอกัลยาณีวัฒนา ส่วนเมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ 

4. ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.การรวมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (Asian Ass0ciations Community) จะ

ปีพุทธศักราช 2558 
ข.  ประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนิเซีย เป็นประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในกลุ่ม

อาเซียน 
ค.  ส านักงานเลขาธิการอาเซียนซึ่งตั้งอยู่ท่ี อินโดนิเซียมีเลขาธิการคนปัจจุบันคือ 

นายสุรินทร ์   พิศสุวรรณ 
ง.  ข้อมูลข้อที่กล่าวมาไม่มีข้อใดถูกต้อง 

ตอบ ง. เพราะประเทศท่ีมีประชากรมากท่ีสุด คือ อินโดนิเซีย ส่วนเลขาธิการอาเซียน
ปัจจุบันคือนายแลเลืองมินห์ (ประเทศสิงคโปร์ประชากรน้อยท่ีสุดในอาเซียน) 

 
5.  อาเซียนบวกหก (AEAN+6) คือข้อใด 

ก.  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
ข. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินโนนีเซีย 
ค.  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ รัฐเซีย 
ง.   ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดียอินโดนีเซีย 
ตอบ ก. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย 
 

6.  ข้อใดคือปัญหาของอาเซียน 
ก.  การลักลอบเข้าเมืองชายแดน 
ข.  ปัญหายาเสพติด 
ค.  ปัญหาโรคติดต่อ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ เป็นปัญหาอาเซียน 
 

7.  หน่วยงานใดเป็นผู้จัดท าแผนงบประมาณ ของกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
ก.  กองคลัง 
ข.  ส านักเลขานุการกรม 
ค.  ส านักงบประมาณ 
ง.   กองตรวจสอบระบบเงิน บัญชีท้องถิ่น 
ตอบ ข. ส านักเลขานุการกรม 
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8.  *ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้ค าปรึกษา พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง* เกี่ยวข้องกับกรม
ส่งเสริมส่วนปกครองท้องถิ่นในแง่ใด 

ก.  ค่านิยมองค์กร 
ข.  วิสัยทัศน ์
ค.  พันธกิจ 
ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
ตอบ ก. ค่านิยมองค์กร 
 

9. “เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติ งานตามอ านาจหน้าที่
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นอย่างไร 

ก.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
ข.  วิสัยทัศน ์(Value) 
ค.  พันธกิจ (Mission) 
ง.  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ตอบ  ก.  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

10.  SWOT เป็นเครื่องมือการบริหารราชการที่มีความส าคัญตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก.  รู้เขารู้เรา รบร้องครั้งชนะร้อยครั้ง 
ข.  รู้มากเป็นยอดดี 
ค.  น้ าขึ้นให้รีบตัก 
ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ตอบ  ก.  รู้เขารู้เรา รบร้องครั้งชนะร้อยครั้ง  
 

11.  ประเทศไทยมีการบริหารราชการระดับกระทรวงทั้งสิ้นกี่กระทรวง  
ก.  20 กระทรวง 
ข.  30 กระทรวง 
ค.  31 กระทรวง 
ง.  32 กระทรวง 
ตอบ ก. 20 กระทรวง 144 กรม  
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12.  โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลของรัฐบาลให้งบลงทุนอย่างไร  
ก.   หมู่บ้านละ 5ล้านบาท  
ข.   ต าบลละ 5ล้านบาท  
ค.   อ าเภอละ 5ล้านบาท  
ง.   ท้องถิ่นละ 5ล้านบาท 
ตอบ ข.ต าบลละ 5ล้านบาท 
 

13.  ปลัดกระทรวงใดไม่เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข.  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ค.  ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง.  ปลัดกระทรวงยุติธรรม 
ตอบ  ง. ปลัดกระทรวงยุติธรรม 

 คณะกรรมการดังกล่าวนอกจากมีคณะกรรมการอื่นแล้วยังมีปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เลขาธิการ ก.. เลขาธิการคณะกรรมพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงานงบประมาณ 
และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
14.  คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิผู้ใดมีเหตุต้องพ้นจาก
ต าแหน่ง 

ก.  นาย ไสวเป็นคนล้มละลาย 
ข.  นายสนองเป็นคนไร้ความสารถ 
ค.  นายสนิทได้รับคัดเลือกเป็นนายกเทศมนตรี 
ง.  นายสนั่นเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตอบ ง. ดังนี้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามดังต่อไปนี้  
(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ 
(3) ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงานหรือลูกจ้างของราชการ 

หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น เว้นแต่เป็นผู้สอนใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

(4) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(5) ไม่เป็นสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น 
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(7) เป็นคนไร้ความสารถหรือคนเสมือนไร้ความสารถ 
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(8) ขาดคุสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 7 
(9) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

 
15.  ค่าธรรมเนียมดังต่อไปนี้ ที่ท้องถิ่นสามารถออกบัญญัติจัดเก็บขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละสิบ 

ก. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
ข. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเล่นการพนัน 
ค.  ค่าภาษีรถยนต์ 
ง.  ก และ ข ถูก 
ตอบ ง. ก และ ข ถูก 

16.  งานสารบรรณ หมายความว่าอย่างไร 
ก.  การจัดท าเอกสาร 
ข.  การรับเอกสาร 
ค.  การส่งเอกสาร 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง.  “งานสารบรรณ หมายความว่า งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดท า

การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการท าลาย 

17.  ข้อใดกล่าวถึงระเบียบส านึกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ถูกต้องที่สุด 
ก.  ค าขึ้นต้นหนังสือท่ีส่งไปถึงนายกรัฐมนตรี ใช้ค าว่า กราบเรียน 
ข.  ค าลงท้ายหนังสือท่ีส่งไปถึงประธานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐบาลใช้ค าว่า ขอแสดงความนับ

ถืออย่างยิ่ง 
ค.  ค าขึ้นต้นของหนังสือถึงอัยการจังหวัดใช้ค าว่า เรียน 
ง.  ถูกทุกข้อที่กล่าวมา 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

18.  นายส่งเสริม เป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งธุรการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้รับ
หนังสือโดยระบุความเร็ว ด่วนที่สุดจะต้องปฏิบัติต่อเรื่องนั้นอย่างไร 

ก.  ปฏิบัติเร็ว 
ข.  ปฏิบัติทันที 
ค.  ปฏิบัติทันท่ีเท่าท่ีจะท าได้ 
ง.  ปฏิบัติภายใน 7 วัน 
ตอบ ข. หนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ เป็นหนังสือท่ีต้องจัดส่งและด าเนินการทางสาร

บรรณด้วยความเร็วเป็นพิเศษ แบ่งเป็น 3 ประเภท 
 ด่วนที่สุด ให้เจ้าหนาท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือนั้น 
 ด่วนมาก ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
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 ด่วน ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าท่ีจะท าได้ 
ให้ระบุชั้นความเร็วด้วยอักษรสีแดงขนาดไม่เล็กกว่าแป้นพิมพ์โป้ง 32 พอยท์ 
ให้เห็นได้ชัดบนหนังสือและบนซอง ตามก าหนดไว้ในแบบ 

19.  ครุฑที่ใช้ส าหรับงานสารบรรณ มีกี่ชนิด 
ก.  1 ขนาด 
ข.  2 ขนาด 
ค.  3 ขนาด 
ง.  4 ขนาด 
ตอบ ข. สองขนาดคือ 3 ซม. และ 1.5 ซม. 

