
แนวสอบนกัจดัการงานเทศกจิปฏบิตักิาร 
อปท. ทอ้งถิ�น อบต. เทศบาล 

1.พ.ร.บ.เกี่ยวกับการปกครองทองถิ่น มีกี่ฉบับ อะไรบาง 
ตอบ หลัก ๆ มี 5 ฉบับ คือ เทศบาล 2496 อบจ.2540 อบต.2537 พัทยา 2542 กทม.2528 
 
2.สุขาฯ ยกฐานะเปนเทศบาลตําบลป 2542 มีก่ีแหง 
ตอบ 981 แหง 
 
3.หลักการปกครองของไทย ใชหลักรัฐเดี่ยวหมายความวาอะไร 
ตอบ ตาม ม.1 ของ รธน.2540 ประเทศไทยเปนอันหนึ่งอันเดียวแบงแยกไมได 
 
4.หลักการปกครองทองถิ่นใชหลักการใด 
ตอบ กระจายอํานาจ 
 
5.การปกครองทองถิ่นของไทยมีกี่รูปแบบ อะไรบาง 
ตอบ มี ท. อบจ. อบต. พิเศษ(กทม. , พัทยา) 
 
6.ปจจุบันรูปแบบเทศบาลมีกี่รูปแบบ มีก่ีรูปแบบ แตละรูปแบบมีก่ีแหง 
ตอบ 3 รูปแบบ คือ นคร (20) เมือง (84) ตําบล(1,025) = 1,129 แหง 
 
7.จํานวนประชากร ตามหลักเกณฑการตั้งเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีจํานวนเทาไร 
ตอบ ตําบลไมกําหนด เมือง 10,000 คน นคร 50,000 คน 
 
8.ความหนาแนนของจํานวนประชากรตองนํามาพิจารณาการตั้งเทศบาลหรือไม 
ตอบ ตาม พ.ร.บ.เทศบาล 2496 แกไข ฉบับที่ 11 (2543) ไมกําหนด 
 
9.การตั้งเทศบาลเมืองมีหลักการเกณฑการตั้งอยางไร 
ตอบ มีประชากร 1,000 คน รายไดพอเพียงตอการบริหารงาน หากเปนที่ตั้งศาลากลาง ใหตั้งเปนเทศบาลเมือง 
(นครก็ได) 
 
10.เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ถายุบหรือหมดวาระ การเลือกนายกฯ ทําอยางไร 
ตอบ ตองเลือกนายกเทศมนตรีโดยตรง 
 
11.จํานวน ส.ท. ต.,เมือง,นคร และคณะเทศมนตรี มีจํานวนเทาใด 
ตอบ จํานวน ส.ท. ตําบล 12 คน เมือง 18 คน และนคร 24 คน คณะเทศมนตรี ตําบล 2 คน เมือง 3 คน และ
นคร 4 คน 
 
12.สมาชิกสภา อบจ.มีจํานวนเทาใด ตามหลักเกณฑที่ กม.กําหนดตอประชากรเทาใด 
ตอบ มีตั้งแต 24 – 30 –36 – 42 – 48 ไมเกิน 500,000 คน = 24 คน 
ระหวาง 500,000 – 1,000,000 คน มี 30 คน ระหวาง 1,000,000 – 1,500,000 คน มี 36 คน 
ระหวาง 1,500,000–2,000,000 คน มี 42 คน ตั้งแต 2,000,000 คนขึ้นไป   มี 48 คน 
 



  
 
13.นายก อบจ.มาโดยวิธีใด 
ตอบ มาจากความเห็นชอบของสภา อบจ. ถาลาออก ลาออกตอประธานสภา อบต. ถาประธานสภาลาออก 
ลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 
14.รองนายก อบจ. มีไดกี่คน ขึ้นกับจํานวน สจ.เทาใด 
ตอบ มีตั้งแต 2 คน (ส.อบต. 24/30) 3 คน (ส.อบต. 36/42) 4 คน (ส.อบต. 48) 
 
15.พ.ร.บ.สภาตําบลและ อบต.ป 2537 กําหนดโครงสราง ส.อบต.หมูบานละก่ีคน ดํารงตําแหนงวาระก่ีป 
ตอบ ถามี 1 หมูบาน มี 6 คน  ถามี 2 
หมูบาน มีหมูบานละ 3 คน ถามีตั้งแต 3 
หมูบานขึ้นไป มีหมูบานละ 2 คน 
ดํารงตําแหนงวาระ 4 ป นับแตวันเลือกตั้ง 
 
