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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 

แกไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 
 

1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 

 ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2547    ข. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2549 

 ค. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550    ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 ตอบ ค. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเมื่อใด 

 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2   

 
3. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 

 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น   ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 

 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค   ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 

 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถ่ิน 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น ตามกฎหมาย 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  มาตรา 4 ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังนี้ 

  (1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 

  (2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 

  (3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4. ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนนั้น จะตองคํานึงถึงส่ิงใดเปนหลัก 

 ก. คุณภาพและปริมาณงาน   ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 

 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 

 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
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การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวนราชการนั้น ๆ ไวดวย 

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 

 

5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน นี ้

 ก. นายกรัฐมนตรี     ข. ปลัดกระทรวง 

 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. คณะรัฐมนตร ี

 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัตินี้ (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 

   

6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางนั้นจะประกอบดวยอะไรบาง 

 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 

 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 

 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 

 ง. จังหวัด, อําเภอ 

 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้ 

(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 

(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 

(3)   ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 

 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนหนวยงานใด 

 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 

 ค. กรม      ง. หนวยงานอิสระ 

 ตอบ ก. กระทรวง 

 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 

วรรค 2) 
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8.การบริหารราชการสวนกลางนั้นมีฐานะเปนอยางไร 

 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 

 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 

 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 

9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 

 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 

 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

 ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 

และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ 

รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง 

และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวนราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดใหหัวหนา

สวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  

 

10.ขอใดมิใชการจัดระเบียบราชการของกระทรวง 

 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี   ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 

 ค. ทบวง     ง. กรม 

 ตอบ ค. ทบวง 
ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 

(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี   (2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 

(3)   กรม  
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545)  
 

11.ในการแตงตั้งอธิบดีนั้น ใหผูใดนําเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

 ก. ปลัดกระทรวง     ข. รัฐมนตรีเจาสังกัด 

 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
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แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2552 

 
 
16.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยใครบาง 
 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 ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 17  ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือก

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคนหน่ึง และรองประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 

 
17.เมื่อตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง 

 ก. ภายในสิบหาวัน    ข. ภายในสามสิบวัน 

 ค. ภายในส่ีสิบหาวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 

 ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 19  เมื่อตําแหนงประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุ

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด แลวแต กรณี แทนตําแหนงที่วาง

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 

 

18.เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในที่ประชุมใหดําเนินการอยางไร 

 ก. ผูอาวุโสที่สุดเปนประธานช่ัวคราว  ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 

 ค. เล่ือนการประชุมออกไป   ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานช่ัวคราว 

 ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21  เมื่อประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในที่ประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 
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19.ในปหนึ่งๆ  มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 

 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 

 ค. สามสมัย     ง. ส่ีสมัย 

 ตอบ ข. สองสมัย 

 พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

 
20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน 

 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ข. 15 วัน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 22  ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย 

          ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดครั้งแรก ภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

           วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนด 

สมัยประชุมสามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดส่ังขยาย

สมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 

 

21.สมัยประชุมสามัญมีกําหนดข้ึนภายในกี่วัน 

 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ค. 45 วัน 

 คําอธิบายดังขอขางตน 
22.กรณีมีเหตุจําเปน ประธานสภาสามารถส่ังขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไมเกินกี่วัน 

 ก. 15 วัน     ข. 30 วัน 

 ค. 45 วัน     ง. 60 วัน 

 ตอบ ก. 15 วัน 

  คําอธิบายดังขอขางตน 

 

23. ผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดสมัยประชุมคือใคร 

 ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  ข. นายกเทศมนตรี 
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 ค. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  ง. คณะรัฐมนตรี 

 ตอบ ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 24  ภายใตบังคับมาตรา 22 ใหประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตามสมัยประชุมและ เปนผูเปดและ

ปดการประชุม 

          ในกรณีที่ไมมีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไม

เรียกประชุมตามกฎหมาย ใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม 

 

24.จากขอขางตน ในกรณีไมมีบุคคลดังกลาว  ใหผูใดเปนผูเรียกประชุมและเปนผูเปดและปดการประชุม 

 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 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 25  เมื่อเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแหงองคการ

บริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน

สมัยวิสามัญก็ได หรือนายกองคกา รบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไม

นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู อาจทําคํารองยื่นตอ

ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการประชุมสมัยวิสามัญได 

ในกรณีที่นายกองคการบริหารสวนจังหวั ด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําคํารองขอให

เปดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุม

สภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยายเวลาออกไปอีก

ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียง ไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของจํานวน

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาที่มีอยู และใหขยายออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน   
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26.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการประชุมสมัยวิสามัญ 

 ก. ใหมีกําหนดเจ็ดวัน     

 ข. ขยายเวลาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาดวยเสียงสองในสาม 

 ค. ถาตองการขยายออกไปไดไมเกินเจ็ดวัน 

 ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

 ตอบ ข. ขยายเวลาตองไดรับความเห็นชอบจากสภาดวยเสียงสองในสาม 

คําอธิบายดังขอขางตน 
 

27.ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่ใครกําหนด 

 ก. กระทรวงกลาโหม    ข. กระทรวงมหาดไทย 

 ค. กระทรวงยุติธรรม    ง. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

 ตอบ ข. กระทรวงมหาดไทย 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา  26  ขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัดใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 

28.ในการประชุมลับของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น ยอมมีไดเมื่อจํานวนสมาชิกรองขอมาไมนอยกวา

เทาใด 

 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 1 ใน 2 

 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 

 ตอบ ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 30  การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะที่จะไดกําหนดไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

แต การประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดรวมกันมีจํานวน ไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาประชุม

รองขอ 

 

29.ผูวาราชการจังหวัดยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคําถามดวยเหตุผลใด 

 ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ   ข. เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการสวนกลาง 

 ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 

 ตอบ ง. ถูกเฉพาะขอ ก. และ ขอ ข. 
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พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 32  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอาจ

เสนอขอสอบถามตอประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดช้ีแจงขอเท็จจริงใด ๆ อัน

เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของราชการสวนภูมิภาคและใหหัวหนาหนวยงานราชการตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการแผนดินซ่ึงมาปฏิบัติหนาที่ในเขตจังหวัดช้ีแจงขอเท็จจริงใด ๆ อันเกี่ยวกับงานในหนาที่ได ทั้งนี้ ใหผูวา

ราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการดังกลาวช้ีแจงดวยวาจาหรือเปนหนังสือตอประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดภายในเวลาอันสมควรก็ได 

        ผูวาราชการจังหวัดหรือหัวหนาหนวยงานราชการยอมมีสิทธิที่จะไมตอบคํา ถามเมื่อเห็นวาขอเท็จจริง

น้ันเปนเรื่องที่เก่ียวกับความมั่นคงของชาติหรือเก่ียวกับนโยบายของการบริหารราชการสวนกลางที่ยังไมสมควร

เปดเผย 

 

30.บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารจังหวัดตองไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายใด 

 ก. กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 ข. กฎหมายเลือกตั้งสภาทองถิ่น 

 ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

 ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ก. กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 

พรบ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 35/1 บุคคลผูมีสิทธิสมัค รรับเลือกตั้งเปนนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดตองมีคุณสมบัติ  และไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิก

สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ดวย 

(1) มีอายุไมต่ํากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

(2) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

(3) ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น  คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รอง

ผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือที่ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมใน

สัญญา หรือกิจการที่กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 

 

31.ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับผูสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ก. มีอายุไมต่ํากวา 25 ปในวันเลือกตั้ง  ข. สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี 

 ค. ไมเปนผูพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ง. ไมเคยเปนผูบริหารทองถิ่น 

 ตอบ ก. มีอายุไมต่ํากวา 25 ปในวันเลือกตั้ง 

  คําอธิบายดังขอขางตน 
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 

และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 

 

9.เมื่อไดมีการจัดตั้งเทศบาล  ตาม พรบ.ฉบับนี้ ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ภายในกี่

วันนับแตวันที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาล 

 ก. ภายใน 15 วัน     ข. ภายใน 30 วัน 

 ค. ภายใน 45 วัน     ง. ภายใน 60 วัน 

 ตอบ ค. ภายใน 45 วัน 

เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายวาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวน

ตําบล ใหเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่น

หรือผูบริหารทองถิ่นภายใน สี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดจัดตั้งเปนเทศบาล  (มาตรา 8 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึง

ฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

10.ในระหวางที่ไมมีนายกรัฐมนตรีใหผูใดปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีไดเปนการช่ัวคราว  จนถึงวันประกาศผล

การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี   

 ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล   ข. ผูวาราชการจังหวัด 

 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ง. นายอําเภอ 

 ตอบ ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงดํารงตําแหนงอยูกอนวันที่จัดตั้ง

เทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเ ปนการช่ัวคราว จนถึงวัน

ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (มาตรา 8 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

11.ทองถิ่นอันเปนที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนข้ึนไป หมายถึงขอใด 

 ก. เทศบาลตําบล     ข. เทศบาลนคร 

 ค. เทศบาลเมือง     ง. เทศบาลทองถิ่น 

 ตอบ ค. เทศบาลเมือง 

เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหนึ่ง

หมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศ
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กระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว

ดวย (มาตรา 10 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

12.ทองถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต 50,000 คนข้ึนไป ใหยกฐานะเปนเทศบาลใด 

 ก. เทศบาลสภาตําบล    ข. เทศบาลนคร 

 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 

 ตอบ ข. เทศบาลนคร 

เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหาหมื่นคนข้ึนไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะ

ปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้ และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร 

ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้น ใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึง

ฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

13.การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยกฎหมายใด 

 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย   ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 

 ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล 

ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

14.ในกรณีที่เปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหผูใดส้ินสุดอํานาจหนาที่เมื่อพนกําหนด 1 ป 

 ก. กํานัน      ข. ปลัดอําเภอ 

 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล   ง. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 ตอบ ก. กํานัน 

ในกรณีที่เปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครให กํานัน ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสา รวัตรกํานัน ในทองถิ่นที่ไดเปล่ียนแปลงเขตเปนเทศบาลส้ินสุดอํานาจ

หนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปล่ียนแปลงนั้นเมื่อพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย

เปล่ียนแปลงเขตเทศบาลใชบังคับเปนตนไป (มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

15.องคการเทศบาลประกอบดวยใครบาง 

 ก. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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 ข. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล, กรรมการ 

 ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 

 ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ 

 ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 

องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่ม

ถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 

16.บรรดาทรัพยสิน  หนี้ สิทธ์ิ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมใหดําเนินการอยางไร  เมื่อมีการเปล่ียนแปลง

ฐานะ 

 ก. ยกเลิก     ข. โอนไปเปนของเทศบาลใหม 

 ค. โอนไปเปนของกระทรวงมหาดไทย  ง. โอนไปเปนของกรมบัญชีกลาง 

 ตอบ ข. โอนไปเปนของเทศบาลใหม 

ทองถิ่นที่ไดเปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหนึ่ง ใหพนจากสภาพแหงเทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูก

เปล่ียนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หนี้ สิทธิ  

และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมให โอนไปเปนของเทศบาลใหม ในขณะเดียวกันนั้น และบรรด าเทศบัญญัติที่

ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป (มาตรา 13 วรรคสอง พรบ .เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 13 

พ.ศ.2552) 

 

17.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

 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 24 คน  

สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวน สิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.เทศบาล แกไขเพิ่มถึงฉบับ 

13 พ.ศ.2552) 

 

18.ขอใดเปนขอหามของคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล 

 ก. ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น ข. ไมเปนคณะผูบริหารทองถิ่น 

 ค. ไมเปนเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น  ง. ถูกทุกขอ 
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แนวขอสอบ พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552 

 
1. พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ฉบับนี้ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. พ.ศ.2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2544     ง. พ.ศ. 2545 
 ตอบ ข. พ.ศ. 2542 
 
2.พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) ประกาศใชเมื่อใด 
 ก. พ.ศ. 2549     ข. พ.ศ. 2550 
 ค. พ.ศ. 2551     ง. พ.ศ. 2552 
 ตอบ ง. พ.ศ. 2552 
 
3. พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) ใหไวเมื่อใด 
 ก. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549    ข. 3 กันยายน พ.ศ. 2550 
 ค. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551   ง. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 
 ตอบ ง. 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552   
 
4.พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) นี้มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 15 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 30 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
  
5.พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) ไดยกเลิกมาตราใดใน พรบ . ระเบียบบริหารราชการเมือง

พัทยา พ.ศ. 2542 
 ก. มาตรา 42     ข. มาตรา 43 
 ค. มาตรา 44     ง. มาตรา 45 
 ตอบ ง. มาตรา 45 
 
6.ผูรักษาการใน พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) คือใคร 
 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
7. พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 นั้นไดยกเลิกกฎหมายใด 
 ก. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 
 ข. พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. 2521 
 ค. พรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
8. “ผูวาราชการจังหวัด” ใน พรบ. ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา นี้หมายถึง 
 ก. กรุงเทพมหานคร    ข. ชลบุรี 
 ค. พัทยา     ง. กรุงเทพและปริมณฑล 
 ตอบ ข. ชลบุรี 
 
9. ผูมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับหรือประกาศ  เพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.นี้คือใคร 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
ค. นายกรัฐมนตรี    ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
10.หมวดที่ 1  ใน พรบ.ฉบับนี้ เกี่ยวกับเรื่องใด 
 ก. การบริหารเมืองพัทยา    ข. การจัดตั้งเมืองพัทยา 
 ค. อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา   ง. ขอบัญญัติเมืองพัทยา 
 ตอบ ข. การจัดตั้งเมืองพัทยา 
 
