
   

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ  
เตรียมสอบท้องถิ่น  

 (ก้าวที่ 6 (เกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น)  
(จ านวน 41 ข้อ) 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 
 

โดย ประพันธ์ เวารัมย ์

http://pun2013.bth.cc 
หรือ 

http://pun9.bth.cc 
หรือ 

http://valrom2012.fix.gs 
หรือ 

http://pun.fix.gs 
 

http://pun2013.bth.cc/
http://pun9.bth.cc/
http://valrom2012.fix.gs/
http://pun.fix.gs/
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แนวขอสอบ 

เตรียมสอบทองถิน่ (ชุดสูไมถอย) 
 (กาวที่ 6 (ชุดสูไมถอย) (เกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหทองถิ่น จํานวน 41 ขอ)  

โดยประพันธ เวารัมย 

หลักการอานหนังสือ อานพ.ร.บ./ระเบียบแลวตองฝกทําแนวขอสอบดวย เพราะถาไมฝกทํา ตอนสอบจริงอาจทําไมทนัเวลา 

(จะอานพ.ร.บ./ระเบียบกอนหรอืทําแนวขอสอบกอนกแ็ลวแตความถนัด (กอน-หลัง)  

หากวันนี้เรา 6 ลม จง 9 เดินตอไป จุดหมายไมไกลเกนิจริง 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 

************************** 
1. ปจจุบันใคร เปนประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ก. นายสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ข. นายพงษเทพ เทพกาญจนา 

ค. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ 

ง. รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง 

จ. นายนิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล 

ดูมาตรา 6 (1) และขอมลูทางอนิเทอรเน็ตที่ระบุชื่อบุคคลปจจบุัน 

********************************** 

2. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานพัฒนาทองถิ่น มี

จํานวนกี่คน (ป 2557 ขอมูลตามเว็บไซต) 

ก. 1 คน 

ข. 2 คน 

ค. 3 คน 

ง. 4 คน 

จ. 6 คน 

ดูมาตรา 6 (4) และขอมลูทางอนิเทอรเน็ตที่ระบุชื่อบุคคลปจจบุัน ความเชี่ยวชาญดานตางๆ 

********************************** 

3. ระดับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด เปนไปตามมาตรา 17 

ข. องคการบริหารสวนจังหวัด เมืองพัทยา เปนไปตามมาตรา 17 และ 18 

ค. เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร เปนไปตามมาตรา 18 

ง. เทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบล เปนไปตามมาตรา 16 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ดูมาตรา 16 (4)  

********************************** 
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4. กรอบการกระจายอํานาจซึ่งเปนการกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการ

สาธารณะ แบงออกไดเปนกี่ระดับ 

ก. 2 ระดับ 

ข. 3 ระดับ 

ค. 4 ระดับ 

ง. 5 ระดับ 

จ. 6 ระดับ 

ดูมาตรา 16 ,มาตรา 17 และมาตรา 18  

********************************** 

5. การติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนปฎิบัติการ ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานตอผูใด 

ก. คณะรัฐมนตรีทุกป 

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยทุกป 

ค. นายกรัฐมนตรีทุกป 

ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังทุกป 

จ. รัฐสภาทุกป 

ดูมาตรา 16 ,มาตรา 17 และมาตรา 18  

********************************** 

6. คณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ ตองพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจหนาที่และการ

จดัสรรรายไดของทองถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจ ภายในระยะเวลาเทาใด 

ก. ทุกระยะเวลาไมเกิน 2 ป 

ข. ทุกระยะเวลาไมเกิน 4 ป 

ค. ทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป 

ง. ทุกระยะเวลาไมเกิน 6 ป 

จ. ทุกระยะเวลาไมเกิน 12 ป 

ดูมาตรา 16 ,มาตรา 17 และมาตรา 18  

********************************** 

7. การกําหนดเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐ และองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจะตองเปนไปตามความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตตองไมเกินกี่ป 

ก. 4 ป 

ข. 5 ป 

ค. 10 ป  

ง. 15 ป 

จ. 20 ป 

ดูมาตรา 30 (2)  
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********************************** 

8. การกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจในการถายโอนภารกิจบริการสาธารณะที่

ดําเนินการซ้ําซอนระหวางรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหแลวเสร็จภายในกี่ป 