20.  หนังสือราชการทั่วไปที่ไม่มีความจ าเป็น ให้เก็บไว้เป็นระยะเวลาเท่าใด 
ก.  1 ปี 
ข.  5 ปี 
ค.  15 ปี 
ง.  17 ปี 

ตอบ  ก. หนังสือท่ีเป็นเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไม่มีความส าคัญ เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าเมื่อ
ด าเนินการแล้วเสร็จให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

21.  หนังสือที่เจ้าหน้าที่ท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการประกอบด้วยอะไรบ้าง 
ก.  หนังสือรับรอง 
ข.  รายงานการประชุม 
ค.  บันทึก 
ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ  ง. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ คือหนังสือทางราชการท า
ขึ้นนอกจากท่ีกล่าวมาแล้วข้า งต้น หรือหนังสือ ท่ีหน่วยงานอื่นใดซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ หรือ
บุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ และส่วนราชการรับไว้เป็นหลักฐานทางราชการ มี 4 ชนิด คือ
หนังสือรับรอง รายงานการประชุม บันทึก และหนังสืออื่น 

22.  ชั้นความเร็วของหนังสือที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ประกอบด้วย 
ก.  3 ประเภท คือ ด่วนสุดสุด ด่วนมาก ด่วน 
ข.  3 ประเภท คือ ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก ด่วน 
ค.  4 ประเภท คือ ด่วนมากที่สุด ด่วนมาก ด่วน 
ง.  4 ประเภท คือ ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน เร็ว 
ตอบ ข. 3 ประเภท 
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23.  หนังสือชนิดใดที่จะต้องใช้ตราครุฑ 
ก.  หนังสือภายนอก 
ข.  หนังสือประทับตรา 
ค.  หนังสือส่ังการ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ หนังสือภายนอกต้องใช้ตราครุฑ หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อก็เช่นกัน 

หนังสือส่ังการมี 3 ประเภท ต้องใช้กระดาษตราครุฑ ด้วย 

24.  การเก็บหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณ ข้อใดถูกต้องที่สุด 
ก.  การเก็บระหว่าปฏิบัติ 
ข.  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว 
ค.  การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น การเก็บระหว่าปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วและ

การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ 
การเก็บระหว่าปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่อง

โดยให้ก าหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติ 
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือท่ีปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไรท่ีจะต้อง

ปฏิบัติต่อไปอีก 

25.  การเปิดเผยความรับชั้นใดที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการได้อย่างร้ายแรงที่สุด 
       ก.  ชั้นลับมาก 
       ข.  ชั้นลับท่ีสุด 
        ค.  ชั้นลับสุดยอด 
        ง.  ชั้นปกติ 
        ตอบ ข. ชั้นลับท่ีสุด 

26.  ปีงบประมาณ เร่ิม และสิ้นสุดตามข้อใด 
ก.  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปีนั้น 
ข.  1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ปีถัดไป 
ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ปีถัดไป 
ง.  30 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม ปีถัดไป 
ตอบ ค. 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ปีถัดไป 
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27.  สภาเทศบาลนครมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งจากประชาชนจ านวนกี่คน 
ก.  23 คน 
ข.  24 คน 
ค.  25 คน 
ง.  26 คน 
ตอบ ข. (1) สภาเทศบาลต าบล ประกอบไปด้วยสมาชิกจ านวนสิบสองคน 

   (2) สภาเทศบาลเมือง ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสิบแปดคน 
   (3) สภาเทศบาลนคร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน 

28.  ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.  นายกเทศมนตรี อายุต้องไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ 
ข.  สมาชิกสภาเทศบาล (สท.) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 
ค.  นายกเทศมนตรี ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระเท่านั้น 
ง.  เทศบาลมนตรีคือเขตท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด 
ตอบ ก.ถูกต้อง และสมาชิกเทศบาล(สท.)ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 

นายกเทศมนตรี ด ารงต าแหน่งติดต่อกันได้ไม่จ ากัดวาระ 

29. เทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล มีกี่ประเภท 
ก. 2 ประเภท     
ข. 3 ประเภท 
ค. 4 ประเภท       
ง. 5 ประเภท 
ตอบ ข.3 ประเภท 

เทศบาลต าบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลต าบล 
ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นให้ระบุชื่อและเขตของเทศบาลไว้ด้วย 

เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นท่ีตั้งของศาลากลางจังหวัด หรือ ท้องถิ่นชุมชนท่ีมีราษฎร
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป 

เทศบาลนคร  ได้แก่  ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ห้าหมื่นคนขึ้นไปท้ังมีรายได้พอควรแก่การท่ี
จะปฏิบัติหน้าท่ี 

30. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป 
ก. 4,000 คนขึ้นไป 
ข. 10,000 คนขึ้นไป 
ค. 20,000 คนขึ้นไป 
ง. 50,000 คนขึ้นไป 
ตอบ ง. 50,000 คนขึ้นไป 
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31. การยกฐานะท้องถิ่นชุมชนใดขึ้นเป็นเทศบาล ต้องด าเนินการตามข้อใด 
ก. ต้องเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข. ต้องเป็นตามพระราชกฤษฎีกา 
ค. ต้องตามเป็นพระราชบัญญัติ 
ง. ต้องเป็นตามพระราชก าหนด 
 ตอบ ก. ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 

32. ท้องถิ่นซึ่งได้ยกฐานะเป็นเทศบาลแล้ว หากจะยุบเลิกต้องด าเนินการตามข้อใด 
ก. ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ข. ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ค. ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ 
ง. ต้องตราเป็นพระราชก าหนด 
ตอบ ก. ต้องท าเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 

33. สมาชิกสภาเทศบาลลาออก ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อบุคคลตามข้อใด 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ประธานสภาเทศบาล 
ง. นายกเทศมนตรี 
ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 

34. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการด ารงต าแหน่งของประธานสภาเทศบาล 
ก. ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในท้องถิ่น 
ข. ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลมาจากการแต่งตั้งบุคคลผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตามท่ีผู้ว่า

ราชการจังหวัดเห็นสมควร 
ค. ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสมาชิกสภา

เทศบาลตามมติของสภาเทศบาล 
ง. ต าแหน่งประธานสภาเทศบาลมาจากการแต่งตั้งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งบุคคลใน

ท้องถิ่นซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นด ารงต าแหน่ง 
ตอบ ค. สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง ละรองประธานคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัด

แต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลผละรองประธานสภาเทศบาลด ารงต าแหน่งจนครบ
อายุของสภาเทศบาล 
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35. ข้อใดมิใช่อ านาจหน้าที่ของนายกเทศมนตรี 
ก. ด าเนินกิจการของสภาเทศบาล 
ข. วางระเบียบเพื่อให้งานของเทศบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ค. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเทศมนตรี 
ง. สั่ง อนุญาต และขออนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาล 
ตอบ ก. ด าเนินกิจการของเทศบาล เป็นหน้าท่ีของสภามิใช่นายก 
 

36. ข้อใดไม่ได้เป็นข้อห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งนายกเทศมนตรี 
ก.  ด ารงต าแหน่งในรัฐวิสาหกิจ 
ข. ปฏิบัติหน้าท่ีในหน่อยงานอื่นของรัฐ 
ค. มีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีกระท ากับเทศบาล 
ง. รับค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุมในต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
ตอบ ง. รับค่าตอบแทนค่าเบ้ียประชุมในต าแหน่งกรรมาธิการของรัฐสภา 
 

37. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกโดยต าแหน่งของสภาต าบล 
ก. ก านัน   
ข. ผู้ใหญ่บ้าน 
ค. แพทย์ประจ าต าแหน่อง 
ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตอบ ง. สภาต าบลประกอบไปด้วยสมาชิกโดยต าแหน่งได้แก่ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านของทุก
หมู่บ้านในต าบล และแพทย์ประจะต าบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละ
หมู่บ้านในต าบลนั้นเป็นสมาชิกสภาต าบลหมู่บ้านละหนึ่งคน 

 
38. กรณีที่สมาชิกต าบลซึ่งได้รับคัดเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 4 ปี จะตั้งจัดให้มีการเลือกตั้ง

ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว 
ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. ต้องรอให้ครบก าหนด 5 ปีก่อน จึงจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน 
ตอบ ข. เมื่อต าแหน่องสมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับคัดเลือกว่าลงเพราะครบวาระ

การด ารงต าแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบวาระ 
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39. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาต าบลและองค์การส่วนบริหารส่วนต าบล 
ก. องค์การบริหารส่วนต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ข. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การ  

บริหาร 
ส่วนต าบล 
ค. สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ง. ก านันเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ง. ไม่ถูกต้อง ประธานองค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการแต่งตั้งโดยแต่งตั้งจากสมาชิก 
ส.อบต. ที่ได้รับการคัดเลือกตั้ง ส่วนต าบลต่างหากที่ก านันเป็นประธาน 
 

40. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดคราวละกี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
ก. 2 ปี 
ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 
ตอบ 4 ปี (สภาท้องถิ่นทั้งหมดมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี) 

 
41. ข้อใดถูกที่สุดส าหรับการก าหนดสมัยประชุมของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลในหนึ่งปี 

ก. ปีหนึ่งมี 2 สมัย 
ข. ปีหนึ่งมี 2 สมัยหรือแล้วแต่สภาก าหนดแต่ไม่เกิน 4 สมัย 
ค. แล้วแต่สภาก าหนด 
ง. ปีหนึ่ง 2สมัย 
ตอบ ข. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่ให้สภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีด าเนินการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และให้ท่ีประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
 

42. ผู้มีสิทธิสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับอายุตามข้อใด 
ก. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข. มีอายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ค. มีอายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ง. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ตอบ ง. มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง(นายกท้องถิ่นทุกแห่งอายุเท่ากัน) 
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43. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีวาระในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ข. 2 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ค. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ง.  ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ตอบ ค. 4 ปีปีนับแต่วันเลือกตั้ง (ทุกแห่งมีวาระเท่ากัน) 
 

44. ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลได้ใครต้องเป็นผู้แจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้
สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ก. ก านัน 
ข. นายอ าเภอ 
ค. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ตอบ ข. นายอ าเภอ หากนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริการส่วนต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท านโยบาย
แจ้งเป็นหนังสือ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประจ าทุกปี 
 
45. ในกรณีที่ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไม่สมควรด ารง

ต าแหน่งต่อไป การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนต้องมีราษฎรสนับสนุนจ านวนเท่าใด 
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน  3 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียง 
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ปี ใน  2 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียง 
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ปี ใน  3 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียง 
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน  4 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนเสียง 
ตอบ ง. ไม่น้อยกว่า 3 ปี ใน  4 ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนน

เสียง 
 
46. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภา อบต. ในการประชุมสภา อบต. ใครเป็นผู้เรียกประชุม 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายอ าเภอ 
ค. ปลัด อบต.  
ง. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ตอบ ข. นายอ าเภอ 
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47. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ อบต. 
ก. แจ้งให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
ข. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
ค. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ง. ปราบปรามผู้กระท าผิดในพื้นท่ี อบต. 
ตอบ ง. ปราบปรามผู้กระท าผิดในพื้นท่ี อบต. 

ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีต้องท าให้เขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
(๒) รักษาความสะอาดทางถนน ทางน้ า ทางบก และสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

(๓) ป้องกันรักษาโรคและระงับโรคติดต่อ 
(๔) ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
(๖)  

48. องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออกข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยก าหนดให้มีโทษปรับได้กี่เท่าใด 
ก. ไม่เกิน 500 บาท 
ข. ไม่เกิน 1,000 บาท 
ค. ไม้เกิน 2,000 บาท 
ง. ไม่เกิน5,000 บาท 
ตอบ ข. ไม่เกิน 1,000 บาท 
 

49. บุคคลผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมคีณุสมบตัิ
อย่างไร 

ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้ท่ีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี 
ข. มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าปีหนึ่งนับถึงวัน
เลือกตั้ง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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50. ต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เรียกว่าอะไร 
ก. ผู้บริหารท้องถิ่น 
ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
ค. ประธานผู้บริหารท้องถิ่น 
ง. ประธานคณะกรรมการบริหารท้องถิ่น 
ตอบ ก. ผู้บริหารท้องถิ่น แต่ถ้าคณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความรวมถึง รอง

นายกฯ เลขา ด้วย 
 
51. การเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้ด าเนินการลงคะแนนเสียงตั้งแต่ เวลาใด 

ก. 08.00 น. ถึง 15.00 น. 
ข. 08.30 น. ถึง 15.30 น. 
ค. 09.30 น. ถึง 16.30 น. 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ตอบ ก. 08.00 น. ถึง 15.00 น 

 
52. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สามารถแต่งตั้งเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่

ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ โดยมีจ านวนแล้วต้องไม่เกินกี่คน 
ก. 5 คน 
ข. 7 คน 
ค. 10 คน 
ง. 15 คน 

          ตอบ 5 คน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งมิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสี่สิบแปดคน ให้แต่งตั้ง
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวดัไม่เกินส่ีคน 

(๒) ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามสิบหกคนหรือสี่สิบ
สองคน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 

(๓) ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบสี่คนหรือสามสิบ
คน ให้แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อาจจะแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนรวมกันไม่เกินห้าคน 
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53. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดขององค์การบริหารส่วนจังหวัด คือ บุคคลต าแหน่งใด 
ก. นายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ตอบ ก.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

54. ปลัดองค์การบริหารส่วนจั งหวัด  ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปลัด
กรุงเทพมหานคร และปลัดเมืองพัทยา มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด 

ก. นายอ าเภอ 
ข. คณะกรรมการเลือกตั้ง 
ค. หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการเลือกตั้งประจ าจังหวัด 
ตอบ ค.หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 
 

55. ณ. ปัจจุบันใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ให้นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีการ

กระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายนี ้
 

56. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้มี
ความรู้ด้านใด เป็นพิเศษ 

ก. ด้านรัฐศาสตร์     
ข. ด้านกฎหมาย 
ค. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น    
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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57.เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม 
และท่ีจอดรถ       ข. การจัดการผังเมือง 

      ค. ควบคุม การฆ่าสัตว์ 
      ง. ควบคุมการปฏิบัติงานลูกจ้างส่วนราชการระดับภูมิภาค 
  ตอบ ง.ควบคุมการปฏิบัติงานลูกจ้างส่วนราชการระดับภูมิภาค 

58. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ข. คณะกรรมการ ก.พ.ร ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ต้องท างานเต็มเวลาท้ังหมดก็ได้ 
ค.จังหวัดทุกจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งสิ้น 
ง. ผู้บริหารสูงของทุกกระทรวงคือราชการการเมือง 

ตอบ ก.การบริหาราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น 4 ประเภทท่ีถูกต้องคือ สามประเภท 
ส่วนข้ออื่นถูกต้องเช่น ข้อ ง.ผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง เป็น
ข้าราชการการเมือง 
 
59.การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฯ เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์
ใดบ้าง 

ก.ประโยชน์สุขของประชาชน 
ข.เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ 
ค.ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

60.ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินออกเป็นอย่างไร 
ก.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ข. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
ค. ส่วนกลาง จังหวัด อ าเภอ 
ง. จังหวัด อ าเภอ ท้องถิ่น 
ตอบ ข.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 

247



61.การจัดระเบียบราชการใน ส านักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามกฎหมายใด 
ก. กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
ข. กระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการ 
ค. กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดหน้าท่ีของส านักรัฐมนตรี 
ง. พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
ตอบ ก.การจัดระเบียบราชการใน ส านักนายกรัฐมนตรีให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม 

62. ส านักงานรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการใด 
ก. ราชการทางการเมือง 
ข. ราชการประจ าจังหวัด 
ค. ราชการรัฐสภา 
ง. ราชการในพระองค์ 
ตอบ ก. ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวกับราชการการเมือง มีเลขานุการรัฐมนตรีซึ่ง

เป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานรัฐมนตรี 

63. ในการมอบอ านาจ ให้ผู้มอบอ านาจพิจารณาถึงสิ่งใดบ้าง 
ก. การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ข. ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ 
ค. การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของต าแหน่งผู้รับมอบอ านาจ 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

64. ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ใดเป็น
ผู้รักษาราชการแทน 

ก. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
ข. ปลัดกระทรวง 
ค. อธิบดี 
ง. รองอธิบดี 
ตอบ ก.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
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65. ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคออกเป็นอย่างไร 
ก. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
ข. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ ต าบล 
ค. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ 
ง. จังหวัด อ าเภอ 
ตอบ ง. จังหวัดอ าเภอ(กิ่งอ าเภอปัจจุบันไม่มีแล้ว) 

66. การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. กฎกระทรวง 
ง. ประกาศกระทรวง 
ตอบ ก. พระราชบัญญัติ 