16.ประธานฝายบริหารมาจากใคร 
ตอบ ความเห็นชอบของสภา และนายอําเภอแตงตั้ง 
 
17.ปจจุบัน อบต.ทั่วประเทศมีก่ีแหง 
ตอบ 6,744 แหง  
 
18.อบต.หนองใหญ ชลบุรี ปจจุบันเปนเทศบาลตําบลใชหรือไม 
ตอบ ใช โดยยุบรวมกับเทศบาลตําบลหนองใหญเมื่อ 16 พ.ค. 43 
อบต.เวียง ยุบรวม ทต.เวียงพราว 
อ.พราว จ.เชียงใหม ตั้งแต 26 ก.พ.45 
 
19.พ.ร.บ. กทม.ป 28 กําหนดเกณฑสมาชิกสภา กทม. 1 คน ตอประชากรก่ีคน 
ตอบ 100,000 คน วาระ 4 ป  
 
20.ปจจุบัน กทม.มีสมาชิกสภา กทม.เทาไร 
ตอบ 60 คน  
 
21.ผวจ.กทม. คนปจจุบันคือใคร 
ตอบ นายสมัคร สุนทรเวช เปนผูวา กทม.ที่มาจากการเลือกตั้ง คนที่ 5 (รวมแตงตั้งดวยเปนคนที่ 13) 
 
22.พ.ร.บ.เมืองพัทยา ป 2542 มีสมาชิกสภาเทาไร 
ตอบ 24 คน 
 
23.นายกเมืองพัทยามาจากการเลือกตั้งโดยตรง ใชหรือไม 
ตอบ ใช 
 
  
 



24.รธน.ป 40 วาดวยการกระจายอํานาจ มีหลักการสําคัญอยางไร 
ตอบ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล ดวยความอิสระแลเทาเทียมกัน 
 
25.ใครกํากับดูแลเทศบาลในเขตจังหวัด และใครดูแลเทศบาลตําบลและ อบต. 
ตอบ ผูวาราชการจังหวัด สวน เทศบาลตําบล นายอําเภอชวยเหลือ ผวจ.ในการกํากับดูแล 
 
26.กทม.ใครเปนผูกํากับดูแล 
ตอบ รมว.มท. ถาใหผูวา กทม. พนจากตําแหนง รมว.มท.เสนอ ครม. 
 
27.ใครกํากับดูแลเมืองพัทยา 
ตอบ ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี ผวจ.เสนอ รมว.มท.ยุบสภาพัทยาได 
 
28.ตาม รธน. ม.283 ทําไมตองมีการกํากับดูแลทองถิ่นเพื่ออะไร 
ตอบ เพ่ือใหเปนไปตาม รธน. 
 
29.ปจจุบันจะมีการปกครองทองถิ่นรูปพิเศษอีกแหงที่ใด เรียกวาอะไร 
ตอบ เรียกวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ ที่อาณาเขตไมเต็มพ้ืนที่จังหวัด กับอาณาเขตเต็มพื้นที่
จังหวัด 
 
30.ปจจุบัน พ.ร.บ.เทศบาลแกไขลาสุดฉบับที่เทาไร พ.ศ.ใด 
ตอบ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2543) 
 
31.เทศบาลรูปแบบใดที่เปนที่ตั้งศาลากลาง 
ตอบ เทศบาลเมือง 
 
32.พ.ร.บ. อบจ.ปจจุบันใช พ.ศ. อะไร 
ตอบ พ.ศ. 2540 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542) 
 
33.สภา ต. เปนทองถิ่นหรือไม มีฐานะพิเศษตางกวาแบบเดิมคืออะไร 
ตอบ ไมเปนทองถิ่น แตมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
34.อบต. ปจจุบันมีกี่แหง 
ตอบ 6,744 แหง 
 
35.ผวจ.กทม.มาจากการเลือกตั้ง โดยวิธีใด 
ตอบ เลือกตั้งโดยตรงและลับ 
 
36.พ.ร.บ.เมืองพัทยาประกาศใช พ.ศ.ใด 
ตอบ พ.ศ. 2542 
 
37.พ.ร.บ.อะไร ที่บัญญัติอํานาจหนาที่ รายไดของทองถิ่นไวทุกรูปแบบ 
ตอบ พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
 



  
 
38.สัดสวนรายไดทองถิ่น ป 2545 มีรอยละเทาใด 
ตอบ รอยละ 27.44 (งบประมาณ 2545 1,023,000 ลานบาท จัดสรรใหทองถิ่น 28,071.60 ลานบาท) 
 
39.รัฐบาลตองจัดสรรเงินใหทองถิ่นเพิ่มขึ้นเทาใดในป 44 
ตอบ ไมต่ํากวารอยละ 20 
 
ขอขอบคุณ : แนวขอสอบราชการไทย.com 

 
 


