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แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
13.อ.ก.พ. จังหวัด มีบุคคลใดดํารงตําแหนงเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรีเจาสังกัด    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. อธิบดี 
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 

อ.ก.พ. จังหวัด ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน รองผูวาราชการ
จังหวัด ที่ผูวาราชการจงัหวัดมอบหมายหนึ่งคน เปนรองประธาน และอนุกรรมการ ซึ่ง
ประธาน อ.ก.พ. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 19) 
 
14."ก.พ.ค." มีชือ่เต็มวาอะไร 
 ก. กรรมการพิทักษคุณธรรม   ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ค. คณะกรรมการพิทักษคุณธรรม  ง. กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 ตอบ ข. คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม 
 คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมคณะหนึ่ง เรยีกโดยยอวา “ก.พ.ค.”  

(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 
 

15.ขอใดกลาวไมถูกตอง เกี่ยวกับ ก.พ.ค. 
 ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 
 ข. กรรมการ ก.พ.ค. ตองทํางานเต็มเวลา 
 ค. เลขาธิการ ก.พ. เปนเลขานุการของ ก.พ.ค. 
 ง. กรรมการ ก.พ.ค. ตองมีอายุไมต่ํากวา 45 ป 
 ตอบ ก. ประกอบดวยกรรมการจํานวนหาคน 

“ก.พ.ค.” ประกอบดวยกรรมการจํานวนเจ็ดคนซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ 
แตงตั้งตามมาตรา 26  กรรมการ ก.พ.ค. ตองทาํงานเต็มเวลา  ใหเลขาธิการ ก.พ. เปน
เลขานุการของ ก.พ.ค. (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 24) 

 
16.คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ พ.พ.ค. ประกอบดวยบุคคลใดเปนประธาน 



4 
 

 ก. อัยการพเิศษ    ข. ผูพิพากษาศาลอุทธรณ 
 ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด  ง. นายกรัฐมนตร ี
 ตอบ ค. ประธานศาลปกครองสูงสุด 

คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ประกอบดวยประธาน ศาลปกครองสูงสุด 
เปนประธาน รองประธานศาลฎีกาท่ีไดรับมอบหมายจากประธานศาลฎีกาหนึ่งคน กรรมการ 
ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิหนึ่งคนซึ่งไดรับเลือกโดย ก.พ. และใหเลขาธิการ ก.พ. เปนกรรมการ และ
เลขานุการ  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 26) 
 
17.กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่ออายุครบก่ีป 
 ก. 55 ปบรบิูรณ    ข. 60 ปบรบิูรณ 
 ค. 65 ปบรบิูรณ    ง. 70 ปบริบรูณ 
 ตอบ ง. 70 ปบริบูรณ 

นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการ ก.พ.ค. พนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) มีอายุครบเจ็ดสิบปบริบูรณ  
(พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 30) 

 
18.การจัดระเบียบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ โดยให
ขาราชการปฏิบัติราชการอยางไร 
 ก. มีประสิทธิภาพ และคุมคา    
 ข. มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวติที่ดี 
 ง. มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม 
 ตอบ ค. มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

การจัดระเบยีบขาราชการพลเรือนตองเปนไปเพือ่ผลสัมฤทธิต์อภารกจิของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ และความคุมคา โดยใหขาราชการปฏิบัติราชการอยางมีคณุภาพ คุณธรรม 
และ มีคุณภาพชีวติที่ดี (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 34) 
 
19.ขาราชการพลเรือน มีกี่ประเภท 
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 ก. 2 ประเภท     ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท     ง. 5 ประเภท 
 ตอบ ก. 2 ประเภท 

ขาราชการพลเรือนมี 2 ประเภท  (พรบ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
มาตรา 35) 
 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 ง. มีความผิดลหุโทษ 
 ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมคีุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติ นี้หรอืตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
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แนวขอสอบ  พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 

 
14.คําส่ังทางปกครองของคณะกรรมการนั้น คูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวนิิจฉัยรอง
ทุกข ไดภายในกี่วันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 90 วัน     ง. 120 วัน 
 ตอบ ค. 90 วัน 

