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.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

ขอบเขตเนื้อหา 
 

สวนที่ 1 วิเคราะหและสรุปเหตุผล  
อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ          6 
เง่ือนไขภาษา           33 
อุปมาอุปไมย            51 
เง่ือนไขสัญลักษณ          59 
แนวขอสอบ เง่ือนไขสัญลักษณ          64 
แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม          120 
แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย         139 
คณิตศาสตรท่ัวไป           150 
 
สวนที่ 2 วิชาภาษาไทย  
การใชคํา            200 
การใชคําราชาศัพท           203 
การสรุปใจความ            213 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย          216 
การเขียนสะกดการันต         220 
ประโยค            221 
ลักษณะภาษา            223 
การใชภาษา       238 
แนวขอสอบภาษาไทย      248 
 
สวนที่ 3 วิชาความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ  
สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534  

และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2553       263 
สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พ.ศ.2552      271 
สรุป พรบ.เทศบาล 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2552    277 
สรุป พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537  

และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2552      290 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542    297 
สรุป พ.ร.บ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2549    303 
ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    312 
สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร 

กิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546       339 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552  

และแกไขเพื่มเติม (ฉบับท่ี 2)พ.ศ. 2552      345 
แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)     351 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือ

สลับกันไปกไ็ด  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายชั้น หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 

 
วิธีบวก 
 
 จะมีการเพ่ิมข้ึนแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพ่ิมแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางที่ 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 5 
    ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 
 
 
ตัวอยางที่ 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 
วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 
       
 
 
  พบวา  ผลตางมีคาเพิ่มขึ้นทีละ 2 
  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพิ่มขึ้นจากเลขกอนหนาทีละ 2 
    ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 
 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

ตัวอยางที่ 1 จีน : ปกกิ่ง         ?  :  ? 
  ก. บังคลาเทศ : ทิมพ ู   ข. กัมพูชา : เวียงจันทน 
  ค. อิรัก : แบกแดด    ง. ลาว : มะนิลา 
  ตอบ  ค. อิรัก : แบกแดด  
  แนวคิด ปกกิง่เปนเมืองหลวงของจีน 

    แบกแดดเปนเมืองหลวงของอิรัก 
ตัวอยางที่ 2 ไทย : เวียดนาม    กรุงเทพ  :  ?  
  ก. ซานา     ข. ฮานอย 
  ค. เวียนนา     ง. เอเธนส    
  ตอบ  ข. ฮานอย 
  แนวคิด เมืองหลวงของไทย คอื กรุงเทพ 
    เชนเดียวกับ เมืองหลวงของเวียดนามคือ ฮานอย  

ตัวอยางที่ 3 ออสเตรีย : เบลเยียม  ?  :  ? 
  ก. เช็ก : เดนมารก    ข. โครเอเชีย : ภูฎาน 
  ค. จอรเจีย : อินโดนีเซีย   ง. อิรัก : พมา 
  ตอบ  ก. เช็ก : เดนมารก  
  แนวคิด ออสเตรียและเบลเยียม เปนประเทศในแถบทวีปยุโรป 
    เชนเดียวกับ เช็ก และเดนมารก 

ตัวอยางที่ 4 แอฟริกา : เคนยา     ?  :  ? 
  ก. กัวเตมาลา : ปานามา   ข. อกูันดา : อเมริกา 
  ค. ไนจีเรีย : คิวบา    ง. โมร็อกโก : ไนเจอร 
  ตอบ  ง. โมร็อกโก : ไนเจอร 
  แนวคิด แอฟริกา และเคนยาเปนประเทศในแถบยุโรป 
    เชนเดียวกับ โมร็อกโก และไนเจอร 

ตัวอยางที่ 5 มาเลเซีย : ฟลิปปนส   ?  :  ? 
  ก. สิงคโปร : อินโดนีเซีย   ข. ญี่ปุน : ไตหวัน 
  ค. ไทย : อินเดีย    ง. เนปาล : บังคลาเทศ 

