แบบฝึกแนวข้อสอบ ภาค ก ภาคกฎหมาย เตรียมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
ข้อ 1 ทุกสิ้นปีงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องกันยอดเงินสะสมประจําปีเพื่อเป็น
ทุนสํารองเงินสะสมจํานวนเท่าใด
ก ร้อยละ 10
ข ร้อยละ 15
ค ร้อยละ 20
ง ร้อยละ 25

nK

ข้อ 3 เงินเดือนให้วางฎีกาเบิกจ่ายเมื่อใด
ก ในระยะสามวันทําการก่อนสิ้นเดือน
ข ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
ค ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น
ง ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น

en

ข้อ 2 ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต้องแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เสมอ
ก รองนายกเทศมนตรี
ข ปลัดเทศบาล
ง ผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป
ค ผู้อาํ นวยการคลัง
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ข้อ 4 คณะกรรมการเก็บรักษาเงินต้องมีจาํ นวนอย่างน้อยกี่คน
ก 2 คน
ข 3 คน
ค 4 คน
ง 5 คน

ข้อ 5 ก่อนเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ หน่วยงานผู้เบิกจะต้องจัดทําแผนการใช้จา่ ยเงินยื่นต่อ
หน่วยงานคลังเมื่อใด
ก ทุกเดือน
ข ทุกสามเดือน
ค ทุกสี่เดือน
ง ทุกหกเดือน
ข้อ 6 การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปีให้แล้วเสร็จภายในเดือนใดของทุกปี
ข สิงหาคม
ก มิถุนายน
ค ธันวาคม
ง ตุลาคม

ข้อ 7 ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ข ผู้อาํ นวยการกองช่าง
ค ปลัดเทศบาล
ง บุคคลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
ข้อ 8 การแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอํานาจของใคร
ก นายกเทศมนตรี
ข สภาเทศบาล
ค ปลัดเทศบาล
ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

ข นายอําเภอ
ง ผู้ว่าราชการจังหวัด

nK

ข้อ 10 ผู้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นคือผู้ใด
ก ผู้บริหารท้องถิ่น
ค สภาท้องถิ่น
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ข้อ 9 ผู้มีอาํ นาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลตําบลคือผู้ใด
ข สภาเทศบาล
ก ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค นายกเทศมนตรี
ง นายอําเภอ
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ข้อ 11 หนังสือที่ต้องปฏิบัตเิ ร็วกว่าปกติแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ง 4 ประเภท
ค 3 ประเภท
ข้อ 12 หนังสือสั่งการมีกชี่ นิด
ก 2 ชนิด
ค 4 ชนิด

ข 3 ชนิด
ง 5 ชนิด

ข้อ 13 ข้อใดคือคําขึ้นต้นและลงท้ายที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์ทวั่ ไป
ก นมัสการ – ขอนมัสการด้วยความเคารพ
ข กราบเรียน – กราบเรียนด้วยความเคารพ
ค การนมัสการ – ขอแสดงความเคารพ
ง นมัสการ – ขอแสดงความเคารพ

ข้อ 14 มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเท่าใด
ก 148 มม. X 210 มม.
ข 229 มม. X 324 มม.
ค 52 มม. X 74 มม.
ง 210 มม. X 297 มม.
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ข้อ 15 การรับหนังสือมีวิธกี ารปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนตามลําดับก่อนหลังอย่างไร
ก เปิดซองแล้วตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่
ทะเบียนรับที่ตรารับ
ข เปิดซองแล้วตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขทีท่ ะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อ
รับหนังสือ
ค เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่
ทะเบียนรับที่ ตรารับ
ง เปิดซองแล้วตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ
ลงชื่อรับหนังสือ
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ข้อ 16 ตัวครุฑที่ใช้กระดาษราชการมี 2 ขนาด คือ ขนาดตัวครุฑสูง 3 ซม. และอีกขนาดหนึ่งสูง
เท่าใด
ก 2.5 ซม.
ข 2.0 ซม.
ค 1.5 ซม.
ง 1.0 ซม.
ข้อ 17 หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อให้ใช้ในกรณีใด
ก การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน
ข ให้คําแนะนํา หรือตอบข้อหารือ
ค ใช้ในกรณีเร่งด่วนและมิใช่งานนโยบาย
ง ใช่ติดต่อเฉพาะส่วนราชการ
ข้อ 18 ผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร
ก นายกรัฐมนตรี
ข เลขาธิการ ก.พ.
ค ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 19 บรรดาข้อความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป
เรียกว่า
ก แถลงการณ์
ข ประกาศ
ค คําสั่ง
ง ข่าว
ข้อ 20 ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธงี บประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ก หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ข หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ง หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ข้อ 21 ในกรณีที่งบประมาณประจําปีของเทศบาล ออกใช้ไม่ทนั ปีงบประมาณใหม่ จะดําเนินการอย่างไร
ก นําเงินสะสมใช้จา่ ยไปพลางก่อน
ข นําร่างงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน
ค ขอทําความตกลงกับผู้วา่ ราชการจังหวัด
ง ไม่มีข้อใดถูกต้อง
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ข้อ 22 ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่กําหนดไว้ในแต่ละแผน
ข แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจํานวน
เงินการตั้งงบประมาณ คือ การแสดงแผนการดําเนินงานออกเป็นตัวเลขจํานวนเงิน
ค ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ง ถูกทุกข้อ
ข้อ 23 การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติข้อใด ถูกต้อง
ก การเสนอญัตติรา่ งเทศบัญญัติอื่นๆ จะต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลรับรองอย่างน้อย 2 คน
ข การเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติ ถ้าคณะผู้บริหารเทศบาลเป็นผู้เสนอไม่ตอ้ งมีผู้รับรอง
ค ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งหมื่นคนเข้าชื่อเสนอร่างข้อบัญญัติอื่นๆได้
ง ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง

ข้อ 24 ในกรณี ที่ ที่ ผู้ ว่าราชการแต่ งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิ จารณาหาข้ อยุติความขัดแย้ง คณะกรรมการ
ดังกล่าวมีจํานวนกี่คน
ก 7 คน
ข 9 คน
ค 11 คน
ง 14 คน
ข้อ 25 ข้อใดไม่ใช่รายจ่ายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541
ก หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจํา
ข หมวดค่าจ้างชั่วคราว
ค หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
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ข้อ 26 ในกรณีที่สภาเทศบาลมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลคนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่ง เนื่องจาก
มีความประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก หนึ่งในสาม
ข กึง่ หนึ่ง
ค สองในสาม
ง สามในสี่
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ข้อ 27 การจัดระเบียบวาระการประชุม โดยปกติจดั ลําดับการพิจารณาข้อปรึกษาในอันดับก่อนหลัง ดังนี้
ก รับรองรายงานการประชุม เรื่องด่วน ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ค้างพิจารณา ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอ
ใหม่ ญัตติอนื่ ๆ
ข เรื่องด่ วน ญัตติร่ างข้ อบัญ ญัติที่ค้างพิ จารณา ญัตติร่ างข้ อบั งคั บที่เสนอใหม่ ญัตติอื่นๆ รับรอง
รายงานการประชุม
ค ญัตติร่างข้อบัญ ญั ติที่ ค้างพิ จารณา ญัตติร่างข้อบังคับที่ เสนอใหม่ เรื่องด่วน ญัตติอื่นๆ รับรอง
รายงานการประชุม
ง เรื่องด่วน ญัตติร่างข้อบังคับที่เสนอใหม่ ญัตติอื่นๆ รับรองรายงานการประชุม ญัตติร่าง ข้อบัญญัติ
ที่คา้ งพิจารณา
ข้อ 28 สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนไม่น้อยกว่ากี่คนของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่มีสิทธิเข้าชื่อ เสนอ
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้นายกเทศมนตรี แถลง ข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารเทศบาลโดยไม่มีการลงมติ
ก หนึ่งในสอง
ข หนึ่งในสาม
ค สามในสี่
ง สองในสาม

ข้อ 29 นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่เทศบาล บุคคลใด สามารถ
ทําคําร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญได้
ก ประธานสภาเทศบาล
ข นายกเทศมนตรี
ค สมาชิกสภาเทศบาล จํานวนไม่ตา่ํ กว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเท่าที่มอี ยู่
ง ถูกทุกข้อ
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ข้อ 31 การประชุมสภาเทศบาล มีกี่ประเภท
ก 1 ประเภท
ข 2 ประเภท
ค 3 ประเภท
ง 4 ประเภท

en

ข้อ 30 ใครมีอํานาจเรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญประจําปี
ก นายอําเภอ
ข ประธานสภาเทศบาล
ค ผู้วา่ ราชการจังหวัด
ง นายกเทศมนตรี

ข้อ 32 การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก ให้ทําเป็นคําสั่งเทศบาล
ข ให้ทําเป็นประกาศเทศบาล
ค ให้ทําเป็นระเบียบเทศบาล
ง ให้ทําเป็นเทศบัญญัติ
ข้อ 33 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภาเทศบาล
ก กระทู้ถามไม่มีการอภิปรายและไม่มีการลงมติ
ข ห้ามไม่ให้สมาชิกสภาเทศบาลตั้งกระทู้ถามกันเอง
ค ผู้บริหารจะต้องตอบกระทู้ถามนั้นทุกครั้ง
ง กระทู้ถามต้องทําเป็นหนังสือเสนอล่วงหน้าต่อประธานสภาเทศบาล

ข้อ 34 การจัดตั้งเทศบาลตําบลต้องจัดทําเป็น
ก ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข พระราชกฤษีกา
ค พระราชกําหนด
ง พระราชบัญญัติ
ข้อ 35 เทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน
ก 20 คน
ข 24 คน
ค 26 คน
ง 28 คน

ข 35 ปี
ง 45 ปี

en

ข้อ 36 นายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ากี่ปี
ก 30 ปี
ค 40 ปี
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ข้อ 37 ก่อนนายกเทศมนตรีจะเข้ารับหน้าที่ให้ประธานสภาเทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาล
เพื่อให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มกี ารลงมติภายในกี่วัน นับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
ก 15 วัน
ข 20 วัน
ค 30 วัน
ง 45 วัน
ข้อ 38 เลขานุการนายกเทศมนตรีต้องมีอายุไม่ต่ํากว่ากี่ปี
ก 18 ปี
ข 20 ปี
ค 25 ปี
ง ผิดทุกข้อ
ข้อ 39 การให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างเป็นภารกิจของเทศบาลประเภทใด
ก ภารกิจที่ตอ้ งทํา
ข ภารกิจที่อาจจัดทํา
ค ภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน
ง ภารกิจทีเ่ ป็นนโยบายของรัฐบาล

ข้อ 40 ในกรณีที่สภาเทศบาลมีมติให้สมาชิกสภา คนใดคนหนึ่งออกจากตําแหน่ง เนื่องจากมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย มติของสมาชิกสภาดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าเท่าใด
ก หนึ่งในสาม
ข กึ่งหนึ่ง
ค สองในสาม
ง สามในสี่
ข้อ 41 ข้อใดมิได้เป็นเงินรายได้ของเทศบาล
ก เงินอุดหนุนที่รฐั จัดสรรให้
ข รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
ค เงินค่าธรรมเนียมที่เก็บจากผู้มาพักโรงแรม
ง เงินค่าบริการน้ําประปาแก่ประชาชน
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ข้อ 42 ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจให้ความเห็นชอบกรณีที่เทศบาลทํากิจการนอกเขต
ก นายกเทศมนตรี โดยมติสภาเทศบาล
ข ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมติสภาเทศบาล
ค ปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมติสภาเทศบาล
ง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย โดยมติสภาเทศบาล
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ข้อ 43 การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ขึ้นแทนตําแหน่งที่ว่าง จะไม่เลือกขึ้นแทนหากวาระการดํารงตําแหน่ง
ดังกล่าวเหลืออยู่ไม่ถึงกี่วัน
ก 60 วัน
ข 90 วัน
ค 120 วัน
ง 180 วัน
ข้อ 44 บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตําบล
ก นายอําเภอตามมติสภาเทศบาล
ข ผู้วา่ ราชการตามมติสภาเทศบาล
ค นายกเทศมนตรีตามมติสภาเทศบาล
ง สภาเทศบาล
ข้อ 45 สภาเทศบาลของเทศบาลเมือง ประกอบด้วย
ก นายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ข นายกเทศมนตรี ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ค คณะผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ง สมาชิกสภาเทศบาลตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด

ข้อ 46 องค์การเทศบาล ประกอบด้วย
ก คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล
ข สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ค สมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
ง ถูกทุกข้อ
ข้อ 47 ข้อใดมิใช่รายได้ของเทศบาล
ก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ข ค่าปรับตามพระราชบัญญัติภาษีบํารุงท้องที่
ค ภาษีสรรพสามิต
ง ค่าธรรมเนียมน้ํามันเชื้อเพลิง
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ข้อ 48 หากปรากฏว่านายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล หรือรอง
ประธานสภาเทศบาล กระทําการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ บุคคลใดดําเนินการสอบสวนได้
ก นายอําเภอ
ข ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 49 ข้อใดมิใช่รายจ่ายของเทศบาลตามกฎหมาย
ก เดือนและค่าจ้างประจํา
ข งบกลาง
ค ค่าครุภณ
ั ฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ง ผิดทุกข้อ