67.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
ก. ผู้ส่าราชการจังหวัด 
ข. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ปลัดจังหวัด 
ง. ผู้ตรวจราชการส านักนายกระรัฐมนตรี 

ตอบ ก. ในจังหวัดหนึ่งให้มีคณะกรมการจังหวัด ท าหน้าท่ีเป็นท่ี
ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดนั้น กับ
ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามกฎหมายหรือมติของคณะรัฐมนตรีก าหนด 
 คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รองผู้ว่าราชการจังหวัด
หนึ่งคนตามท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าท่ีท าการ
อัยการจังหวัด ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจากกระทรวงและ
ทบวงต่างๆเว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ่งประจ าอยู่ในจังหวัด กระทรวง หรือทบวงละหนึ่งคน เ ป็ น
กรมการจังหวัดและหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการ 

68.  จังหวัดบึงกาฬ แยกการปกครองมาจากจังหวัดใด 
ก. อุบลราชธาน ี
ข. หนองคาย 
ค. นครพนม 
ง. มุกดาหาร 
ตอบ ข.หนองคาย 
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69. เลขานุการรัฐมนตรีเป็นข้าราชการประเภทใด 
ก.  ข้าราชการการเมือง 
ข.  ข้าราชการพลเรือน 
ค.  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ง.  ข้าราชการประเภทใดก็ได้ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีคัดเลือก 
ตอบ ก. ข้าราชการการเมือง 

70.  ส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเทียบเท่าหน่วยงานใด 
ก.  กระทรวง    
ข. ทบวง 
ค.  กรม     
ง.  จังหวัด 
ตอบ ก. กระทรวง 

71.  หน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรมและราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่ของกรมหรือส่วนราชการใด 
ก.  ส านักงานรัฐมนตรี 
ข.  ส านักเลขานุการ 
ค. ส านักเลขานุการกรม 
ง.  ส านักงานเลขาธิการกรม 
ตอบ ค. ส านักงานเลขานุการกรม 

72.  กรมที่ดิน สังกัดกระทรวงใด 
ก.  กระทรวงพลังงาน 
ข.  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ค.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ง.  กระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ง. กระทรวงมหาดไทย 

73.   ข้อใดไม่สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก. องค์การตลาด 
ข. องค์การขนส่งมวลชน  
ค.การไฟฟ้านครหลวง 
ง.การประปาส่วนภูมิภาค 
ตอบ ข . องค์การขนส่งมวลชน 
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74.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้แก่การ
บริหารราชการเพ่ือบรรลุเป้าหมายกี่ประการ 

ก.  3    
ข.  4 
ค.  6    
ง.  7 
ตอบ 7 เป้าหมาย การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ได้แก่การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
 
75.  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้หน่วยงานใดจัดท าแผนนิติบัญญัติ 

ก.  ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ข.  ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค.  ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ง.  ข้อ ก. และ ข. ร่วมกันจัดท า 
ตอบ ง. ก. และ ข. ร่วมกันจ าท า 

 
76.  การบริหารงานตามแนวทางของหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในองค์กรปกครองส่วนปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมีข้อส าคัญใดบ้าง 

ก.  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ข.  การอ านวยความสะดวก 
ค.  การตองสนองความต้องการของประชาชน 
ง.  ถูกทุกข้อ 
ตอบ.  ง. ถูกทุกข้อ 
 

77.  ใครเป็นผู้ช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่
ดี 

ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข.  อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

251



ค.  อธิบดีกรมการปกครอง 
ง.  กระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ง. กระทรวงมหาดไทย 
 

78.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับพัทยา 
ก.  สมาชิกสภาพัทยามี 24 คน 
ข.  สมาชกิเมืองพัทยา มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจังหวัดชลบุรี 
ค.  สมาชิกเมืองพัทยาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ง.  ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ตอบ ข้อ ข. กล่าวไม่ถูกต้องท่ีถูกคือ สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบสี่คน ซึ่งเลือกตั้ง

โดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมือพัทยา 
79.  สมาชิกภาพของสมาชิกเมืองพัทยาเร่ิมต้นตั้งแต่เมื่อใด 

 ก.  วันรับเลือกตั้ง 
 ข.  วันเลือกตั้ง 
 ค.  วันสมัครเลือกตั้ง 
 ง. วันท่ีประกาศคะแนนว่าได้รับเลือกตั้ง 

  ตอบ  ข. อายุของสภาเมืองพัทยามีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกภาพของสมาชิกเริ่มต้น
แต่วันเลือกตั้ง 

 
80.  ข้อใดท าให้ความเป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยาสิ้นสุดลง 

ก. นายแดงไปจากเมืองพัทยาติดต่อกัน 6เดือน 
ข. นายเขียวขาดประชุมสภาติดต่อกัน 3 ครั้ง 
ค. นายฟ้าติดยาเสพติดให้โทษ 
ง. ข และ ค ถูกต้อง 
ตอบ ง. เพราะ สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อ  
(1) ถึงคราวออกตามอายุสภาเมืองพัทยาหรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา 
(2) ตาย 
(3) ลาออก โดยย่ืนหนังสือต่อประธานสภาเมืองพัทยา 
(4) กระท าการอันต้องห้าม 
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา หรือมีลักษณะต้องห้ามตาม 
(6) ขากประชุมสภาเมืองพัทยาสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(7) สภาเมืองพัทยามีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
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81. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาได้จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินกี่คน 
ก. 2 คน 
ข. 3 คน 
ค. 4 คน 
ง. 5 คน 
ตอบ ง. 5 คน 

นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมือง
พัทยาไม่เกินจ านวนรองนายกเมืองพัทยา และอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานท่ีปรึกษาได้
จ านวนรวมกันแล้วไม่เกินห้าคน 
 
82.  ใครมีอ านาจสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 

ก.  ปลัดจังหวัด    
ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
ค.  นายอ าเภอบางละมุง   
ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ข. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา เพื่อ

การนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงหรือสั่งให้นายกเมืองพัทยาชี้แจงแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้ 
 
83.  ใครเป็นประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. นายกรัฐมนตร ี
ตอบ ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
84.  ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

ก.  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
ข.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค.  ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
ง.  อธิบดีกรมการปกครอง 

    ตอบ ง. อธิบดีกรมการปกครอง คณะกรรมการมีดังนี้ 
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทยได้รับ

มอบหมายเป็นประธาน 

253



(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมขาราชการพลเรือน ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(3) ผู้แทนเทศบาลจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากนายกเทศในตรีจ านวนสามคน และปลัดเทศบาล
จ านวนสามคน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนหกคน ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการ
บริหารงานท้องถิ่นด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารและการจัดการ หรือด้านอื่นท่ี
จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

ให้อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น*แต่งตั้งข้าราชการในกรมการปกครองคนหนึ่งซึ่งด ารง
ต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองอธิบดีเป็นเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

 
85.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามข้อใด 

ก. ก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
ข. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ค. ประสานงานกับคณะรัฐมนตรีหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ถกูทุกข้อ   
                                                                                                                        

 86. ข้อมูลข่าวสารของราชการที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ หน่อยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปดิเผยก็ได้ 

ก.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 
ข.  การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ 
ค.  การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคล 
ง.  ถูกทุกข้อ 

ตอบ ง. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ หน่อยงานของรัฐหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยก็ได้ โดยค านึงถึงการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายของหน่อยงานของรัฐ
ประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์ของเอกชนท่ีเกี่ยวข้องประกอบกัน 

(๑) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังระหว่างประเทศ 

(๒) การเปิดเผยจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเสื่อมประสิทธิภาพ หรือไม่อาจส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการฟ้องคดี การป้องกัน การปราบปราม การทดสอบ การ
ตรวจสอบ การเรียนรู้ แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสารหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ความเห็นหรือค าแนะน าภายในหน่อยงานของรัฐในการด าเนินการเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด แต่ทั้งนี้
ไม่รวมถึงรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารท่ีน ามาใช้ในการท า
ความคิดเห็นหรือค าแนะน าภายในดังกล่าว 

(๔) การเปิดเผยจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
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(๕) รายงานการแพทย์หรือข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิส่วนบุคคล
โดยไม่สมควร 