ก. 2 ป 

ข. 3 ป 

ค. 4 ป 

ง. 5 ป 

จ. 6 ป 

ดูมาตรา 30 (1 (ก)  

********************************** 

9. ขอใดกลาวถูกตอง เกี่ยวกบัการออกพันธบัตรและการกูเงินจากองคกรตางๆ ของทองถิ่นจะตอง

ดําเนนิการ 

ก. ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี

ข. ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจกํากับดูแล 

ค. ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น 

ง. ออกเปนขอบัญญัตทิองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถิ่น 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ดูมาตรา 28 วรรคทาย  

********************************** 

10. การจัดสรรคาภาคหลวงแรใหแกองคการบริหารสวนตําบลหรือเทศบาลที่มีพื้นที่ครอบคลุม

พื้นที่ตามประทานบัตร ใหจัดสรรในอัตรารอยละเทาใดของเงินคาภาคหลวงแรที่จัดเก็บได 

ก. รอยละ 2 

ข. รอยละ 5 

ค. รอยละ 10 

ง. รอยละ 15 

จ. รอยละ 20 

ดูมาตรา 23 (12 (ข)  

********************************** 

11. แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งคณะกรรมการการกระจาย

อํานาจฯ มีอํานาจจัดทําแตตองของความเห็นชอบจากใคร 

ก. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและรายงานตอกระทรวงมหาดไทย 

ข. กระทรวงมหาดไทยและรายงานตอรัฐสภา 

ค. กระทรวงการคลังและรายงานตอรัฐสภา 

ง. คณะรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 

จ. สํานักนายกรัฐมนตรีและรายงานตอรัฐสภา 
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ดูมาตรา 12 (1)  

********************************** 

12. สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นสังกัดหนวยงาน

ใด 

ก. กระทรวงการคลัง 

ข. กรมบัญชีกลาง 

ค. สํานักงบประมาณ 

ง. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 

จ. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย 

ดูมาตรา 15 

********************************** 

13. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยกรรมการ

ทั้งหมดกี่คน 

ก. 12 คน 

ข. 24 คน 

ค. 30 คน 

ง. 36 คน 

จ. 48 คน 

ดูมาตรา 6 (1) – (4)  

********************************** 

14. ตําแหนงใด ไมไดเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อํานาจ 

ก. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. รัฐมนตรีวาการกระทวงการคลัง 

ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ดูมาตรา 5  

********************************** 

15. ใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯพิจารณาทบทวนกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรร

รายไดของทองถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทุกระยะเวลากี่ป 

ก. 2 ป 

ข. 3 ป 

ค. 4 ป 

ง. 5 ป 
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จ. ไมเกิน 5 ป 

ดูมาตรา 34   

********************************** 

16. การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนการกระจายอํานาจเปน

จํานวนเทาใดของงบประมาณรายจายของรัฐบาล 

ก. รอยละ 30 

ข. รอยละ 32  

ค. รอยละ 35 

ง. รอยละ 40 

จ. รอยละ 45 

ดูมาตรา 30 (4) และหมายเหตุทาย พ.ร.บ.นี ้  

********************************** 

17. เลขานุการคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือตําแหนงใด

(*ขอสอบจริงออกจังหวัดระยอง ออกโดย ม.รามคําแหง **ซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อเรียกใหมแลว ดูดีๆ) 
ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

ง. ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จ. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น 

ดูมาตรา 6 วรรคทาย ตามพ.ร.บ.ยังเปนชื่อตําแหนงเดิม *แตขอมูลทางอินเทอรเน็ตเปลี่ยนชื่อใหมแลว สวนกฎหมายที่เปลี่ยนชื่อ

ใหม โดยปกติจะใชพระราชกฤษฎีกา (ลองไปหาขอมูลเพิ่มเติมวาใชกฎหมายใดเปลี่ยนชื่อจะไดความรูเพิ่มขึ้น *1 คะแนนก็มี

ความหมายในการสอบ * สวนถามีทั้งสองตําแหนง ปรากฏในขอสอบจริง ก็ตองตอบตําแหนงใหม เพราะเปลี่ยนตําแหนงใหมแลว 

หากไมมีตัวเลือกตําแหนงใหม ก็ใหตอบตําแหนงเดิมตามพ.ร.บ.) 