ข้อ 50 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีจํานวนทั้งสิ้นกี่คน
ก 400 คน
ข 450 คน
ค 480 คน
ง 500 คน
ข้อ 51 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วนมีจาํ นวนกี่คน
ข 100 คน
ก 80 คน
ค 150 คน
ง 200 คน

ข้อ 52 วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจํานวนกี่คน
ก 80 คน
ค 150 คน

ข 100 คน
ง 200 คน

ข้อ 53 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันถึงวันสมัครรับเลือกตั้งไม่นอ้ ยกว่ากี่ปี
ก 1 ปี
ข 2 ปี
ค 3 ปี
ง 5 ปี
ข้อ 54 ผู้ที่จะดํารงตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาต้องมีอายุไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก 25 ปี
ข 30 ปี
ค 35 ปี
ง 40 ปี
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ข้อ 55 คณะรัฐมนตรีประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีกจํานวนไม่เกินกี่คน
ก 29 คน
ข 30 คน
ค 35 คน
ง 36 คน
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ข้อ 56 ผู้ทจี่ ะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีจะต้องมีอายุไม่ตา่ํ กว่ากี่ปี
ก 25 ปี
ข 30 ปี
ค 35 ปี
ง 40 ปี

ข้อ 57 ศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญรวมทั้งสิ้นกี่คน
ก 7 คน
ข 9 คน
ค 11 คน
ง 13 คน
ข้อ 58 คณะกรรมการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหน่งกี่ปี
ก 5 ปี
ข 7 ปี
ค 8 ปี
ง 9 ปี
ข้อ 59 ใครดํารงตําแหน่งประธานรัฐสภา
ก ประธานศาลรัฐธรรมนูญ
ข ประธานศาลฎีกา
ค ประธานวุฒสิ ภา
ง ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้อ 60 สมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบนั มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก 4 ปี
ข 6 ปี
ค 7 ปี
ง 9 ปี
ข้อ 61 เลขานุการคณะกรมการจังหวัดได้แก่ผใู้ ด
ก หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
ค พัฒนาการจังหวัด

ข ปลัดจังหวัด
ง รองผู้ว่าราชการจังหวัด

ข้อ 62 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็น
ก กอง
ค กระทรวง

ข กรม
ง หน่วยงานพิเศษ
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ข้อ 63 การจัดตั้ง หรือยุบ กระทรวง ทบวง กรม ให้ตราเป็น
ก ประกาศกระทรวง
ข กฎกระทรวง
ค พระราชกฤษฎีกา
ง พระราชบัญญัติ
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ข้อ 64 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดให้ตราเป็น
ก ประกาศกระทรวง
ข กฎกระทรวง
ค พระราชกฤษฎีกา
ง พระราชบัญญัติ
ข้อ 65 การตั้ง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตอําเภอให้ตราเป็น
ก ประกาศกระทรวง
ค พระราชกฤษฎีกา

ข กฎกระทรวง
ง พระราชบัญญัติ

ข้อ 66 คณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้บริหารเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการจํานวนกี่คน
ข 5 คน
ก 3 คน
ค 7 คน
ง 9 คน
ข้อ 67 แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนใหม่ทุก
ระยะกี่ปี
ก 2 ปี
ข 3 ปี
ค 4 ปี
ง 5 ปี

ข้อ 68 การกําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิ
ของรัฐบาลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละเท่าใด
ก ร้อยละ 23
ข ร้อยละ 24
ค ร้อยละ 25
ง ร้อยละ 35
ข้อ 69 ผู้รกั ษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารคือผู้ใด
ก นายกรัฐมนตรี
ข รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
ค ปลัดสํานักงานรัฐมนตรี
ง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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ข้อ 70 ผู้ใดเห็นว่าไม่ได้รับความสะดวกในการขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารสามารถร้องเรียนได้ตอ่ ผู้ใด
ก คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ข คณะรัฐมนตรี
ค ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง ผู้กํากับดูแลหน่วยงานนั้นๆ
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ข้อ 71 การพิจารณาข้อร้องเรียนตามข้อ 30 กรณีปกติต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก 15 วัน
ข 30 วัน
ค 60 วัน
ง 90 วัน
ข้อ 72 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารคณะหนึ่งๆ มีจาํ นวนไม่น้อยกว่ากี่คน
ข 5 คน
ก 3 คน
ค 7 คน
ง 9 คน
ข้อ 73 คณะกรรมการพนักงานเทศบาลในระดับจังหวัดมีผู้แทนของเทศบาลร่วมเป็นคณะกรรมการ
จํานวนกี่คน
ก 3 คน
ข 6 คน
ค 8 คน
ง 9 คน

ข้อ 74 คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีผู้แทนของเทศบาลตําแหน่งปลัดเทศบาลร่วมเป็น
คณะกรรมการจํานวนกี่คน
ข 6 คน
ก 3 คน
ค 8 คน
ง 9 คน
ข้อ 75 คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อว่า
ก ม.ฐ.
ข ค.ท.
ค ก.ถ.
ง ม.ถ.

en

ข้อ 76 เงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่นํามาจากเงินรายได้ ห้ามมิให้กาํ หนดไว้สูงเกินกว่าเท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจําปี
ก ร้อยละสามสิบ
ข ร้อยละสามสิบห้า
ง ร้อยละสี่สิบห้า
ค ร้อยละสี่สิบ
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ข้อ 77 สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นในหน่วยงานใด
ก สํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข กรมการปกครอง
ค กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 78 รถส่วนกลางกําหนดให้มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่ากี่ปี จึงจะสามารถหารถคันใหม่มาทดแทน
คันเก่าได้
ก 5 ปี
ข 6 ปี
ค 7 ปี
ง 8 ปี
ข้อ 79 รถประจําตําแหน่งให้ผู้มีสิทธิใช้รถประจําตําแหน่งเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมบํารุงนับแต่วันซื้อจนถึง
เมื่อใดจึงจะสามารถใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซ่อมบํารุงได้
ก เมื่อพ้นระยะเวลาสองปีครึ่ง
ข เมื่อพ้นระยะเวลาสามปี
ค เมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปี
ง เมื่อพ้นระยะเวลาห้าปี