(๖) ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมีกฎหมายคุ้มครองมิให้เปิดเผย หรือข้อมูลข่าวสารท่ีมีผู้ให้มีโดยไม่
ประสงค์ให้ทางราชการน าไปเปิดเผยต่อผู้อื่นได้ 

(๗) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดให้พระราชกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2549 
 
1. พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไม่ใช้บังคับแก่ข้อใด 

ก. วินัยสงฆ์ 
ข. วินัยทหาร 
ค. การขอคืนของกลางคดีอาญา 
ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีองค์กรท่ีใช้อ านาจตาม
รัฐธรรมนูญ การพิจารณาพิพากษาคดีของศาล นโยบายการต่างประเทศ เกี่ยวกับราชการทหาร
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาการด าเนินกิจการขององค์การทางศาสนา 
 
2. การจะยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การด าเนินกิจการใด 
จะต้องตราเป็นกฎหมายใด  
 ก. พระราชบัญญัติ 
 ข. พระราชก าหนด 
 ค. พระราชกฤษฎีกา 
 ง. กฎกระทรวง 
 ตอบ ค. การจะยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้ ให้ตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา 
 
3. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายถึงอะไร 
 ก. การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ี 
 ข. การจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ 
 ค. การเตรียมการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ี เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการด าเนินการใด ๆ ในทางปกครองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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4. “การเตรียมการและการด าเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีค าสั่งทางปกครอง” หมายถึงอะไร 
 ก. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ข. การพิจารณาทางปกครอง 
 ค. ค าสั่งทางปกครอง 
 ง. การอุทธรณ์ค าส่ังทางปกครอง 
 ตอบ ข. “การพิจารณาทางปกครอง” หมายความว่า การเตรียมการและการด าเนินการของ
เจ้าหน้าท่ีเพ่ือจัดให้มีค าส่ังทางปกครอง 
 
5. ค าสั่งทางปกครอง หมายถึงอะไร 
 ก. การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล 

ข. ในอันท่ีจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือ
หน้าท่ีของบุคคล 

ค. การอันท่ีจะก าหนดให้กฎกระทรวง 
ง. ถูกทุกข้อ 
ตอบ ง. “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผล

เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่าง บุคคลในอันท่ีจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลต่อ
สถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
 
6. ค าสั่งทางปกครองไม่รวมถึงข้อใด 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดออกกฎห้ามซื้อ ขายสุราในจังหวัด 
 ข. นายอ าเภออนุญาตให้คนต่างด้าวออกนอกพื้นท่ี 
 ค. กรมการปกครองอนุมัติทุนการศึกษาให้นายเขียว 
 ง. ปลัดอ าเภอออกหนังสือรับรองบุตรให้นายฟ้า 
 ตอบ ก. “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผล
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมี
ผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่ง
การ การอนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ ไม่หมายความ
รวมถึงการออกกฎ 
 
7. ข้อใดเป็นค าสั่งทางปกครอง 
 ก. จราจรโบกมือเป็นสัญญาณจราจร 
 ข. นายอ าเภออนุญาตให้คนต่างด้าวเข้าเมือง 
 ค. ปลัดอ าเภอปฏิเสธการจดทะเบียนสมรส 
 ง. ถูกทุกข้อ 
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 ตอบ ง. “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความว่าการใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีผล
เป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันท่ีจะก่อ เปลี่ยนแปลง โอนสงวน ระงับ หรือมีผลกระทบ
ต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าท่ีของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วคราว เช่น การสั่งการ การ
อนุญาต การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึง
การออกกฎ 
 
8. “กฎ” หมายความถึงข้อใด 
 ก. เทศบัญญัติ ของเทศบาล 
 ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ข้อบังคับกระทรวงการคลัง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. “กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นระเบียบ ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นท่ีมีผลบังคับเป็นการท่ัวไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่
กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ 
 
9. ข้อใดหมายถึง คู่กรณี ในค าสั่งทางปกครอง 
 ก. ผู้ยื่นค าขอ 
 ข. ผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทางปกครอง 
 ค. ผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. “คู่กรณี” หมายความว่า ผู้ยื่นค าขอหรือผู้คัดค้านค าขอ ผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ใน
บังคับของค าสั่งทางปกครอง และผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครองเนื่องจากสิทธิของผู้
นั้นจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของค าส่ังทางปกครอง 
 
10. ผู้ใดเป็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
 ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. “คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ 
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11. กรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละกี่ปี 
 ก. 3 ปี 
 ข. 4 ปี 
 ค. 5 ปี 
 ง. 6 ปี 
 ตอบ ข. ให้กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสามปี กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
 
12. หน่วยงานใดท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง 
 ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ข. ส านักงานศาลปกครองสูงสุด 
 ค. ส านักงานอัยการสูงสุด 
 ง. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
 ตอบ ก. ให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาท าหน้าท่ีเป็นส านักงานเลขานุการ 
 
13. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีอ านาจหน้าที่อย่างไร 
 ก. ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.นี้ 
 ข. มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดมาชี้แจงหรือแสดงความเป็นประกอบการพิจารณา 
 ค. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

1) สอดส่องดูแล และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

2) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีบุคคลดังกล่าวร้อง
ขอทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

3) มีหนังสือเรียกให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นประกอบการ
พิจารณาได้ 

4) เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกาและการออกกฎกระทรวงหรือประกอบตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

5) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งคราวตาม
ความเหมาะสม แต่อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองให้เป็นไปโดยมีความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ 
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6) เร่ืองอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
14. เจ้าหน้าที่ตามข้อใด จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 
 ก. เป็นคู่กรณีเอง 
 ข. เป็นญาติของคู่กรณี 
 ค. เป็นเจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือนายจ้างของคู่กรณี 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. มาตรา 13 เจ้าหน้าท่ีดังต่อไปนี้จะท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ 

1) เป็นคู่กรณีเอง 
2) เป็นคู่หมั้นหรือคู่สมรสของคู่กรณี 
3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบุพการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ หรือเป็นพี่น้องหรือ

ลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายในสามชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวกันทางแต่งงานนับได้เพียงสองชั้น 
4) เป็นหรือเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณี 
5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ หรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี 
6) กรณีอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 
15. กรณีที่คู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใดมีส่วนได้เสียต้องท าอย่างไร 
 ก. หยุดการพิจารณาเรื่องไว้ก่อน 
 ข. แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ 
 ค. เพื่อท่ีผู้บังคับบัญชาจะได้มีค าสั่งต่อไป 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. เมื่อมีกรณีคู่กรณีคัดค้านว่าเจ้าหน้าท่ีผู้ใดเป็นบุคคลมีส่วนได้เสียให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นหยุด
การพิจารณาเรื่องไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนขึ้นไปชั้นหนึ่งทราบ เพื่อท่ีผู้บังคับบัญชา
ดังกล่าวจะได้มีค าสั่งต่อไป 
 
16. ค าสั่งทางปกครองโดยปกติเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่งต้องแสดงเหตุผลไว้ด้วย เว้นแต่กรณีใด 
 ก. เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน 
 ข. เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้กันอยู่แล้วโดยไม่จ าต้องระบุอีก 
 ค. เป็นกรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
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17. ค าสั่งทางปกครองข้อใดเป็นค าสั่งทางปกครองที่ไม่สมบูรณ์ 
 ก. นายทะเบียนออกโฉนดให้นายเขียวโดยท่ีนายเขียวทราบและมาย่ืนค าร้องภายหลัง 

ข. เจ้าหน้าท่ีขนส่งต่อใบทะเบียนรถให้นายรวยโดยท่ีผู้อ านวยการส านักงานได้ทราบและให้
เห็นชอบภายหลังแล้ว 

ค. ผู้ว่าส่ังรื้อถอนหอพักท่ีสร้างในเขต สปก. โดยไม่ได้แสดงเหตุผลไว้ในค าสั่งต่อมาเมื่อมีผู้โต้แย้ง 
จึงแสดงเหตุผลท่ีรื้อถอนภายหลัง 