คําส่ังทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการตาง ๆ ไมวาจะจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย
หรือไม ใหคูกรณีมีสิทธิโตแยงตอคณะกรรมการวนิิจฉัยรองทกุขตามกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกาไดทั้งปญหาขอเท็จจริงและขอกฎหมาย ภายในเกาสิบวันนบัแต
วันที่ไดรับแจงคําส่ังนั้น แตถาคณะกรรมการดังกลาวเปนคณะกรรมการวนิิจฉัยขอพพิาท 
สิทธิการอุทธรณและกําหนดเวลาอุทธรณใหเปนไปตามที่บญัญัติในกฎหมายวาดวย
คณะกรรมการกฤษฎีกา (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 48) 
 
15.ผูที่ไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง มสิีทธิไดรับคาทดแทนความ
เสียหาย ซึ่งตองรอคาทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแตไดรบัแจงการเพกิถอน 
 ก. 30 วัน     ข. 60 วัน 
 ค. 120 วัน     ง. 180 วัน 
 ตอบ ง. 180 วัน 

คําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายและไมอยูในบังคบัของมาตรา 51 อาจถูก
เพิกถอนทั้งหมดหรือบางสวนได แตผูไดรับผลกระทบจากการเพิกถอนคําส่ังทางปกครอง
ดังกลาวมีสิทธิไดรับคาทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยูของ
คําส่ังทางปกครองได และใหนําความในมาตรา 51 วรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม แตตองรองขอคาทดแทนภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตไดรับแจงให
ทราบถึงการเพิกถอนนั้น (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 52) 
 
16.คําส่ังทางปกครองทีก่ําหนดใหกระทํา แลวผูอยูในบังคับของคําส่ังทางปกครองฝาฝน 
หรือไมปฏิบตัิตาม  เจาหนาที่จะดําเนินการดวยตัวเองและตองชดใชเงินเพิ่มใหแกเจาหนาที่
รอยละเทาใดตอป 
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 ก. รอยละหา     ข. รอยละสิบ 
 ค. รอยละสิบหา    ง. รอยละย่ีสิบหา 
 ตอบ ง. รอยละยี่สิบหา 

คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ัง
ทางปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง เจาหนาท่ี
เขาดําเนินการดวยตนเองหรือมอบหมายใหบุคคลอื่นกระทําการแทน โดยผูอยูในบังคับของ
คําส่ังทางปกครองจะตองชดใชคาใชจายและเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอปของ
คาใชจายดังกลาวแกเจาหนาที่ (พรบ.วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 58) 
 
17.จากขอขางตน  อาจมีการชําระคาปรับทางปกครองในอตัราไมเกินเทาใดตอวัน 
 ก. 5,000 บาท/วัน    ข. 10,000 บาท/วัน 
 ค. 15,000 บาท/วัน    ง. 20,000 บาท/วัน 
 ตอบ ง. 20,000 บาท/วัน 

คําส่ังทางปกครองที่กําหนดใหกระทําหรือละเวนกระทํา ถาผูอยูในบังคับของคําส่ังทาง
ปกครองฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเจาหนาที่อาจใชมาตรการบังคับทางปกครอง ใหมีการชําระ
คาปรับทางปกครองตามจํานวนที่สมควรแกเหตุแตตองไมเกินสองหมื่นบาทตอวนั  (พรบ.
วิธีปฏิบัติฯ มาตรา 58) 
 
18.การแจงคําส่ังทางปกครองโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรบั ใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบ
กําหนดกี่วันนับแตวันสง  ทั้งในกรณีภายในประเทศและตางประเทศ 
 ก. 3 วัน, 7 วัน    ข. 5 วัน, 7 วัน 
 ค. 7 วัน, 15 วัน    ง. 15 วัน, 30 วัน 
 ตอบ ค. 7 วัน, 15 วัน 
 การแจงโดยวิธีสงทางไปรษณียตอบรบัใหถือวาไดรับแจงเมื่อครบกําหนดเจ็ดวันนับ
แตวันสงสําหรับกรณีภายในประเทศหรือเมื่อครบกําหนดสิบหาวันนับแตวันสงสําหรับกรณี
สงไปยังตางประเทศ เวนแตจะมีการพิสูจนไดวาไมมีการไดรับหรือไดรบักอนหรือหลังจากวัน
นั้น  (พรบ.วธิีปฏิบัติฯ มาตรา 71) 
 