ข้อ 80 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบและดูแลสภาพรถโดยกําหนดให้มกี ารตรวจสอบ
มลพิษทุกหกเดือน หรือทุกระยะทางกี่กิโลเมตร เพื่อมิให้มีมลพิษเกินระดับมาตรฐาน
ก 10,000 กิโลเมตร
ข 15,000 กิโลเมตร
ค 20,000 กิโลเมตร
ง 30,000 กิโลเมตร
ข้อ 81 ระดับโทษทางวินัยเรียงจากสถานเบาไปสถานหนัก ข้อใดถูกต้อง
ก ภาคทัณฑ์ ลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน
ข ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ปลดออก
ค ว่ากล่าวตักเตือน ทําทัณฑ์บน ภาคทัณฑ์
ง ว่ากล่าวตักเตือน ตัดเงินเดือน ไล่ออก
ข้อ 82 โทษทางวินยั มีกี่สถาน
ก 3 สถาน
ค 5 สถาน

en

ข 4 สถาน
ง 6 สถาน
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ข้อ 83 การดําเนินการทางวินัยข้อใดถูกต้อง
ก การขาดราชการเป็นเวลา 16 วันโดยไม่ได้ลา เนื่องจากไปท่องเที่ยวเกาะพีพีแล้วเกิด
มรสุมไม่มพี าหนะกลับ ถือเป็นความผิดชัดแจ้ง
ข โทษลดขั้นเงินเดือนเป็นความผิดวินยั ร้ายแรง
ค ว่ากล่าวตักเตือนเป็นโทษทางวินัยที่ไม่ร้ายแรง
ง โทษทางวินัยไม่รา้ ยแรงและปรากฏความผิดชัดแจ้ง ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษโดยไม่
สอบสวนก็ได้
ข้อ 84 ผู้อาํ นวยการกองการศึกษาได้ยื่นหนังสือขอลาหยุดพักผ่อนต่อนายกเทศมนตรีโดยไม่ผ่าน การพิจารณา
ของปลัดเทศบาล ถือว่าเป็นความผิดวินัยหรือไม่
ก ไม่เป็นความผิดเพราะเป็นการลาพักผ่อนตามสิทธิ์
ข ไม่เป็นความผิดเพราะถือเป็นตําแหน่งระดับบริหารสามารถเสนอหนังสือโดยตรงได้
ค เป็นความผิดเพราะผิดธรรมเนียมในการบริหารราชการ
ง เป็นความผิดเพราะเป็นการข้ามขั้นผู้บังคับบัญชาเหนือตน

ข้อ 85 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธตี กลงราคาได้แก่ การดําเนินการในวงเงินไม่เกินเท่าใด
ก ไม่เกิน 10,000 บาท
ข ไม่เกิน 20,000 บาท
ค ไม่เกิน 50,000 บาท
ง ไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 86 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธสี อบราคากําหนดให้มีการประกาศสอบราคาไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
ค ไม่น้อยกว่า 20 วัน
ง ไม่นอ้ ยกว่า 20 วันทําการ
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ข้อ 87 นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งข้าราชการคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับได้ในวงเงินไม่เท่าใด
ก ไม่เกิน 1,000 บาท
ข ไม่เกิน 5,000 บาท
ค ไม่เกิน 10,000 บาท
ง ไม่เกิน 100,000 บาท
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ข้อ 88 ในการตรวจรับแต่ละครั้งคณะกรรมการตรวจรับจะต้องมีคะแนนเสียงจํานวนเท่าใด จึงจะ
ถือว่าการตรวจรับสมบูรณ์
ก สามในห้า
ข สี่ในห้า
ค เอกฉันท์
ง เกินกว่ากึ่งหนึ่ง
ข้อ 89 การจัดซื้อจัดจ้างในวงเงิน 3,000,000 บาท จะต้องการดําเนินการโดยวิธีใดเป็นอันดับแรก
ก วิธีสอบราคา
ข วิธีพิเศษ
ค วิธีประกวดราคา
ง วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิค

ข้อ 90 หลักประกันสัญญากําหนดให้ใช้วงเงินจํานวนเท่าใด
ก ร้อยละหนึ่งของวงเงินตามสัญญา
ข ร้อยละห้าของเงินตามสัญญา
ค ร้อยละสิบของวงเงินตามสัญญา
ง ร้อยละสิบห้าของวงเงินตามสัญญา
ข้อ 91 เบี้ยปรับกรณีผิดสัญญากําหนดขั้นต่ําไว้จาํ นวนเท่าใด
ก 100 บาท
ข 500 บาท
ค 1,000 บาท
ง มิได้กําหนดขั้นต่ําไว้โดยให้กาํ หนดตามวงเงินในสัญญา

en

ข้อ 92 การลาคลอดบุตรครั้งหนึ่งมีสิทธิลาได้ไม่เกินกี่วนั โดยได้รับเงินเดือน
ก 45 วัน
ข 60 วัน
ง 150 วัน
ค 90 วัน
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ข้อ 93 การลากิจส่วนตัวโดยได้รบั เงินเดือนมีสทิ ธิลาได้ปีละกี่วัน
ข 60 วัน
ก 45 วัน
ค 90 วัน
ง 150 วัน
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ข้อ 94 สิทธิในการลาพักผ่อนสามารถลาได้ปลี ะไม่เกินกี่วัน(ไม่รวมวันสะสม)
ก 10 วัน
ข 10 วันทําการ
ค 20 วัน
ง 20 วันทําการ
ข้อ 95 กรณีรับราชการมานานเกินกว่า 10 ปี สามารถนําวันลาพักผ่อนประจําปีรวมกับวันลา
พักผ่อนสะสม รวมกันไม่เกินกี่วัน
ก 20 วัน
ข 15 วันทําการ
ค 40 วัน
ง 30 วันทําการ
ข้อ 96 รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนโดยกําหนดจะจ่ายเงินเบี้ยสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างไร
ก จ่ายให้แก่ผู้สงู อายุอัตราเดือนละ 500 บาท ให้แก่ผแู้ สดงตนขอจดทะเบียนตลอดไป
ข จ่ายให้แก่ผู้สูงอายุ ในวงเงิน 2,000 บาท โดยจ่ายครั้งเดียว
ค จ่ายให้ผู้สงู อายุอัตราเดือนละ 500 บาท เป็นเวลา 6 เดือน
ง จ่ายให้ผู้สูงอายุอตั ราเดือนละ 600 บาท เป็นเวลา 1 ปี

