
1. ประชุมสภาเทศบาลมีกี่สมัย ... 4 สมัย 

2. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยละไม่เกินกี่วัน ... 30 วัน 

3. เทศบาลตำบล มีรองนายกฯ ได้ไม่เกินกี่คน ... 2 คน 

4. พนักงานเทศบาลลาไปต่างประเทศ ใครอนุญาต ... ผู้ว่า 

5. นายกเทศบาลเดินทางภายในประเทศ ใครอนุญาต ... 

6. พนักงานส่วนท้องถิ่น ลาออก ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้ากี่วัน ... 

7. ก.ถ. ย่อมาจาก ... คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

8. ITA คือ การประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

9. GIS คือ ... 

10. ชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration 

11. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) = โฆษณา ไม่ใช่ 

12. ชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) = ปกปิด ไม่ใช่ 

13. พรบ.บริหารงานบุคคล มาตรา 35 = ร้อยละ 40 

14. คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พิจารณาทบทวนแผนการกระจายอำนาจฯ ทุกระยะเวลา
ไม่เกิน 5 ปี 

15. แผนพัฒนา = แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี 

16. จัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นมีกี่วิธี = 5 วิธี 

17. ตำแหน่งที่ไม่มีใน อบจ. = ผู้ช่วยนายกฯ 

18. อำเภอประกอบด้วยส่วนราชการใด  

19. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ... ตัวเลือกมี อำเภอ , ตำบลหมู่บ้าน , กิ่งอำเภอ 

20. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด ... พระราชกฤษฎีกา 

21. อบต. อาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกัน
ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยทำเป็น ... ประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

22. ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วน
ตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง ... สองพันคน 

 



23. เทศบาลตำบลยกเป็นเทศบาลเมือง ตราเป็น ... ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

24. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎร
ตั้งแต่ .... หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป 

25. สมาชิกสภาเทศบาล ยื่นใบลาออกต่อ ... ผู้ว่า 

26. เพ่ือคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม 
ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพ่ือยุบสภาเทศบาลก็ได้ ... รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 

27. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน ... สามคน 

28. โครงการเกินศักยภาพ ... จำโจทย์ต่อไม่ได้ 

29. อำนาจของนายกรัฐมนตรี ... กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน , แต่งตั้ง
ข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี , วางระเบียบปฏิบัติราชการ = 
ข้อบังคับบัญชาข้าราชการทุกตำแหน่ง ไม่ใช่ เพราะที่ถูกต้องคือบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหาร
ทุกตำแหน่ง 

30. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ... 1.นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบล 2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล = ปลัด
ไม่มีสิทธิเสนอ 

31. คำส่ังปกครอง ปรับเป็นเงินได้ไม่เกินวันละ ... 

32. เศรษฐกิจพอเพียง คือ ... พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี 

33. พระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" อัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พ้ืนที่น้ำ ประมาณ 30% 

34. ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 

35. วิสัยทัศน์ของประเทศไทย .... 

36. คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หรือ One Vision, One 
Identity, One Community 

37. อาเซียนมีกี่ประเทศ ... 10 ประเทศ 

38. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 

39. การเก็บหนังสือ มี 3 ประเภท ... ระหว่างปฏิบัติ / ปฏิบัติเสร็จแล้ว / เก็บไว้เพื่อรอตรวจสอบ 

 



40. การออกคำส่ังบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ... เป็นอำนาจของนายกฯ 

41. จัดซื้อจัดจ้าง ... มี 6 วิธ ี

42. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ ... มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อหรือจ้าง 

43. เบ้ียคนพิการ ... เดือนละ 800 บาท 

44. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ..มิถุนายน.. ก่อนงบประมาณ
ประจำปี 

45. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น = นายกเป็นกรรมการไม่ได้ 

46. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น = ปลัดเป็น , นายกไม่ได้เป็น 

47. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน = การกำหนดภารกิจของรัฐและ
ส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและ
นโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา 

48. ผู้รักษาการ พรบ.กระจายอำนาจ = ข้อไม่ใช่คือ รมต.สาธารณสุข 

49. สำนักปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นกรม 

50. อบจ. มีสมาชิกสภา 42 คน จะมีรองนายกฯได้ 3 คน 

51. กฏบัตรอาเซียน 3 ข้อ = 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

52. ประชากร 1 - 1.5 ล้าน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 36 คน 

53. สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระดำรงตำแหน่ง ... 4 ปี 

54. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด = ปลัด อบจ. 

55. สภา อบจ. มีรองประธานสภา ได้กี่คน ... 2 คน 