19.ในการนัดการประชมุนั้น ตองแจงใหคณะกรรมการทุกคนทราบลวงหนาไมนอยกวากี่วัน 
 ก. ไมนอยกวาสามวัน    ข. ไมนอยกวาหาวัน 
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แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเตมิ ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

 
19.ในปหนึ่งๆ  มีสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 
 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 
 ค. สามสมัย     ง. ส่ีสมัย 
 ตอบ ข. สองสมัย 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม
สามัญสองสมัย 
 
20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดคร้ังแรกภายในก่ีวัน 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ข. 15 วัน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22  ในปหนึ่งใหมีสมัย
ประชุมสามัญสองสมัย 

ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชมุ
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 
สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละ
ไมเกินสิบหาวัน 
 

21.สมัยประชุมสามัญมีกําหนดขึ้นภายในก่ีวัน 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ค. 45 วัน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
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22.กรณีมีเหตุจําเปน ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกคร้ัง
ละไมเกินก่ีวัน 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ก. 15 วัน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
23.ผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดสมัยประชุมคือใคร 
 ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 24  ภายใตบังคับมาตรา 22 
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดตามสมัยประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม 

ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไมเรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและ
เปนผูเปดและปดการประชุม 

 
24.จากขอขางตน ในกรณีไมมีบุคคลดังกลาว  ใหผูใดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปด
และปดการประชุม 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรี 
 ค. ผูวาราชการจังหวัด   ง. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ตอบ ค. ผูวาราชการจังหวัด 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
25.ผูใดสามารถเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎเกณฑที่กําหนด 
 ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ค. สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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44.องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ หนวยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอ่ืนตองตราเปนกฎหมายใด 
 ก. เทศบัญญัติ     ข. ขอบัญญัติ 
 ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ง. กฎกระทรวง 
 ตอบ ข. ขอบัญญัติ 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 48  องคการบริหารสวน
จังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอื่น โดยเรียกคาบริการได โดยตราเปนขอบัญญัติ 
 
45.ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณีใด 
 ก. เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 ข. เมื่อกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญตัิ 
 ค. ดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 50 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 51  ขอบัญญัติจะตราขึ้นได
ในกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(2) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติ หรือใหมี
อํานาจตราขอบัญญัติ 
          (3) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัดตามมาตรา 50 

ในขอบัญญัติจะกําหนดโทษผูละเมิดขอบัญญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหกําหนดโทษ
จําคุกเกินหกเดือน และหรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติไวเปนอยาง
อื่น 
 
46.ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณารางขอบัญญัติใหเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ขยายระยะเวลาเพิ่มเติมแตไมเกิน 15 วัน 
 ข. ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติ 
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 
11.ทองถิ่นอันเปนที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต 
10,000 คนขึ้นไป หมายถึงขอใด 
 ก. เทศบาลตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ค. เทศบาลเมือง 

เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มี
ราษฎรตั้งแตหนึ่งหมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตาม
พระราชบัญญัตินี้ และซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและเขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 10 พรบ.เทศบาล 
แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
12.ทองถิ่นชุมชนท่ีมีราษฎรตั้งแต 50,000 คนขึ้นไป ใหยกฐานะเปนเทศบาลใด 
 ก. เทศบาลสภาตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ข. เทศบาลนคร 

เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายได
พอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุชื่อและ
เขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
13.การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยกฎหมาย
ใด 
 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
 ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการ
เปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12 พรบ.
เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
14.ในกรณีที่เปนการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหผูใดสิ้นสุด
อํานาจหนาที่เม่ือพนกําหนด 1 ป 
 ก. กํานัน     ข. ปลัดอําเภอ 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ตอบ ก. กํานัน 

ในกรณีที่ เปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครใหกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ได
เปล่ียนแปลงเขตเปนเทศบาลสิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปล่ียนแปลงนั้นเมื่อพน
กําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปน
ตนไป (มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
15.องคการเทศบาลประกอบดวยใครบาง 
 ก. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ข. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล, กรรมการ 
 ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 
 ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ 
 ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 

องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14 พรบ.
เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
16.ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน 
 ข. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 14 คน, สภาเทศบาลนคร 16 คน 
 ค. สภาเทศบาลตําบล 10 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 28 คน 
 ง. สภาเทศบาลตําบล 24 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 12 คน  
 ตอบ ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร  
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24 คน  
สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.เทศบาล 

แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
17.ขอใดเปนขอหามของคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 
 ก. ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
 ข. ไมเปนคณะผูบริหารทองถิ่น 
 ค. ไมเปนเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเทศบาล นอกจากตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น
แลวจะตองไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่นรองผูบริหารทองถิ่นหรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมี
สวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 
13 พ.ศ.2552) 
 
18.เม่ือพนตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงและยังมิไดมีการเลือกตั้งสภาเทศบาล
ขึ้นมาแทนตําแหนงที่วาง ใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ดําเนินการสมัครภายใน 15 วัน 
 ข. ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู 
 ค. คัดสรรโดยสภาเทศบาลเปนการชั่วคราว 
 ง. แลวแตมติในที่ประชุม 
 ตอบ ข. ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาที่มีอยู 

ในกรณีที่ตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงที่วาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิก
สภาเทศบาลเทาที่มีอยู (มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
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19.สมาชิกสภาเทศบาลอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้งถาตําแหนง
สมาชิกสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาให
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น (มาตรา 16 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
20.กอนเขารับหนาที่สมาชิกสภาเทศบาล ตองกระทําการสิ่งใด 
 ก. แนะนําตน     ข. กลาววิสัยทัศนและยุทธศาสตร 
 ค. กลาวคําปฏิญาณตน   ง. เขาพบผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ค. กลาวคําปฏิญาณตน 

กอนเขารับหนาที่ สมาชิกสภาเทศบาลตองปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาเทศบาลวา 
จะรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตยสุจริตและ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของทองถิ่น (มาตรา 17 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 
พ.ศ.2552) 
 
21.ขอใดมิใหเหตุผลของการสิ้นสุดสมาชิกสภาตําบล 
 ก. ถึงคราวออกตามวาระ   ข. ตาย 
 ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 
 ง. ยุบสภาเทศบาล 
 ตอบ ค. ขาดประชุมสภาเทศบาลสองครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันควร 

(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
22.สมาชิกสภาเทศบาลจะตองยื่นหนังสือลาออกตอผูใด 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
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(มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 

23.ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาล ตองมีจํานวนเทาใดจึงจะมีสิทธิถอดถอน
สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือเห็นวาไมควรดํารงตําแหนงตอไป 
 ก. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 2  ข. จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 
 ค. จํานวนไมนอยกวา 2 ใน 3  ง. จํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. จํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 

ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผูมี
สิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง (มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
24.เม่ือมีขอสงสัยเก่ียวกับสมาชิกสภาพของสมาชิกเทศบาล หลังจากที่มีการสอบสวน
และวินิจฉัยใหคําวินิจฉัยของใครใหถือเปนที่สุด 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. นายกเทศมนตรี 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ง. ประธานสภาเทศบาล 
 ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

เมื่อมีขอสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผูใดส้ินสุดลงตาม(4) (5) 
หรือ (6) ใหผูวาราชจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัด
ใหเปนที่สุด (มาตรา 19 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
25.สภาเทศบาล ประกอบดวยบุคคลใดบาง 
 ก. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 1 คน 
 ข. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 2 คน 
 ค. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 3 คน 
 ง. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 4 คน 
 ตอบ ก. ประธานสภา 1 คน, รองประธานสภา 1 คน 

สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผูวา
ราชการจังหวัดแตงตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาลประธานสภาเทศบาล
และรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล (มาตรา 20 พรบ.
เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
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แนวขอสอบ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

 
11.การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลเปนอํานาจหนาที่ของใคร 
 ก. นายอําเภอ     ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ค. ประธานสภา    ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ก. นายอําเภอ 

ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 10) 