ข้อ 97 ธรรมาภิบาลหมายถึง
ก การปฏิบัตงิ านโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
ข การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมคําสอนของพระสงฆ์
ค การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัด
ง การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความหลากหลาย
ข้อ 98 ธรรมาภิบาลหมายถึง
ก การปฏิบัตงิ านโดยยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม และความโปร่งใส
ข การปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมคําสอนของพระสงฆ์
ค การปฏิบัติงานโดยยึดหลักความประหยัด
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 99 มาตรา 50 วรรค พระราชบัญญัติเทศบาล 2496 บัญญัติว่า “การปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ของ
เทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ความหมาย
ดังกล่าวหมายความว่าอย่างไร
ก เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยจัดสถานที่อํานวยความ
สะดวก ให้แก่ประชาชน
ข เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยการวางระบบบริหารให้มี
ประสิทธิภาพ
ค เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน การ
วางแผนและตรวจสอบ
ง เทศบาลต้องบริหารงานตามความต้องการของประชาชน โดยเน้นการบริการประชาชน
ข้อ 100 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
ก มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ําเสมอ
ข ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น
ค มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
ง ถูกทุกข้อ
ข้อ 101. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ เป็นฉบับที่เท่าไร
ก. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
ข. ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2549
ค. ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552
ง. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552

ข้อ 102. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 103. พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ฉบับนี้ไม่ได้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2498
ข. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2499
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515
ง. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
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ข้อ 104. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของ “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น”
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. กรุงเทพมหานคร
ง. ทุกข้อรวมกัน
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ข้อ 105. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 นี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. บททั่วไป
ค. การกํากับดูแล
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 106. ในจังหวัดหนึ่งให้มอี งค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตําบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตําบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข้อ 107. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน
ข. 24 คน
ค. 26 คน
ง. 32 คน

ข้อ 108. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้กคี่ น
ก. 24 คน
ข. 26 คน
ง. 32 คน
ค. 30 คน
ข้อ 109. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน
ข. 32 คน
ง. 40 คน
ค. 36 คน
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ข้อ 110. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 32 คน
ข. 36 คน
ค. 40 คน
ง. 42 คน
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ข้อ 112. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 40 คน
ข. 42 คน
ง. 52 คน
ค. 48 คน
ข้อ 113. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 6 ปี
ข้อ 114. มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิกต้องมีเสียงเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ข้อ 115. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนเท่าใดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

ข้อ 116. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงคําวินิจฉัย
ของผู้ใดถือว่าเป็นที่สุด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข้อ 117. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
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
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ข้อ 118. เมื่อตําแหน่งประธานว่างลงต้องมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแต่ตําแหน่งว่างลง
ข. ภายในสามสิบวัน
ก. ภายในสิบห้าวัน
ค. ภายในสี่สบิ ห้าวัน
ง. ภายในหกสิบวัน
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ข้อ 119. เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภา ไม่อยู่ในที่ประชุมให้ดําเนินการ
อย่างไร
ก. ผูอ้ าวุโสที่สดุ เป็นประธานชั่วคราว
ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม
ค. เลื่อนการประชุมออกไป
ง. ผู้มีตําแหน่งสูงสุดเป็นประธานชั่วคราว
ข้อ 120. ในปีหนึ่งๆ มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย
ก. หนึ่งสมัย
ค. สามสมัย

ข. สองสมัย
ง. สี่สมัย

ข้อ 121. ผู้ว่าราชการจังหวัด กําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 45 วัน
ง. 45 วัน
ข้อ 122. สมัยประชุมสามัญมีกําหนดขึ้นภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 123. กรณีมีเหตุจาํ เป็น ประธานสภาสามารถสั่งขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกครั้งละไม่เกินกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
ข้อ 124. ผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดสมัยประชุมคือใคร
ข. นายกเทศมนตรี
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. คณะรัฐมนตรี
ข้อ 125. จากข้อข้างต้น ในกรณีไม่มีบุคคลดังกล่าว ให้ผู้ใดเป็นผู้เรียกประชุมและเป็นผู้เปิดและปิดการ
ประชุม
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรี
ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. ผู้วา่ ราชการจังหวัด
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ข้อ 126. ผู้ใดสามารถเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎเกณฑ์ที่กําหนด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 127. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมสมัยวิสามัญ
ก. ให้มีกําหนดเจ็ดวัน
ข. ขยายเวลาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาด้วยเสียงสองในสาม
ค. ถ้าต้องการขยายออกไปได้ไม่เกินเจ็ดวัน
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถกู ต้อง
ข้อ 128. ข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามระเบียบที่ใครกําหนด
ก. กระทรวงกลาโหม
ข. กระทรวงมหาดไทย
ค. กระทรวงยุติธรรม
ง. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ข้อ 129. ในการประชุมลับของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ย่อมมีได้เมื่อจํานวนสมาชิกร้องขอมาไม่น้อย
กว่าเท่าใด
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4

ข้อ 130. ผู้ว่าราชการจังหวัดย่อมมีสิทธิที่จะไม่ตอบคําถามด้วยเหตุผลใด
ก. เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
ข. เกี่ยวกับนโยบายการบริหารราชการส่วนกลาง
ค. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
ข้อ 131. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารจังหวัดต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายใด
ก. กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ข. กฎหมายเลือกตั้งสภาท้องถิ่น
ค. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 132. ในจังหวัดหนึ่งให้มอี งค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนตําบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตําบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ข้อ 133. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน
ข. 24 คน
ค. 26 คน
ง. 32 คน
ข้อ 134. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 24 คน
ข. 26 คน
ง. 32 คน
ค. 30 คน
ข้อ 135. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน
ข. 32 คน
ง. 40 คน
ค. 36 คน

ข้อ 136. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 32 คน
ข. 36 คน
ค. 40 คน
ง. 42 คน
ข้อ 137. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 40 คน
ข. 42 คน
ง. 52 คน
ค. 48 คน

en

ข้อ 138. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ค. 4 ปี
ง. 6 ปี
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ข้อ 139. มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น โดยสมาชิกต้องมีเสียงเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4
ข้อ 140. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
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
ข้อ 141. เมื่อตําแหน่งประธานว่างลงต้องมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแต่ตําแหน่งว่างลง
ข. ภายในสามสิบวัน
ก. ภายในสิบห้าวัน
ค. ภายในสี่สบิ ห้าวัน
ง. ภายในหกสิบวัน
ข้อ 142.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 48 คน ให้แต่งตั้ง
รองนายกองค์การได้ไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 2 คน
ข. ไม่เกิน 3 คน
ค. ไม่เกิน 4 คน
ง. ไม่เกิน 5 คน