.ง. ค าส่ังทางปกครองทุกข้อสมบูรณ์ 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ค าส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเองไม่ได้
นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 

2) ค าส่ังทางปกครองท่ีต้องจัดให้มีเหตุผล ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวในภายหลัง 
3) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้

สมบูรณ์ในภายหลัง 
4) ค าสั่งทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ให้ความ

เห็นชอบในภายหลัง 
 

18. ผู้มีความสามารถกระท าการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้ จะต้องเป็นอย่างไร 
 ก. ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
 ข. นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยผู้แทนหรือตัวแทน 

ค. ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องทีก าหนดได้ แม้ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ 

 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ผู้มีความสามารถกระท าในกระบวนการพิจารณาทางปกครองได้จะต้องเป็น 

1) ผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะ 
2) ผู้ซึ่งมีบทกฎหมายเฉพาะก าหนดให้มีความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนดได้ แม้ยังไม่

บรรลุนิติภาวะ หรือความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
3) นิติบุคคล หรือคณะบุคคล โดยผู้แทนหรือตัวแทน 
4) ผู้ซึ่งมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกิจจานุเบกษา 

ก าหนดให้ความสามารถกระท าการในเรื่องท่ีก าหนดได้ แม้ผู้นั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือ
ความสามารถถูกจ ากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
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19. การยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินกี่คน ที่จะต้องระบุบุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคล
ดังกล่าว 

ก. 15 คน 
ข. 30 คน 
ค. 50 คน 
ง. 100 คน 

 ตอบ ค. ในกรณีท่ีมีการยื่นค าขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคน หรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนย่ืน
ค าขอท่ีมีข้อความอย่างเดียวกันหรือท านองเดียวกัน ถ้าในค าขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของ
บุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นกัน ให้ถือว่าผู้ท่ีถูกระบุชื่อดังกล่าว เป็นตัวแทน
ร่วมของคู่กรณีเหล่านั้น 
 
20. กรณีที่ค าสั่งทางปกครองอาจกระทบสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าที่จะต้องท าอย่างไร 
 ก. ให้คู่กรณีมีโอกาสทราบข้อเท็จจริง 
 ข. มีโอกาสโต้แย้ง 
 ค. ได้แสดงพยานหลักฐานของตน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ในกรณีท่ีค าสั่งทางปกครองอาจกระทบถึงสิทธิของคู่กรณี เจ้าหน้าท่ีต้องให้คู่กรณีมี่
โอกาสจะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตน 
 
21. ค าสั่งทางปกครอง สามารถท าได้โดยรูปแบบใด 
 ก. หนังสือ 
 ข. วาจา 
 ค. โดยการสื่อความหมายรูปแบบอื่น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองอาจท าเป็นหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบ
อื่นก็ได้ แต่ต้องมีข้อความหรือความหมายท่ีชัดเจนเพียงพอท่ีจะเข้าใจได้ 
 
22. ถ้าผู้รับค าสั่งทางปกครองด้วยวาจา ร้องขอเจ้าหน้าที่ผู้ออกค าสั่ง ต้องยืนยังค าสั่งเป็นหนังสือ
ภายในกี่วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งดังกล่าว 
 ก. 3 วัน 
 ข. 7 วัน 
 ค. 15 วัน  
 ง. 30 วัน 
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 ตอบ ข. ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองเป็นค าสั่งด้วยวาจา ถ้าผู้รับค าสั่งนั้นร้องขอและการร้องขอ
ได้กระท าโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแต่วันท่ีมีค าสั่งดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีผู้ออกค าสั่งต้องยืนยัง
ค าส่ังนั้นเป็นหนังสือ 
 
23. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุอะไรบ้าง 
 ก. วัน เดือน ปี ท่ีท าค าสั่ง 
 ข. ชื่อและต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง 
 ค. ลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ ค าสั่งทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสืออย่างน้อยต้องระบุ วัน เดือน และปีท่ีท า
ค าส่ัง ชื่อ และต าแหน่งของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่ง พร้อมท้ังลายมือชื่อของเจ้าหน้าท่ีผู้ท าค าสั่งนั้น 
 
24. ค าสั่งทางปกครองที่ท าเป็นหนังสือต้องจัดให้มี เหตุผลด้วย ซึ่งเหตุผลอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยอะไร 
 ก. ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
 ข. ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
 ค. ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและการยืนยันค าสั่งทางปกครองเป็นหนังสือ ต้องจัด
ให้มีเหตุผลไว้ด้วย และเหตุผลนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

1) ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ 
2) ข้อกฎหมายท่ีอ้างอิง 
3) ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลยพินิจ 

 
25. ข้อใดเป็นข้อยกเว้นที่ไม่ต้องระบุเหตุผลในค าสั่งทางปกครอง 
 ก. เหตุผลเปน็ท่ีรู้กันอยู่แล้ว 
 ข. ต้องรักษาไว้เป็นความลับ 
 ค. เป็นกรณีเร่งด่วน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. บทบัญญัติตามวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้ 

1) เป็นกรณีท่ีมีผลตรงตามค าขอและไม่กระทบสิทธิและหน้าท่ีของบุคคลอื่น 
2) เหตุผลนั้นเป็นท่ีรู้จักกันอยู่แล้วโดยไม่จ าเป็นต้องระบุอีก 
3) เป็นกรณีท่ีต้องรักษาไว้เป็นความลับตามมาตรา 32 
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4) เป็นการออกค าสั่งทางปกครองด้วยวาจาหรือเป็นกรณีเร่งด่วน แต่ต้องให้เหตุผลเป็นลาย
ลักษณ์อักษรในเวลาอันควร หากผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งนั้นร้องขอ 

 
26. การออกค าสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าที่อาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้ เท่าที่จ าเป็นและให้
หมายความรวมถึงเงื่อนไขตามข้อใด 
 ก. การก าหนดให้สิทธิหรือภาระหน้าท่ีเร่ิมมีผลหรือสิ้นผลเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 ข. ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
 ค. การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท าหรืองดเว้นการกระท า 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. การออกค าสั่งทางปกครอง เจ้าหน้าท่ีอาจก าหนดเงื่อนไขใด ๆ ได้เท่าท่ีจ าเป็นเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย เว้นแต่กฎหมายจะก าหนดข้อจ ากัดดุลพินิจเป็นอย่างอื่น 
 การก าหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการก าหนดเงื่อนไขในกรณีดังต่อไปนี้ 
ตามเหมาะสมแก่กรณีด้วย 

1) การก าหนดใหส้ิทธิหรือภาระหน้าท่ีเร่ิมมีผลหรือสิ้นผล ณ เวลาใด เวลาหนึ่ง 
2) การก าหนดให้การเริ่มมีผลหรือสิ้นผลของสิทธิหรือภาระหน้าท่ีต้องขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใน

อนาคตที่ไม่แน่นอน 
3) ขอสงวนสิทธิท่ีจะยกเลิกค าสั่งทางปกครอง 
4) การก าหนดให้ผู้ได้รับประโยชน์ต้องกระท า หรืองดเว้นกระท า หรือต้องมีภาระหน้าท่ีหรือ

ยอมรับภาระหน้าท่ีหรือรับผิดชอบบางประการ หรือการก าหนดข้อความในการจัดให้มีการ
เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มข้อก าหนดดังกล่าว 

 
27. ค าสั่งทางปกครองที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ต้องระบุอะไรไว้บ้าง 
 ก. กรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
 ข. การย่ืนค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง 
 ค. ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือโต้แย้ง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองอาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งต่อไปได้ ให้ระบุกรณีท่ีอาจอุทธรณ์หรือ
โต้แย้งการยื่นค าอุทธรณ์หรือค าโต้แย้ง และระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งดังกล่าวไว้ด้วย 
 ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ให้ระยะเวลาส าหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้ง
เร่ิมนับใหม่ ตั้งแต่วันท่ีได้รับแจ้งหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง แต่ถ้าไม่มีการแจ้งใหม่และระยะเวลาดังกล่าว 
มีระยะเวลาส้ันกว่าหนึ่งปี ให้ขยายเป็นหนึ่งปีนับแต่วันท่ีได้รับค าส่ังทางปกครอง 
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28. ค าสั่งทางปกครองที่ออกโดยการฝ่าฝืนข้อใดไม่เป็นเหตุให้ค าสั่งทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 
 ก. ค าสั่งทางปกครองท่ีจัดให้มี่เหตุผลถ้าไม่จัดให้มีเหตุผลภายหลัง 