  ตอบ  ก. สิงคโปร : อินโดนีเซีย 
  แนวคิด มาเลเซียและฟลิปปนส เปนประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 



หนา 5 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 
และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553  

 
 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 

เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานท่ีไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถ่ิน การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละภารกิจ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบยีบบริหารราชการส่วนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือไม่

สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

 1. ลาออก 
 2. ส้ินสุดสมาชิกสภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 3. ผู้ว่าส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
 เมื่อประธานหรือรองประธานพ้นจากตําแหน่งให้เลือกประธานภายใน 15 วันนับแต่วันที่
ตําแหน่งนั้นว่างลง และในปีหนึ่งๆ  ให้มีสมัยประชุม 2 สมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่กําหนด แต่ต้อง
ไม่เกินกว่า 4 สมัย และนายอําเภอ จะต้องดําเนินการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกต้ัง หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมได้  
นายอําเภออาจเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังยุบสภาได้ ในสมัยประชุมสามัญสมัยหน่ึงๆ นั้น มี
กําหนดไม่เกิน 15 วัน ถ้าจะขยายเวลาต้องได้รับอนุญาตจากนายอําเภอ หากมีความจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลอาจให้มีการประชุมวิสามัญได้ด้วยการลงคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซ่ึงต้องได้รับคํายินยอมจากนายอําเภอ และให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่ง มาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชน  
 

คุณสมบัติของผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 1. มีอายุไม่ตํ่ากว่า 30 ปี 
 2. สําเร็จไม่ตํ่ากว่า ม.ปลาย 
 3. ไม่เป็นผู้พ้นจากตําแหน่งเพราะมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินไม่ถึง 5 ปี 
 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล มีวาระอยู่ในตําแหน่ง 4 ปี และดํารงตําแหน่งติดต่อกัน
เกิน 2 วาระไม่ได้หากดํารงตําแหน่งไม่ครบ 4 ปีให้นับเป็น 1วาระและก่อนท่ีนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเข้ารับหน้าที่ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลภายใน 30 วัน หากไม่สามารถกระทําได้ให้ทําเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนทราบ
ภายใน 7 วันและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานต่อสภา
ทุกปี และสมาชิกสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลแถลงข้อเท็จจริงในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลข้อบัญญัติดังกล่าว 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องกําหนดวันอภิปรายไม่เร็วกว่า 5 วันและไม่ช้ากว่า 15 
วัน แล้วแจ้งให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลทราบ 
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กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  คู่มือ ความรู้ความสามารถทั่วไป........ 

 ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองนายกตามลําดับ
ปฏิบัติหน้าที่แทน หากไม่มีผู้ใดปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้รักษา
ราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเม่ือ 
 1. ออกตามวาระ 
 2. ตาย 
 3. ลาออกซ่ึงทําหนังสือแจ้งต่อนายอําเภอ 
 4. ผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
 5. ราษฎรจํานวนไมน้อยกว่า 3 ใน 4 ที่มีสิทธิเลือกต้ังลงคะแนนเสียงให้ออกจากตําแหน่ง 
 

งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 หากงบประมาณรายจ่ายใดไมพอใช้จ่าย  อาจทําข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
เมื่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้เสนอนายอําเภอ
ให้อนุมัติและให้นายอําเภออนุมัติให้เสร็จภายใน 15 วันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติ  หาก
นายอําเภอไม่อนุมัติต้องแจ้งเหตุผลและส่งคืน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในเวลาที่
กําหนด หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ถือว่าเห็นชอบ  ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีมติ
ยืนยันตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณให้นายอําเภอส่งร่างไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน 15 วัน 
หากผู้ว่าเห็นชอบส่งไปยังนายอําเภอเพ่ืออนุมัติ หากไม่เห็นชอบให้รางข้อบัญญัติเป็นอันตกไป   
หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ให้ถือว่าเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ 
 ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี ให้นายอําเภอต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมการ 7 คน 
เพ่ือหาข้อยุติความขัดแย้งซ่ึงประกอบด้วยสมาชิกสภา 3 คน และบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิก 3 คน ซ่ึง
ให้ต้ังภายใน 7 วัน และกรรมการท้ัง 6 คน เสนอบุคคลท่ีมิได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
รองนายก เลขานุการและสมาชิก ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการภายใน 7 วัน นับแต่วันที่
กรรมการครบ 6 คน หากไม่อาจเสนอช่ือบุคคลได้ให้นายอําเภอแต่งต้ังตามเง่ือนไขดังกล่าว และ
คณะกรรมการพิจารณาร่างดังกล่าวให้เสร็จภายใน 15 วัน ในกรณีที่ไม่อาจพิจารณาให้เสร็จให้
ประธานกรรมการรายงานผลแล้ววินิจฉัยชี้ขาโดยเร็วแล้วเสนอต่อนายอําเภอ 
 นายอําเภอส่งร่างบัญญัติผ่านคณะกรรมการหรือประธานกรรมการให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอร่างภายใน 7 วันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติ 
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หากนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม่เสนอร่างข้อบัญญัติ ต่อสภาภายในเวลาที่กําหนดให้
นายอําเภอรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดส่ังให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง 
 ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้แล้วเสร็จ
ใน 30 วันนับแต่วันรับร่างข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ให้ร่างบัญญัตินั้นเป็นอันตกไปและให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีที่แล้วไปพลางก่อนและใน
กรณีดังกล่าวให้นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

การกํากับดูแลองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นายอําเภอมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ หากนายอําเภอพบผู้ใดปฏิบัติการ
ในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตําบล นายอําเภออาจชี้แจงแนะนํา 
และตักเตือน พร้อมทั้งมีอํานาจออกคําส่ังระงับการปฏิบัติราชการของนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลตามที่เห็นสมควรแล้วรับรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน 15 วัน ซ่ึงการกระทํา
ของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ฝ่าฝืนคําส่ังของนายอําเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นไม่มีผล
ผูกพันต่อองค์การบริหารส่วนตําบล และเพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
โดยรวม นายอําเภอจะรายงานเสนอความเห็นต่อผู้วาราชการจังหวัดเพ่ือยุบสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลได้ เมื่อมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ต้องมีการเลือกต้ังสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลข้ึนใหม่ภายใน 45 วัน 
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง 

“พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตําบล ข้าราชการกรุงเทพมหานคร พนักงานเมืองพัทยา และ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดต้ัง ซ่ึงได้รับการบรรจุ
และแต่งต้ังให้ปฏิบัติราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณหมวดเงินเดือนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน หรือจากเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนของรัฐบาลท่ีให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาจัดเป็นเงินเดือนของข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน  

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวดั 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่ละแห่ง ให้มีคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนสามคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น 

ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 

(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจํานวนส่ีคน ประกอบด้วย นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
คัดเลือกจํานวนหนึ่งคน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวนหนึ่งคน 

(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนส่ีคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
ด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหารและการ
จัดการ หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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การบริหารงานบุคคลในเทศบาล 
เทศบาลที่อยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานเทศบาลร่วมกันคณะ

หนึ่งทําหน้าที่บริหารงานบุคคลสําหรับเทศบาลทุกแห่งที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 
(1) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 
(2) หัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนห้าคนจากส่วนราชการในจังหวัดนั้น 

ซ่ึงผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปลี่ยนแปลงการกําหนดส่วน
ราชการท่ีเกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 

(3) ผู้แทนเทศบาลจํานวนหกคน ดังนี้ 
(ก) ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงประธานสภาเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือก

กันเองจํานวนสองคน 
(ข) นายกเทศมนตรี ซ่ึงนายกเทศมนตรีในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวน

สองคน 
(ค) ผู้แทนพนักงานเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง

จํานวนสองคน 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน

ด้านการบริหารงานท้องถ่ิน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ ด้านการบริหาร และ
การจัดการ หรือด้านอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 
 
การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล 

องค์การบริหารส่วนตําบลที่อยู่ในเขตจังหวัดหน่ึง ให้มีคณะกรรมการพนักงานส่วน
ตําบลร่วมกันคณะหนึ่ง ทําหน้าท่ีบริหารงานบุคคลสําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลทุกแห่งที่อยู่ใน
เขตจังหวัดนั้น ประกอบด้วย 

(1) ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน 

(2) นายอําเภอหรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดนั้นจํานวนแปดคน ซ่ึงผู้ว่า
ราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ในกรณีจําเป็นเพ่ือประโยชน์
ในการบริหารงานบุคคล ผู้ว่าราชการจังหวัดจะประกาศเปล่ียนแปลงการกําหนดส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเม่ือใดก็ได้ 
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32.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีระยะเวลาดํารงตําแหน่งคราวละก่ีปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
 ก. 2 ปี      ข. 3 ปี 
 ค. 4 ปี      ง. 5 ปี 
 ตอบ ค. 4 ปี 

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/2 ให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดดํารงตําแหน่งนับต้ังแต่วันเลือกต้ังละมีระยะการดํารงตําแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วัน
เลือกต้ัง 
33.ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้ 
แต่งตั้งรองนายกองค์การได้ไม่เกินก่ีคน 
 ก. ไม่เกิน 2 คน    ข. ไม่เกิน 3 คน 
 ค. ไม่เกิน 4 คน    ง. ไม่เกิน 5 คน 
 ตอบ ค. ไม่เกิน 4 คน 

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 35/3 นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอาจแต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมิใช่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่ีสิบ
แปดคน ให้แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสี่คน 

(2) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามสิบหกคนหรือส่ีสิบสองคน ให้แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสามคน 

(3) ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยี่สิบ
ส่ีคนหรือสามสิบคนให้แต่งต้ังรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกินสองคน 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจแต่งต้ังเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และท่ีปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
จํานวนรวมกันไม่เกินห้าคน 
34.ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้ 
แต่งตั้งรองนายกองค์การได้ไม่เกินก่ีคน 
 ก. ไม่เกิน 2 คน    ข. ไม่เกิน 3 คน 
 ค. ไม่เกิน 4 คน    ง. ไม่เกิน 5 คน 
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 ตอบ ข. ไม่เกิน 3 คน 
35.ในกรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้ 
แต่งตั้งรองนายกองค์การได้ไม่เกินก่ีคน 
 ก. ไม่เกิน 2 คน    ข. ไม่เกิน 3 คน 
 ค. ไม่เกิน 4 คน    ง. ไม่เกิน 5 คน 
 ตอบ ข. ไม่เกิน 3 คน 
36.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งเลขานุการและท่ีปรึกษาท่ีมิใช่สมาชิกสภาได้ไม่
เกินก่ีคน 
 ก. ไม่เกิน 3 คน    ข. ไม่เกิน 4 คน 
 ค. ไม่เกิน 5 คน    ง. ไม่เกิน 6 คน 
 ตอบ ค. ไม่เกิน 5 คน 
37.ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าท่ีต้องกระทําสิ่งใด 
 ก. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์    ข. เข้าพบนายกรัฐมนตรี 
 ค. ปฏิญาณตน     ง. แถลงนโยบาย 
 ตอบ ง. แถลงนโยบาย 

พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 35/4 ก่อนนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์ 
การบริหารส่วนจังหวัดเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดโดยไม่มีการลงมติ ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกต้ัง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
38.จากข้อข้างต้น จะต้องกระทําภายในก่ีวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
 ก. 7 วัน     ข. 15 วัน 
 ค. 30 วัน     ง. 60 วัน 
 ตอบ ค. 30 วัน 
 คําอธิบายดังข้อข้างต้น 
39.จากข้อข้างต้น หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถกระทําการดังกล่าวได้ให้ทํา
อย่างไร 
 ก. บอกกล่าวแก่สมาชิก   ข. ทําเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ  
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