ข้อ 143. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งเลขานุการและที่ปรึกษาที่มิใช่สมาชิกสภาได้ไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกิน 3 คน
ข. ไม่เกิน 4 คน
ง. ไม่เกิน 6 คน
ค. ไม่เกิน 5 คน
ข้อ 144. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้ารับหน้าที่ตอ้ งกระทําสิ่งใด
ก. กล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ข. เข้าพบนายกรัฐมนตรี
ค. ปฏิญาณตน
ง. แถลงนโยบาย
ข้อ 145. จากข้อข้างต้น จะต้องกระทําภายในกี่วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ง. 60 วัน
ค. 30 วัน
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ข้อ 146. จากข้อข้างต้น หากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่สามารถกระทําการดังกล่าวได้ให้ทําอย่างไร
ก. บอกกล่าวแก่สมาชิก
ข. ทําเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกทราบ
ค. ทําหนังสือแจงแก่นายกเพื่ออธิบายเหตุผล ง. กระทําการหลังจากนั้นไม่เกิน 15 วัน
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ข้อ 147. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2542
ข. พ.ศ. 2543
ค. พ.ศ. 2544
ง. พ.ศ. 2545
ข้อ 148. พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ฉบับนี้มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 149. ผู้รกั ษาการตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 คือใคร
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายกเทศบาลเมืองพัทยา

ข้อ 150. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับเรื่องใด
ก. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. การบริหารงานบุคคลในเทศบาล
ค. การบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา
ข้อ 160. ในองค์การบริหารจังหวัดแต่ละแห่งนั้นแต่ละแห่งนั้น จะประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจํา
จังหวัดจํานวนกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ง. 4 คน
ค. 3 คน
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ข้อ 161. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2535
ข. พ.ศ. 2536
ค. พ.ศ. 2537
ง. พ.ศ. 2538
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ข้อ 162. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2535
ข. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
ง. 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538
ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537
ข้อ 163. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับแก้ไขล่าสุดเป็นฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546
ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ข้อ 164. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 165. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 166. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึงใคร
ก. เทศบาล
ค. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

ข. สุขาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 167. จากข้อข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานใด
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีขอ้ ใดกล่าวถูกต้อง
ข้อ 168. ผูใ้ ดรักษาการตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล นี้
ข. นายกรัฐมนตรี
ก. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ประธานสภาตําบล
ข้อ 169. สภาตําบลมีฐานะเป็นอย่างไร
ก. หน่วยงานของรัฐ
ค. นิติบุคคล
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ข. รัฐวิสาหกิจ
ง. หน่วยงานอิสระ
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ข้อ 170. สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่ง ได้แก่
ก. กํานัน
ค. แพทย์ประจําตําบล

ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 171. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลเป็นอํานาจหน้าที่ของใคร
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายอําเภอ
ค. ประธานสภา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 172. สมาชิกสภาตําบลที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ง. 5 ปี
ค. 4 ปี
ข้อ 173. นายอําเภอสามารถสั่งให้สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีใด
ก. มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รบั เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน
ข. ขาดประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 9
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 174. เมื่อมีการสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาตําบลบกพร่องในความประพฤติ ผู้ใดมีอํานาจสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งได้
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ประธานสภาตําบล
ง. คณะรัฐมนตรี
ข้อ 175. มติของสภาตําบล สามารถให้สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งได้โดยมีมติดังกล่าว ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
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ข้อ 176. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลฉบับที่ใช้อยู่เป็นฉบับ พ.ศ.ใด
ก. พ.ศ.2535
ข. พ.ศ. 2536
ค. พ.ศ. 2537
ง. พ.ศ. 2538

nK

ข้อ 177. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ประกาศใช้เมื่อใด
ก. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2535
ข. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2536
ค. 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2537
ง. 26 ธันวาคม พ.ศ. 2538
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ข้อ 178. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับแก้ไขล่าสุดเป็นฉบับที่เท่าไร พ.ศ.ใด
ก. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ข. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2552
ค. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2546
ง. ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ข้อ 179. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อใด
ก. ตัง้ แต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. 60 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 180. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับนี้ยกเลิกกฎหมายใด
ก. พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2535
ข. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ค. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 93 ลงวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2510
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 181. “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายถึงใคร
ก. เทศบาล
ค. ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น

ข. สุขาภิบาล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 182. จากข้อข้างต้น ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้นแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานใด
ก. เทศบาล
ข. สุขาภิบาล
ค. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
ข้อ 183. ผูใ้ ดรักษาการตาม พรบ.สภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล นี้
ข. นายกรัฐมนตรี
ก. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ประธานสภาตําบล
ข้อ 184. สภาตําบลมีฐานะเป็นอย่างไร
ก. หน่วยงานของรัฐ
ค. นิติบุคคล
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ข. รัฐวิสาหกิจ
ง. หน่วยงานอิสระ
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ข้อ 185. สภาตําบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตําแหน่ง ได้แก่
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. แพทย์ประจําตําบล
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 186. การจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลเป็นอํานาจหน้าที่ของใคร
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายอําเภอ
ค. ประธานสภา
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข้อ 187. สมาชิกสภาตําบลที่ได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 3 ปี
ง. 5 ปี
ค. 4 ปี
ข้อ 188. นายอําเภอสามารถสั่งให้สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งได้ในกรณีใด
ก. มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รบั เลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกิน 6 เดือน
ข. ขาดประชุมติดต่อกันเกิน 3 ครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันควร
ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 9
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 189. เมื่อมีการสอบสวนแล้ว ปรากฏว่าสมาชิกสภาตําบลบกพร่องในความประพฤติ ผู้ใดมีอํานาจสั่งให้พ้น
จากตําแหน่งได้
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ประธานสภาตําบล
ง. คณะรัฐมนตรี
ข้อ 190. มติของสภาตําบล สามารถให้สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่งได้โดยมีมติดังกล่าว ต้องมีคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ข. ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
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ข้อ 190. ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น แบ่งได้แบบใด
ก. เทศบาล, สุขาภิบาล
ข. อบจ., เทศบาล, สุขาภิบาล
ค. อบจ., เทศบาล, สุขาภิบาล, ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่กฎหมายกําหนด
ง. อบจ., อบต., เทศบาล, สุขาภิบาล
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ข้อ 191. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการมีอกั ษรย่อว่าอย่างไร
ก. ก.พ.
ข. ก.พ.ร.
ค. กพ.
ง. กพร.