 
12.สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป นับแตวันเลือกตั้ง 
(พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 11) 

 
13.นายอําเภอสามารถสั่งใหสมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
 ก. มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน 
 ข. ขาดประชุมติดตอกันเกิน 3 ครั้งโดยไมมีเหตุผลอันควร 
 ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาดคุณสมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดตอกันสามครั้งโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควร (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 
ขอ 6) 
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14.เมื่อมีการสอบสวนแลว ปรากฏวาสมาชิกสภาตําบลบกพรองในความประพฤติ ผูใดมี
อํานาจส่ังใหพนจากตําแหนงได 

  ก. ผูวาราชการจังหวัด   ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  ค. ประธานสภาตําบล    ง. คณะรัฐมนตรี 
  ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรอง
ในทางความประพฤติ (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 
ขอ 7) 
 
15.มติของสภาตําบล สามารถใหสมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงไดโดยมีมติดังกลาว ตอง
มีคะแนนเสียงไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 2   ข. ไมนอยกวา 1 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3   ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4  
 ตอบ ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3 

สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียประโยชนของตําบล มติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของ
จํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเทาที่มีอยู (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 มาตรา 12 ขอ 5) 
 
17.เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลที่ไดรับเลือกตั้งวางลง ใหมีการเลือกตั้งใหมภายในกี่วัน นับ
แตวันที่ครบวาระ 
 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ค. 45 วัน 

เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะครบวาระการดํารง
ตําแหนง ใหมีการเลือกตั้งภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ครบวาระ (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 13) 

 
18.จากขอขางตน ถาสมาชิกสภาตําบลวางลงเพราะเหตุผลอื่นใดนอกจากครบวาระ ใหมีการ
เลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางลงภายในกี่วันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
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 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 60วัน 
 ตอบ ง. 60วัน 

เมื่อตําแหนงสมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกตั้งวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบ
วาระ ใหมีการเลือกตั้งแทนตําแหนงที่วางภายในหกสิบวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง เวน
แตวาระการดํารงตําแหนงที่เหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวันใหสภาตําบล ประกอบดวย
สมาชิกเทาที่มีอยู (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 14) 
 
19.ถาตําแหนงสมาชิกสภาวางลงโดยที่ยังมีวาระการดํารงตําแหนงเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอย
แปดสิบวัน ใหดําเนินการอยางไร 
 ก. ใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 
 ข. ใหทําการเลือกตั้งโดยเรงดวน 
 ค. ยุบสภา 
 ง. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 
 ตอบ ก. ใหสภาตําบลประกอบดวยสมาชิกเทาที่มีอยู 

สมาชิกสภาตําบลผูซึ่งไดรับเลือกตั้งแทนนั้นใหอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระท่ี
เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
14) 

 
20.สภาตําบลมีใครเปนประธานสภาตําบล 
 ก. กํานัน     ข. ผูใหญบาน 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. นายอําเภอ 
 ตอบ ก. กํานัน 

สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซึ่ง
นายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 16) 

 
21.รองประธานสภาตําบลแตงตั้งโดยบุคคลใดจากสมาชิกสภาตําบล 
 ก. กํานัน     ข. ผูใหญบาน 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. นายอําเภอ 
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 ตอบ ง. นายอําเภอ 
สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซึ่ง

นายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 16) 

 
22.รองประธานสภาตําบลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

รองประธานสภาตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละส่ีป  (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 16) 
 
23.เมื่อรองประธานสภาตําบลลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ถือวา
พนจากตําแหนงเมื่อใด 
 ก. นับแตวันลาออก    ข. วันถัดไปนับแตวันลาออก 
 ค. 7 วันหลังจากลาออก   ง. เมื่อผูวาราชการจังหวัดเซ็นอนุมัติ 
 ตอบ ก. นับแตวันลาออก 

รองประธานสภาตําบลพนจากตําแหนงกอนครบวาระการดํารงตําแหนงตามวรรคสอง 
เมื่อลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาพนจากตําแหนงนับแต
วันลาออก(พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 16) 
   