11.ขอใดกลาวไมถูกตอง 
 ก. เมืองพัทยามีฐานะเปนนิติบุคคล 
 ข. การแกไขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 ค. มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
 ง. มีอายุไมต่ํากวา 18 ปในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
 ตอบ ค. มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติตองไดสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 10 ป 
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12. การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวยใครบาง 
 ก. สภาเมืองพัทยา    ข. นายกเมืองพัทยา 
 ค. ขาราชการเมืองพัทยา    ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
 ตอบ ง. ถูกทั้งขอ ก. และ ขอ ข. 
 
13.สภาเมืองพัทยาประกอบดวยสมาชิกจํานวนกี่คน 
 ก. 20 คน     ข. 22 คน 
 ค. 24 คน     ง. 26 คน 
 ตอบ ค. 24 คน 
 
14. ผูมีสิทธิเลือกตั้งเปนราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยานั้น ตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานไมนอยกวากี่วัน

นับถึงวันเลือกตั้ง 
 ก. 60 วัน     ข. 120 วัน 
 ค. 180 วัน     ง. 360 วัน 
 ตอบ ค. 180 วัน 
 
15. บุคคลใดไมมีสิทธิในการเลือกตั้ง 
 ก. วิกลจริต     ข. ภิกษุ สามเณร 
 ค. ถูกคมขังโดยหมายศาล    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 
16. บุคคลใดเปนผูไมมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
 ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด   ข. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 

ค. มีช่ืออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา 1 ป   ง. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 
ตอบ ข. มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
 

17.ขอใดมิใชขอหาม มิใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิก 
 ก. เคยตองคําพิพากษาจําคุกตั้งแต 2 ป โดยพนโทษมายังไมถึง 5 ป ในวันเลือกตั้ง 
 ข. เคยถูกไลออกเพราะทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 ค. เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 ง. เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นที่ราษฎรลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงไมเกินหนึ่งปนับ จากวันที่พน

จากตําแหนง  
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แนวขอสอบ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ.2551 

 

1.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ. ใด 

 ก. พ.ศ. 2542     ข. พ.ศ. 2543 

 ค. พ.ศ. 2544     ง. พ.ศ. 2545 

 ตอบ ก. พ.ศ. 2542 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้  เรียกวา  

“พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวน- ทองถ่ิน พ.ศ. 2542” 

 

2.พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีผลบังคับใชเมื่อใด 

 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแต

วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 

3.ผูรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 คือใคร 

 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 ค. ผูวาราชการจังหวัด    ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา 

 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 4  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

มหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้

 

4. หมวด 1 ใน พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542  เกี่ยวกับเรื่องใด 

 ก. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ข. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 

 ค. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล 

 ง. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา 
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 ตอบ ก. การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 1 การบริหารงานบุคคลในองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

 

5.ในองคการบริหารจังหวัดแตละแหงนั้นแตละแหงนั้น จะประกอบดวยหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวน

กี่คน 

 ก. 1 คน      ข. 2 คน 

 ค. 3 คน      ง. 4 คน 

 ตอบ ค. 3 คน 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5  ในองคการบริหารสวนจังหวัดแตละ

แหง  ใหมีคณะกรรมการขาราชการองคการ-บริหารสวนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

          (1)  ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน 

          (2)  หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากสวนราชการในจังหวัดนั้น    ซ่ึง ผูวาราชการ

จังหวัดประกาศกําหนดวาเปนสวนราชการที่เกี่ยวของ  ทั้งนี้ ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารงานบุคคล 

ผูวาราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดสวนราชการที่เกี่ยวของเมื่อใดก็ได 

(3)  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนสี่คน  ประกอบดวย  นายกองคการบริหาร-สวนจังหวัด   

 

14.เหตุผลในการมีคณะกรรมการกลาง ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด คือเหตุผลใด 

 ก. เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบคุคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 ข. เพื่อติดตาม กํากับ ดูแล การทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 ค. เพื่อกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานของขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ง. ถูกทุกขอ 

 ตอบ ก. เพ่ือใหการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

15. ประธานในคณะกรรมการกลางคือบุคคลใด 

 ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 ค. อธิบดีกรมบัญชีกลาง    ง. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ตอบ ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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แนวขอสอบ พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 
 
1.พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ. ใด 

ก. พ.ศ. 2539     ข. พ.ศ. 2540 
ค. พ.ศ. 2541     ง. พ.ศ. 2542 
ตอบ ง. พ.ศ. 2542 
14พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 
 