ข้อ 192. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีผใู้ ดเป็นประธาน
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ปลัดกระทรวง
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. คณะรัฐมนตรี
ข้อ 193. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีจํานวนไม่เกินกี่คน
ก. ไม่เกินห้า
ข. ไม่เกินเจ็ด
ค. ไม่เกินเก้า
ง. ไม่เกินสิบ
ข้อ 194. จากข้อข้างต้น ผู้ใดแต่งตั้ง
ก. คณะรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายกรัฐมนตรี

ข้อ 195. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนั้น จะสรรหาโดยวิธีใด
ก. วิธกี ารคัดเลือก
ข. วิธีการสรรหา
ค. วิธีการคัดสรร
ง. วิธีการพิเศษ
ข้อ 196. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. คราวละสองปี
ข. คราวละสามปี
ง. คราวละห้าปี
ค. คราวละสี่ปี
ข้อ 197. เมื่อตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลง จะต้องดําเนินการ
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒภิ ายในกี่วัน
ก. ภายในเจ็ดวัน
ข. ภายในสิบห้าวัน
ง. ภายในสี่สิบห้าวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
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ข้อ 199. ในกรณีที่วาระของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลง นั้น ในกรณี
ใดที่อาจไม่ต้องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินนั้ ก็ได้
ก. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 60 วัน
ข. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 90 วัน
ค. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 120 วัน
ง. กรณีวาระเหลือไม่เกิน 180 วัน
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ข้อ 200. การประชุม "ก.พ.ร." ต้องมีจํานวนกรรมการเข้าร่วมประชุมจํานวนเท่าใดของจํานวนกรรมการ
ทัง้ หมดที่มอี ยู่
ข. ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ค. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ง. ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่
ข้อ 201. ในกรณีที่ประธานและรองประธานในที่ประชุมไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ใดปฏิบัติหน้าที่แทน
ก. ผูอ้ าวุโสในที่ประชุม
ข. เลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธาน
ค. เลื่อนการประชุม
ง. มติในที่ประชุมว่าจะดําเนินการอย่างไร
ข้อ 202. เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน นี้ใช้บังคับจะต้องดําเนินการแต่งตั้ง ก.พ.ร. ให้แล้วเสร็จ
ภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน

ข้อ 203. ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 นั้น ได้มีการแก้ไขในฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 โดยให้
แก้ไขคําว่า "สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี" เป็นคําใด
ข. สํานักเลขานุการ
ก. สํานักงานรัฐมนตรี
ค. สํานักนายกรัฐมนตรี
ง. สํานักงานเลขานุการกรรมการ
ข้อ 204. งบประมาณและบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ.2545 ได้ประกาศไว้ให้โอนย้ายเป็นของหน่วยงานใด
ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี
ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ค. สํานักงานรัฐมนตรี
ง. สํานักนายกรัฐมนตรี
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ข้อ 205. เมื่อ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มีผลใช้บังคับนั้นจะต้องปรับปรุง
กฎหมายใดเมื่อกําหนดภารกิจของ ก.พ.ร. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนและสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ก. กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
ข. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ค. กฎหมายว่าด้วยระเบียบปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข้อ ข.
ข้อ 206. จากข้อข้างต้น ต้องทําให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาใด
ก. ภายในหกเดือน
ข. ภายในสิบเดือน
ค. ภายในหนึ่งปี
ง. ภายในสองปี
ข้อ 207. ก่อน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 ใช้บังคับ "ทบวงการเมือง" มีความหมายถึงข้อใด
ก. กระทรวง
ข. ทบวง
ค. กรม
ง. กระทรวง ทบวง กรม
ข้อ 208. ผู้รบั สนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 คือใคร
ก. นายอานันท์ ปันยารชุน
ข. พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
ค. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์
ง. พตท. ทักษิณ ชินวัตร

ข้อ 207. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 คือข้อใด
ก. เพื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชัดเจน
ค. เพื่อกําหนดอํานาจ น้าที่ของผู้วา่ ราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 208. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 2 พ.ศ.2535 คือข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับ พรบ. คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
ข. เพื่อเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการมอบอํานาจให้ปฏิบัติราชการแทนให้ชดั เจน
ค. เพื่อกําหนดอํานาจ น้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 209. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 3 พ.ศ.2536 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ.2535
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 209. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 4 พ.ศ.2543 คือข้อใด
ก. เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ
ข. เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 230
ค. แก้ไขเพิ่มเติม ม.15 แห่ง พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เพื่อให้สอดคล้องกับ
ฉบับ 2 พ.ศ.2535
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 210. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 5 พ.ศ.2545 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัตงิ านตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสอดคล้องกับเป้าหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติ
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ

ข้อ 211. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 6 พ.ศ.2546 คือข้อใด
ก. เพื่อปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อให้ปฎิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ
ข. โดยในปัจจุบนั ได้มกี ารโอนตํารวจไปจัดตั้งเป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จึงสมควรแก้ไขปรับปรุง
ค. การใช้งบประมาณเพื่อให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 212. เหตุผลในการประกาศใช้ พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับ 7 พ.ศ.2550 คือข้อใด
ก. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มงุ่ เน้นให้ประเทศไปสู่การพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ข. เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ร าชการสามารถอํ า นวยคามสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ค. สมควรส่งเสริมให้มคี ณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจ
ง. ถูกทุกข้อ
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ข้อ 213. ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2550
ข. วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2550
ค. วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2550
ง. วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2550
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ข้อ 214. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน ให้มกี ารเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
ก. 12 คน
ข. 24 คน
ค. 26 คน
ง. 32 คน
ข้อ 215. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 24 คน
ข. 26 คน
ง. 32 คน
ค. 30 คน
ข้อ 216. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
ก. 30 คน
ข. 32 คน
ง. 40 คน
ค. 36 คน

ข้อ 217. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนเท่าใดของผู้มีสิทธิเลือกตั้งมา
ลงคะแนนเสียง เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3
ข. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 2
ค. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ง. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ข้อ 218. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลงคําวินิจฉัย
ของผู้ใดถือว่าเป็นที่สุด
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. คณะรัฐมนตรี
ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
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ข้อ 219. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยใครบ้าง
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
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ข้อ 220.เมื่อ คณะเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไม่ต่ํากว่าเท่าใดของจํานวนสมาชิกที่มาประชุม
ร้องขอให้ทําการประชุมลับ ก็ให้ประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได้โดยไม่ตอ้ งขอมติที่ประชุม
ข.หนึ่งในสี่
ก. หนึ่งในสาม
ค.หนึง่ ในห้า
ง.ข้างมาก
ข้อ 221. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมายได้ตามเกณฑ์ ดังต่อไปนี้เทศบาลเมือง ให้แต่งตั้ง
รองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
ก.หนึ่งคน
ข.สองคน
ง.สี่คน
ค.สามคน
ข้อ 222. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาลตําบล
ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่า ราชการจังหวัดพิจารณาในกรณี
เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ให้ประธานสภาเทศบาลส่งไปยังผู้วา่ ราชการจังหวัดพิจารณา
ก.เจ็ดวัน
ข.สิบห้าวัน
ค.สามสิบวัน
ง.หกสิบวัน