24.ผูเรียกประชุมสภาตําบล และดําเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับการประชุมคือใคร 
 ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ข. ประธานสภาตําบล 
 ค. ปลัดอําเภอ     ง. นายกเทศมนตรี 
 ตอบ ข. ประธานสภาตําบล 

ประธานสภาตําบลเปนผูเรียกประชุมสภาตําบล และมีหนาที่ดําเนินการประชุมให
เปนไปตามขอบังคับการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 17) 
 
25.เมื่อประธานสภาตําบลและรองประธานสภาตําบลไมอยูในที่ประชุมใหผูใดดําเนินการแทน 
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แนวขอสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 

 
9.คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยผูใดเปน
ประธาน 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

 
10.ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น จะประกอบดวยกี่คน 

ก. สิบคน     ข. สิบเอด็คน 
ค. สิบสองคน     ง. สิบส่ีคน 
ตอบ ค. สิบสองคน 
 

11.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน 
 ข. ผูบริหารเทศบาล 3 คน 
 ค. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 5 คน 
 ง. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 2 คน 
 ตอบ ก. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน 
  
12.ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คัดเลือกโดยวิธีใด 
 ก. เลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ข. คัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรี 
ค. คัดเลือกโดยมติของที่ประชุม ครม. 
ง. คัดเลือกโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตอบ ก. เลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีนายกรัฐมนตรีกําหนด 
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25.ภารกิจที่เปนการดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 
ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ใหดําเนินการใหเสร็จส้ิน
ภายในกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 
 
26.ภารกิจที่รัฐจัดใหบริการในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น และกระทบถึงองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่น ใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในกี่ป 

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

27.ภารกิจที่เปนการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลใหดําเนินการใหเสร็จส้ินภายในกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 
 

28.ในวาระเริ่มแรกใหคณะกรรมการจัดทําแผนการกระจายอํานาจ และแผนปฏิบัติการ   
เพื่อกําหนดข้ันตอนใหเสร็จส้ินภายในระยะเวลาใดนับแตวันที่คณะกรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่ 

ก. 1 ป      ข. 2 ป 
ค. 3 ป      ง. 4 ป 
ตอบ ก. 1 ป 
พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา 35 ในวาระเริ่มแรก ใหคณะกรรมการ

จัดทําแผนตาม มาตรา 30 และแผนปฏิบัติการตาม มาตรา 32 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งป
นับแตวันที่ กรรมการเริ่มปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
29.ในวาระเริ่มแรก นายกรัฐมนตรี จัดใหมีการเลือกผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สรรหาผูทรงคุณวุฒิ ใหเสร็จส้ินภายในกี่วัน 
 ก. 30 วัน     ข. 45 วัน 
 ค. 60 วัน     ง. 90 วัน 
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 ตอบ ค. 60 วัน 
พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา 36 ในวาระเริ่มแรก ใหนายกรัฐมนตรีจัด

ใหมีการเลือกผูแทน องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสรรหาผูทรงคุณวุฒิตาม มาตรา 6 ให 
แลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
30.ผูรับสนองพระบรมราชโองการใน พรบ.ฉบับนี้คือใคร 
 ก. นายชวน หลีกภัย    ข. นายสมัคร สุนทรเวช 
 ค. พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร   ง. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 
 ตอบ ก. นายชวน หลีกภัย 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี 
 
31.การจัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุน โดยตั้งแตปงบประมาณ 2550 ใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวารอยละเทาใด 
 ก. รอยละ 15     ข. รอยละ 25 
 ค. รอยละ 30     ง. รอยละ 35 
 ตอบ ข. รอยละ 25 

พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542  มาตรา 30 
(4) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2550 เปนตนไป ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมนอยกวา
รอยละยี่สิบหา และโดยมีจุดมุงหมายที่จะใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีรายไดเพิ่มข้ึนคิด
เปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรร
สัดสวนที่เปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้นดวยการเพิ่มสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิน่ตอรายไดสุทธิของ
รัฐบาลตามวรรคหนึ่งใหเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาที่เหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจท่ี
ถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ถายโอนเพิ่มข้ึนภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใด 
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ส่ังซื้อไดท่ี 
www.SheetRam.com 
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