แนวข้ อสอบ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่ วนท้ องถิ น พ.ศ.๒๕๔๒
๑. ข้ อใดคือองค์กรปกครองส่วนท้ องถิน
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. องค์การบริหารส่วนตําบล
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. ถูกทุกข้ อ
๒. ใครเป็ นผู ้ รักษาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน พ.ศ.๒๕๔๒
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทวงมหาไทย
ง. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
๓. ผู ้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน๔ คน ซึงคัดเลือกจากบุคคลซึงมีความรู ้ ความเชียวชาญ ข้ อใดต่อปไ ถูกต้ องทีสุ ด
ก. ด้ านการบริหารงานท้ องถิน
ข. ด้ านการบริหารงานบุคคล
ค. ด้ านระบบราชการ
ง. ถูกทุกข้ อ

๔. กรรมการซึงเป็ นผู ้ แทนข้ าราชการและกรรมการผู ้ ทรงคุ ณวุฒิมีวาระในตําแหน่งคราวละกีปี
ก. ๒ ปี
ข. ๓ ปี
ค. ๔ ปี
ง. ๕ ปี
๕. การออกคําสังเกียวกับการบรรจุ และแต่งตั ง การย้ าย การโอนการรับโอน เป็ นอํานาจของใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
๖. การให้ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้ นจากตําแหน่ง ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
๗. ใครเป็ นผู ้ มีหน้ าทีดําเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็ นผู ้ แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะกรรมการข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

๘. ข้ อใดไม่ใช่อํานาจของคณะกรรมการกลางข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. กําหนดหลักเกณฑ์และเงือนไขการคัดเลือกผู ้ แทนข้ าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน
ค. กําหนดมาตรฐานทัวไปเกียวกับการให้ ออกจากราชการ
ง. ผิดทุกข้ อ
๙. ใครเป็ นผู ้ มีหน้ าทีดําเนินการจัดให้ มีการคัดเลือกประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี และผู ้ แทน
พนักงานเทศบาล
ก. ปลัดกระทวงมหาดไทย
ข. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ง. ปลัดเทศบาล
๑๐. ข้ อใดต่อไปนี ไม่ใช่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทวงมหาดไทย
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ง. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล
๑๑. ใครเป็ นผู ้ มีหน้ าทีดําเนินการจัดให้ มีการคั ดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาลเป็ นผู ้ แทนเทศบาล
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทวงมหาดไทย
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ง. ผู ้ ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล

๑๒. ข้ อใดถูกต้ อง เกียวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ผู ้ ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู ้ ว่าราชการจังหวัดซึงได้ รับมอบหมายเป็ นประธาน
ข. นายอําเภอหรือหัวหน้ าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวน ๔ คน
ค. ผู ้ แทนองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวน๙ คน
ง. ผู ้ ทรงคุณวุฒิ จํานวน๙ คน
๑๓. ใครจัดให้ มีหน้ าทีจัดให้ มีการคัดเลือดประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ประธาน
กรรมการบริหารส่วนตําบลหรือปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เป็ นผู ้ แทนองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
๑๔. ข้ อใดไม่ใช่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัด
ง. ผู ้ แทนองค์การบริหารส่วนตําบล
๑๕. กรุงเทพใช้ กฎหมายใดในการบริหารงานบุคคล
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน พ.ศ.๒๕๔๔๒
ข. ระเบียบข้ าราชการกรุงเทพมหานคร
ค. ระเบียบคณะกรรมการข้ าราชการกรุงเทพมหานคร
ง. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนกรุงเทพมหานคร

๑๖. ใครเป็ นประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู ้ ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ง. นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา
๑๗. ข้ อใดต่อไปนี เป็ นคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา
ก. ผู ้ ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
ข. นายอําเภอในจังหวัดชลบุรี
ค. ผู ้ ทรงคุณวุฒิ
ง. ถูกทุกข้ อ
๑๘. ข้ อใดต่อไปนีไม่ใช่ผู ้ แทนเมืองพัทยา
ก. นายกเมืองพัทยา
ข. สมาชิกสภาเมืองพัทยา
ค. ปลัดเมืองพัทยา
ง. ผิดทุกข้ อ
๑๙. ก.ถ. ย่อมาจากข้ อใด
ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน
ข. คณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน
ค. คณะกรรมการมาตรฐานกลางบริหารส่วนท้ องถิน
ง. คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้ องถิน

๒๐. ข้ อใดถูกต้ อง
ก. ในการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอืน องค์กรปกครองส่วนท้ องถินจะกําหนดสูงกว่าร้ อย
ละสีสิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี ไม่ได้
ข. ผู ้ ใดเป็ นลู กจ้ างประจําขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อยู่ก่อนวันที พ.ร.บ.นี ใช้ บังคับ ให้ ผู ้ นั น
ได้ รับค่าจ้ างและสิทธิและประโยชน์เช่นเดิม
ค. องค์กรปกครองส่วนท้ องถินใดทีจ่ายเงิน ประโยชน์ตอบแทนอืน ไม่เป็ นไปตามกําหนดในมาตรา
๓๕ ในวันที พ.ร.บ.นี ใช้ บังคับ ต้ องดําเนินการให้ เป็ นไปตามมาตรา๓๕ ภายใน ๕ ปี
ง. ถูกทุกข้ อ