ข้อ 223. พระราชบัญญัตสิ ภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบลพ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ไว้อย่างใด
ก.ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข.ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 49 ในรัชกาลปัจจุบัน
ค.ให้ไว้ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน
ง.ให้ไว้ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗เป็นปีที่ 50 ในรัชกาลปัจจุบัน
ข้อ 224. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อย่างใด
ก.เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 1 ธันวาคม 2537
ข.เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537
ค.เล่ม 112 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 1 ธันวาคม 2537
ง.เล่ม 112 ตอนที่ 53 ก หน้า 11 วันที่ 2 ธันวาคม 2537
ให้ ใ ช้ บั ง คั บ
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ข้ อ 225.พระราชบั ญ ญั ติ ส ภาตํ า บลและองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บล พ.ศ.
2537
เมื่อใด
ก.วันถัดจากหลังประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข.เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค.เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ง.เมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่ วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 226.ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่สภาตําบลเป็นเงินอะไร
ข. เงินงบประมาณ
ก. เงินอุดหนุน
ค. เงินพัฒนาชนบท
ง. เงินกระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น

ข้อ 227. ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะ
กําหนด แต่ต้องไม่เกินจํานวนกี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ก.สามสมัย
ข.สีส่ มัย
ค.ห้าสมัย
ง.หกสมัย
ข้อ 228. ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งนับจากวันเลือกตั้งและมีระยะเวลาดํารงตําแหน่ง
คราวละกี่ปีนับจากวันเลือกตั้ง
ก.สองปี
ข.สามปี
ค.สี่ปี
ง.ห้าปี

ข้อ 229. องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านใดบ้าง
ก.เศรษฐกิจ
ข.สังคมและวัฒนธรรม
ค.การเมืองการปกครอง
ง.ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ข้อ 230. องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านใดบ้าง
ก.เศรษฐกิจ
ข.สังคมและวัฒนธรรม
ค.การเมืองการปกครอง
ง.ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข.
ข้อ 231.ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม
ทั้งนี้ ในองค์การบริหารส่วนตําบลใดเมื่อได้ มีการจัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นแล้วจัดให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบล นั้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในเกณฑ์ใด
ข. คําสั่งกระทรวง
ก.กฎกระทรวง
ค.ระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศกระทรวง
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ข้อ 233. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติในองค์การบริหารส่วน ตําบล ให้แบ่งให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลนั้นตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารที่กําหนดใน กฎเกณฑ์ใด
ก.กฎกระทรวง
ข. คําสั่งกระทรวง
ค.ระเบียบกระทรวง
ง. ประกาศกระทรวง
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ข้อ 234.บรรดาบทกฎหมายใดที่อ้างถึงกรรมการสภาตําบลผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายถึงผู้ใด ซึ่งได้รับเลือกตั้งตาม
พระราชบัญญัตินี้
ข.แพทย์ประจําตําบล
ก.สมาชิกสภาตําบล
ค. ปลัด อบต.
ง.ถูกทุกข้อ
ข้อ 235. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526ให้ใช้บังคับเมื่อใด
ก. ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ข. ตั้งแต่วนั ที่ 11 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ค. ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2526 เป็นต้นไป
ง. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2526 เป็นต้นไป
ข้อ 236. สือ่ กลางบันทึกข้อมูลตามวรรคหนึ่งของราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กันยายน ๒๕๔๘ หมายถึงอะไร
ก.สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
ข. สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บนั ทึกข้อมูลได้แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ
ค. สื่อใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ดว้ ยอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์
ง. สือ่ ใด ๆ ที่อาจใช้บันทึกข้อมูลได้ด้วยอุปกรณ์ แถบบันทึกเสียง ภาพถ่ายฟิล์ม

ข้อ 237. ให้เจ้าของเรื่องตรวจความเรียบร้อยของหนังสือ รวมทั้งสิ่งที่จะส่งไปด้วยให้ครบถ้วนแล้วส่งเรื่องให้
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใดเพื่อส่งออก
ก.หน่วยงานสารบรรณ
ข.หน่วยงานสารบรรณกลาง
ค.หน่วยงานจัดส่ง
ง.ไม่มีข้อถูก
ข้อ 238. อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติให้เก็บไว้ไม่น้อยกว่ากี่ปี
ก. 5 ปี
ข. 10 ปี
ค. 15 ปี
ง. 20 ปี

en

ข้อ 239. ตรากําหนดเก็บหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบกําหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสือนั้นมีคําว่า เก็บถึง พ.ศ. .... หรือคําว่า ห้ามทําลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์กี่พอยท์
ก. 20 พอยท์
ข.21 พอยท์
ค. 23 พอยท์
ง. 24 พอยท์
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ข้อ 240. มาตรฐานกระดาษและซอง มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ําหนัก 60กรัมต่อ
ตารางเมตร มีขนาดเอ 4 หมายความว่าอย่างใด
ก.ขนาด 210 มิลลิเมตร × 297 มิลลิเมตร
ข.ขนาด 148 มิลลิเมตร × 210 มิลลิเมตร
ค.ขนาด 52 มิลลิเมตร × 74 มิลลิเมตร
ง.ขนาด 110 มิลลิเมตร ×220 มิลลิเมตร
ข้อ 241. ตรารับหนังสือ คือ ตราที่ใช้ประทับบนหนังสือ เพื่อลงเลขทะเบียนรับหนังสือตามแบบที่ 12 ท้าย
ระเบียบ มีลกั ษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด เท่าใดมีชอื่ ส่วนราชการอยู่ตอนบน
ก.ขนาด 2.0 เซนติเมตร × 5 เซนติเมตร
ข.ขนาด 2.5 เซนติเมตร × 5 เซนติเมตร
ค.ขนาด 2.0 เซนติเมตร × 4.5 เซนติเมตร
ง.ขนาด 2.5 เซนติเมตร × 4.5 เซนติเมตร
ข้อ 242. หนังสือภาษาต่างประเทศ ให้ใช้กระดาษตราครุฑหนังสือที่เป็นภาษาอังกฤษ ให้ทําตามแบบที่กําหนด
ไว้ในภาคผนวก 4 สําหรับหนังสือที่เป็นภาษาอื่น ๆ ซึ่งมิใช่ภาษาอังกฤษ ให้เป็นไปตาม
ก.แบบราชการ
ข.ประเพณีนยิ ม
ค.แบบที่ตกลงกัน
ง.แบบทั่วไป