2.พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น แกไขเพิ่มเติมในป พ.ศ.ใด 
ก. พ.ศ. 2549     ข. พ.ศ. 2550 
ค. พ.ศ.2551     ง. พ.ศ. 2552 
ตอบ ก. พ.ศ. 2549 
  

3. พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มี

ผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2549   ข. 30 ธันวาคม พ.ศ.2549 
 ค. 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549   ง. 1 มกราคม พ.ศ. 2550 
 ตอบ ข. 30 ธันวาคม พ.ศ.2549 

  
4.พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 นี้มีผลบังคับ

ใชเมื่อใด 
ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
14พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา15 2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใหใชบังคับ ตั้งแตวัน

ถัด จากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

5. “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความถึงส่ิงใด 
 ก. องคการบริหารสวนจังหวัด   ข. เทศบาล 
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 ค. กรุงเทพมหานคร    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
"องคกรปกครองสวนทองถ่ิน" หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกร ปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 

6.ผูรักษาการตาม พรบ .กําหนดแผนและข้ัน ตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 

2542 นี้คือใคร 
ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 
ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
14พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา 15 5 ใหนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงกา รคลัง และ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้  ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจและหนาที่ของ

ตนและมีอํานาจออกกฎกระทรวง และ ระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
7.หมวดที่เกี่ยวของใน พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 

2542 นี้มีกี่หมวด กี่มาตรา 
 ก. 4 หมวด, 35 มาตรา    ข. 4 หมวด , 36 มาตรา 
 ค. 4 หมวด ,37 มาตรา    ง. 4 หมวด , 38 มาตรา 
 ตอบ  ค. 4 หมวด ,37 มาตรา 
 
8.หมวดที่ 1  ของ พรบ .กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 

2542 นี้เกี่ยวกับเรื่องใด 
ก. การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

  ข. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ค. การจัดสรรสัดสวนภาษีและอากร 
  ง. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ตอบ ข. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
14หมวด 1 คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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9.คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง    ง. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 

14พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ  พ.ศ.2542 มาตรา15 6 ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา "คณะกรรมการการ 

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน" ประกอบดวย  

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เปนประธาน  

(2) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวง

มหาดไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เลขาธิการ ก.พ. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิผูอํานวยการสํานัก

งบประมาณ และอธิบดีกรมการปกครอง  

(3) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจํานวนสิบสองคน ประกอบดวย ผูบริหารองคการบริหาร

สวนจังหวัดสองคน ผูบริหารเทศบาลสามคน ผูบริหาร องคการบริหารสวนตําบลหาคน และผูบริหาร

กรุงเทพมหานคร ผูบริหารเมือง พัทยาหรือผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งข้ึนรวมสอง 

คน ทั้งนี้ โดยใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละประเภทเลือกกัน เองตามหลักเกณฑและวิธีการที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด  

(4) ผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบสองคน ประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรู ความเช่ียวชาญในดานการ

บริหารราชการแผนดิน ดานการพัฒนาทองถิ่น ดานเศรษฐศาสตร ดานการปกครองสวนทองถิ่นในสาขารัฐศาสตร

หรือรัฐ ประศาสนศาสตร และดานกฎหมาย ทั้งนี้ การสรรหาผูทรงคุณวุฒิใหเปน ไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่

นายกรัฐมนตรีกําหนด  

ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ 
 

10.ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร ปกครองสวนทองถิ่น จะ

ประกอบดวยกี่คน 
ก. สิบคน     ข. สิบเอ็ดคน 
ค. สิบสองคน     ง. สิบส่ีคน 
ตอบ ค. สิบสองคน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
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11. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน ข. ผูบริหารเทศบาล 3 คน 
 ค. ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 5 คน  ง. ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 2 คน 
 ตอบ ก. ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
 
12.ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น คัดเลือกโดยวิธีใด 
 ก. เลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 

ข. คัดเลือกโดยนายกรัฐมนตรี 
ค. คัดเลือกโดยมติของที่ประชุม ครม. 
ง. คัดเลือกโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตอบ ก. เลือกกันเองตามหลักเกณฑและวิธีการที่นายกรัฐมนตรีกําหนด 
คําอธิบายดังขอขางตน 
 

13. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น นี้ประกอบดวยกี่คน 
ก. 10 คน     ข. 11 คน 
ค. 12 คน     ง. 13 คน 
ตอบ ค. 12 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 

 
14. การสรรหาผูทรงคุณวุฒินั้นใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูใดกําหนด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 ค. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตรี 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
15.เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือใคร 
 ก. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 ข. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ค. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ง. อธิบดีกรมการปกครอง 
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