ข. การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท าได้ ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้การรับฟังให้
สมบูรณ์ได้ในภายหลัง 

ค. ค าสั่งทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง 

ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองท่ีออกโดยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ ไม่เป็น
เหตุให้ค าส่ังทางปกครองนั้นไม่สมบูรณ์ 

1) การออกค าสั่งทางปกครองโดยยังไม่มีผู้ยื่นค าขอในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการเองไม่ได้ 
นอกจากจะมีผู้ยื่นค าขอ ถ้าต่อมาในภายหลังได้มีการยื่นค าขอเช่นนั้นแล้ว 

2) ค าสั่งทางปกครองท่ีต้องขัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มีเหตุผล
ดังกล่าวในภายหลัง 

3) การรับฟังคู่กรณีท่ีจ าเป็นต้องกระท า ได้ด าเนินการมาโดยไม่สมบูรณ์ ถ้าได้มีการรับฟังให้
สมบูรณ์ได้ในภายหลัง 

4) ค าสั่งทางปกครองท่ีต้องให้เจ้าหน้าท่ีอื่นให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าเจ้าหน้าท่ีนั้นได้ให้ความ
เห็นชอบในภายหลัง 

 
29. การอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองซึ่งไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องอุทธรณ์ภายในกี่วัน นับแต่ได้รับ
แจ้งค าสั่ง 
 ก. 15 วัน 
 ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน 
 ง. 60 วัน 
 ตอบ ก. ในกรณีท่ีค าส่ังทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอน
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อ
เจ้าหน้าท่ีผูท้ าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
 
30. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครอง ต้องพิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบ
โดยไม่ชักช้าแต่ต้องไม่เกินกี่วัน 
 ก. 7 วัน 
 ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน 
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 ง. 45 วัน 
 ตอบ ค. ให้เจ้าหน้าท่ีตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่
ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมด
หรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย 
 
31. กรณีเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ ได้ส่งรายงานและความเห็นหรือเหตุผลไปยังผู้อ านาจ
พิจารณาอุทธรณ์ ซึ่งผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน 
 ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน 
 ง. 45 วัน 
 ตอบ ค. ถ้าเจ้าหน้าท่ีไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน ก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มี
อ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีตนได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุ
จ าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือ
แจ้งให้ผู้อุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีครบก าหนดเวลาดังกล่าว 
 
32. การพิจารณาอุทธรณ์ เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองในเร่ืองใดได้ 
 ก. ปัญหาข้อเท็จจริง 
 ข. ปัญหาข้อกฎหมาย 
 ค. ความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ในการพิจารณาให้เจ้าหน้าท่ีพิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหา
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอน
ค าสั่งทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด ท้ังนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลด
ภาระ หรือใช้ดุลพินิจแทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็น
เง่ือนไขอย่างใดก็ได้ 
 
33. ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ คู่กรณีสิทธิโต้แย้งได้ภายในกี่วัน 
 ก. 30 วัน 
 ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน 
 ง. 180 วัน 

265



 ตอบ ค. ค าสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆ ไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือ
ไม่ให้คู่กรณีมีสิทธิโต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได้ท้ังปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการดังกล่าวเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยข้อพิพาท สิทธิการอุทธรณ์และก าหนดเวลาอุทธรณ์ให้
เป็นไปตามท่ีบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
34. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายในกี่วัน 
 ก. 30 วัน 
 ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน 
 ง. 180 วัน 
 ตอบ ค. การเพิกถอนค าสั่งทางปกครองท่ีมีลักษณะเป็นการให้ประโยชน์ต้องกระท าภายใน 90 
วัน นับแต่ได้รู้ถึงเหตุที่จะเพิกถอนค าสั่งทางปกครองนั้น 
 
35. กรณีใดที่ผู้ได้รับค าสั่งทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
 ก. ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง 
 ข. ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ค. ผู้นั้นไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง ในขณะได้รับค าส่ังทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. ในกรณีดังต่อไปนี้ ทางปกครองจะอ้างความเชื่อโดยสุจริตไม่ได้ 
1) ผู้นั้นได้แสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริง ซึ่งควรบอกให้แจ้ง หรือข่มขู่ หรือ

ชักจูงใจโดยการให้ทรัพย์สินหรือให้ประโยชน์อื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย 
2) ผู้นั้นได้ให้ข้อความซึ่งไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในสาระส าคัญ 
3) ผู้นั้นไม่รู้ถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของค าสั่งทางปกครอง ในขณะได้รับค าสั่งทาง

ปกครองหรือการไม่รู้นั้นเป็นไปโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
36. สิทธิได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าสั่งทาง
ปกครองได้จะต้องร้องขอค่าทดแทนภายในกี่วัน 
 ก. 60 วัน 
 ข. 90 วัน 
 ค. 180 วัน 
 ง. 240 วัน 
 ตอบ ค. ค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่อยู่ในบังคับของมาตรา 51 อาจถูกเพิก
ถอนท้ังหมดหรือบางส่วนได้ แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนค าสั่งทางปกครองดังกล่าวมีสิทธิ
ได้รับค่าทดแทนความเสียหาย เนื่องจากความเช่ือโดยสุจริตในความคงอยู่ของค าส่ังทางปกครองได้และ
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ให้น าความในมาตรา 51 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ต้องร้องขอค่า
ทดแทนภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้น 
 
37. ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง อาจ
ถูกเพิกถอนได้ เมื่อมีกรณีตามข้อใด 
 ก. มีกฎหมายให้เพิกถอนได้ 
 ข. ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป 

ค. อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ หรือต่อประชาชนอันจ าเป็นต้อง
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 

ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าส่ังทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นการให้ประโยชน์แก่ผู้รับค าสั่งทางปกครอง
อาจถูกเพิกถอนท้ังหมดหรือบางส่วน โดยให้มีผลตั้งแต่ขณะท่ีเพิกถอนหรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใด
ขณะหนึ่ง ตามท่ีกฎหมายได้เฉพาะเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้ 

1) มีกฎหมายก าหนดให้เพิกถอนได้ หรือมี่ข้อสงวนสิทธิให้เพิกถอนได้ในค าสั่งทางปกครอง
นั้นเอง 

2) ค าสั่งทางปกครองนั้นมีข้อก าหนดให้ผู้รับประโยชน์ต้องปฏิบัติ แต่ไม่มีการปฏิบัติภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

3) ข้อเท็จจริงและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีข้อเท็จจริงและพฤติการณ์เช่นนี้ ในขณะ
ท าค าสั่งทางปกครองแล้ว เจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น และหากไม่เพิกถอน
จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

4) บทกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งหากมีบทกฎหมายเช่นนี้ในขณะท าค าสั่งทางปกครองแล้ว 
เจ้าหน้าท่ีคงจะไม่ท าค าสั่งทางปกครองนั้น แต่การเพิกถอนในกรณีนี้ให้กระท าได้เท่าท่ีผู้รับ
ประโยชน์ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือยังไม่ได้รับประโยชน์ตามค าส่ังทางปกครองดังกล่าว และ
หากไม่เพิกถอนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้ 

5) อาจเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อประชาชนอันจ าเป็นต้อง
ป้องกันหรือขจัดเหตุดังกล่าว 

38. ค าสั่งทางปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ที่อาจ
แบ่งแยกได้อาจถูกเพิกถอนได้ในกรณีใด 
 ก. มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้า ในอันท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของค าสั่งทาง
ปกครอง 

ข. ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ค าส่ังทางปกครอง 

ค. มีกฎหมายให้เพิกถอนได้ 
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ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นการให้เงินหรือให้ทรัพย์สิน หรือให้
ประโยชน์ที่อาจแบ่งแยกได้อาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีผลย้อนหลัง หรือไม่มีผลย้อนหลัง 
หรือมีผลในอนาคตไปถึงขณะใดขณะหนึ่งตามท่ีก าหนดดังต่อไปนี้ 

1) มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของค าสั่งทาง
ปกครอง 

2) ผู้ได้รับประโยชน์มิได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติล่าช้าในอันท่ีจะด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของ
ค าส่ังทางปกครอง 

39. การจะขอให้พิจารณาใหม่ได้ จะต้องมีเหตุตามข้อใด 
 ก. มีพยานหลักฐานใหม ่
 ข. เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าส่ังทางปกครองในเร่ืองนั้น 
 ค. ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. เมื่อคู่กรณีมีค าขอ เจ้าหน้าท่ีอาจเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมค าสั่งทางปกครองท่ีพ้น
ก าหนดอุทธรณ์ตามส่วนท่ี 5 ในกรณีดังต่อไปนี้ 

1) มีพยานหลักฐานใหม่ อันอาจท าให้ข้อเท็จจริงท่ีฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปใน
สาระส าคัญ 

2) คู่กรณีท่ีแท้จริงมิได้เข้าในกระบวนการพิจารณาทางปกครองหรือได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาครั้งก่อน แล้วแต่ถูกตัดโอกาสโดยไม่เป็นธรรมในการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง 

3) เจ้าหน้าท่ีไม่มีอ านาจท่ีจะท าค าส่ังทางปกครองในเรื่องนั้น 
4) ถ้าค าสั่งทางปกครองได้ออกโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริง

หรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระส าคัญทางท่ีจ าเป็นประโยชน์แก่คู่กรณี 
40. การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ ต้องยื่นภายในกี่วันนับแต่ได้รู้เหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาใหม่ได้ 
 ก. 30 วัน 
 ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน 
 ง. 120 วัน 
 ตอบ ค. การยื่นค าขอให้พิจารณาใหม่ต้องกระท าภายในเก้าสิบวันนับแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงเหตุ ซึ่งอาจ
ขอให้พิจารณาใหม่ได้ 
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41. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการอย่างไร 
 ก. มีหนังสือเตือนให้ช าระภายในก าหนด 
 ข. ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์ของผู้นั้น 
 ค. ขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 
 ง. ถูกทกุข้อ 
 ตอบ ง. ค าสั่งทางปกครองท่ีก าหนดให้ผู้ใดช าระเงิน ถ้าถึงก าหนดแล้วไม่มีการช าระโดยถูกต้อง
ครบถ้วน ให้เจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเตือนให้ผู้นั้นช าระภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 7 วัน 
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามค าเตือน เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครอง โดยยึดหรืออายัดทรัพย์สิน
ของผู้นั้น และขายทอดตลาดเพื่อช าระเงินให้ครบถ้วน 
 
42. ค าสั่งทางปกครองที่ก าหนดให้กระท าหรือละเว้นการกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทาง
ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างไร 
 ก. เจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเอง 
 ข. เจ้าหน้าท่ีมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน 
 ค. ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุ 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให้กระท าหรือละเว้นกระท า ถ้าผู้อยู่ในบังคับของค าสั่งทาง
ปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม เจ้าหน้าท่ีอาจใช้มาตรการบังคับทางปกครองอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

1) เจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นกระท าการแทน โดยผู้อยู่ใน
บังคับของค าสั่งทางปกครองจะต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายและเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี
ของค่าใช้จ่ายดังกล่าวแก่เจ้าหน้าท่ี 

2) ให้มีการช าระค่าปรับทางปกครองตามจ านวนท่ีสมควรแก่เหตุ แต่ต้องไม่เกินสองหมื่นบาท
ต่อวัน 

43. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามข้อ 39 เจ้าหน้าที่ต้องมีค าเตือนเป็นหนังสือ ซึ่งค า
เตือนดังกล่าวจะต้องระบุอะไรบ้าง 
 ก. มาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช้ 
 ข. ค่าใช้จ่ายในการท่ีเจ้าหน้าท่ีเข้าด าเนินการด้วยตนเอง 
 ค. จ านวนค่าปรับทางปกครอง 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครองตามมาตรา 58 เจ้าหน้าท่ีจะต้องมีค าเตือนเป็น
หนังสือให้มีการกระท าหรือละเว้นกระท าตามค าสั่งทางปกครองภายในระยะเวลาท่ีก าหนดตามสมควร
แก่กรณี ค าเตือนดังกล่าวจะก าหนดไปพร้อมกับค าสั่งทางปกครองก็ได้ 
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44. กรณีที่ผู้ใดไม่อาจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่ก าหนดได้ จะต้องยื่นขอต่อเจ้าหน้าที่
ภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน 
 ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน 
 ง. 45 วัน 
 ตอบ ข. ในกรณีท่ีผู้ใดไม่อาจกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายได้ เพราะมีพฤติการณ์ท่ีจ าเป็นอันมิได้เกิดขึ้นจากความผิดของผู้นั้น ถ้าผู้นั้นมีค าขอเจ้าหน้าท่ี
อาจขยายเวลาและด าเนินการส่วนหนึ่งล่วงมาแล้วเสียใหม่ก็ได้ ท้ังนี้ ต้องยื่นค าขอภายในสิบห้าวันนับ
แต่พฤติการณ์เช่นว่านั้นได้สิ้นสุดลง 
 
45. การแจ้งค าสั่งทางปกครองสามารถท าได้โดยวิธีการใด 
 ก. วาจา 
 ข. หนังสือ 
 ค. การสื่อความหมายรูปแบบอื่น 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. การแจ้งค าสั่งทางปกครอง การนัดพิจารณา หรือการอย่างอื่นที่เจ้าหน้าท่ีต้องแจ้งให้ผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทราบอาจกระท าด้วยวาจาก็ได้ แต่ถ้าผู้นั้นประสงค์จะให้กระท าเป็นหนังสือก็ให้แจ้งเป็น
หนังสือ 
 
46. การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับภายในประเทศ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดกี่วัน
นับแต่วันส่ง 
 ก. 3 วัน 
 ข. 7 วัน 
 ค. 10 วัน 
 ง. 15 วัน 
 ตอบ ข. การแจ้งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ตอบรับ ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบก าหนดเจ็ดวันนับแต่
วันส่งส าหรับกรณีภายในประเทศ เว้นแต่จะเป็นการพิสูจน์ได้ว่าไม่มีการได้รับหรือได้รับก่อนหรือ
หลังจากวันนั้น 

 
47. กรณีที่มีผู้รับการแจ้งค าสั่งเกินสิบห้าคน การแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีใด 
 ก. แจ้งด้วยวาจา 
 ข. ส่งไปรษณีย์ตอบรับ 
 ค. การปิดประกาศ 
 ง. ประกาศในหนังสือพิมพ ์
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 ตอบ ค. ในกรณีท่ีมีผู้รับเกินสิบห้าคน เจ้าหน้าท่ีจะแจ้งให้ทราบตั้งแต่เริ่มด าเนินการในเรื่องนั้น
ว่าการแจ้งต่อบุคคลเหล่านั้นจะกระท าโดยวิธีปิดประกาศไว้ ณ ท่ีท าการของเจ้าหน้าท่ีและท่ีว่าการ
อ าเภอท่ีผู้รับมีภูมิล าเนาก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้
แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 
 
48. กรณีไม่รู้ตัวผู้รับหรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา การแจ้งต้องท าอย่างไร 
 ก. แจ้งด้วยวาจา 
 ข. ส่งไปรษณีย์ตอบรับ 
 ค. การปิดประกาศ 
 ง. ประกาศในหนังสือพิมพ ์
 ตอบ ง. ในกรณีท่ีไม่รู้ตัวผู้รับ หรือรู้ตัวแต่ไม่รู้ภูมิล าเนา แต่มีผู้รับเกินหนึ่งร้อยคน การแจ้งเป็น
หนังสือจะกระท าโดยประกาศในหนังสือพิมพ์ ซึ่งแพร่หลายในท้องถิ่นนั้นก็ได้ ในกรณีนี้ให้ถือว่าได้รับ
แจ้ง เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้แจ้งโดยวิธีดังกล่าว 
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