********************************** 

18. หนาที่จัดสรรภาษีประเภทตางๆ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือหนวยงานใด                

(*ขอสอบจริงออกจังหวัดระยอง ออกโดย ม.รามคําแหง) 

ก. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ข. สํานักงบประมาณ 

ค. คณะกรรมการถายโอนอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ง. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จ. กรมสรรพากร 

ดูมาตรา 12 ลองไปดูเพิ่มเติมอํานาจแตละขอ จํานวน 16 ขอนั้นอาจเลือกมาออก หรือชื่อคณะกรรมการฯ (จะมีคําวา “การ 2 ตัว”

นะครับ อาจนํามาออกขอสอบ บางทีคําถาม อาจถามในสิ่งที่เราคาดไมถึง (เพราะเข็มขัดมันสั้น (ฮาๆๆ อานพ.ร.บ.ไมตองเครียด)  

********************************** 



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc   และ  http://valrom2012.fix.gs   หนา 6 

19.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น มีจํานวนกี่คน 

ก. 3 คน 

ข. 6 คน 

ค. 9 คน 

ง. 12 คน 

จ. 18 คน 

ดูมาตรา 6 (4) ดานใดบางไปดูเพิม่เติมอาจไมถามอยางนี้ อาจไปถามเชี่ยวชาญดานใดบาง หรือขอใดกลาวไมถูกตองเปนตน  

********************************** 

20. ตําแหนงใด ไมไดเปนกรรมการโดยตําแหนงของคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ก. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ข. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ง. เลขาธิการ ก.พ. 

จ. เลขาธิการ ก.พ.ร. 

ดูมาตรา 6 (2) ออกบอยมาก กรรมการออกสอบสับขาหลอกไปเรื่อย (ลองไปเขียนตัวยอกรรมการเพื่อพิชิตขอสอบ (คําตอบอยู

ความจําของทานนะครับ) 

********************************** 

21. คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอใดกลาวไมถูกตอง         

(*ขอสอบจริงออกจังหวัดระยอง ออกโดย ม.รามคําแหง) 
ก. นายกรัฐมนตรี เปนประธาน 

ข. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 คน 

ค. ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญจากดานตางๆ จํานวน 12 คน 

ง. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเลขานุการ

คณะกรรมการ 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

ดูมาตรา 6 (1) ออกบอยมาก แตอยาลืมสังเกต วาคําตอบบรรยายครบตามพ.ร.บ.หรือไม หรืออาจเลี่ยงไปถามเปนชื่อบุคคลก็ได 

********************************** 

22. หนวยงานใดตอไปนี้ เกิดจากการกระจายอํานาจ 

ก. ตําบลนาปาแซง 

ข. อําเภอปทุมราชวงศา 

ค. จังหวัดอํานาจเจริญ 

ง. เมืองพัทยา 

จ. ธนาคารหมูบาน 
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ดูมาตรา 16,17,18 วามีหนวยงานใดบาง 

********************************** 

23. การปกครองทองถิ่นตามขอใดตอไปนี้ ใชอยูในปจจุบันทั้งหมด (พ.ร.บ.กําหนดแผนฯ) 

ก. เทศบาลอําเภอ องคการบริหารสวนตําบล สุขาภิบาล 

ข. สภาตําบล เทศบาลนคร เทศบาลตําบล กรุงเทพมหานคร 

ค. เมืองพัทยา เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

ง. เทศบาลนคร องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา สภาตําบล 

จ. เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนจังหวัด สภาตําบล 

ฉ. อธิบดีกรมการปกครอง 

ดูมาตรา 16,17,18 วามีหนวยงานใดบาง (เพราะแตละพ.ร.บ.หรือระเบียบ การนยิามตางกันไป ขึ้นบริบทของคําถาม อยาจําสับสน 

********************************** 

24. รายไดของเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 

ข. ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 

ค. ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ง. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต รวมทั้งเงินเพิ่มตามกฎหมายวาดวยรถยนตภาษีรถตามกฎหมายวาดวยการ

ขนสงทางบก และคาธรรมเนียมลอเลื่อนตามกฎหมายวาดวยลอเลื่อน 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

ดูมาตรา 23 อยาเชื่อในสิ่งที่เห็น ตองไปดูเองจะไดจําไดครับ (เพราะบางทีความผิดพลาดของผม อาจเสียคะแนนไปหลายคะแนน                

* 1 คะแนนมีคา อาจเปลี่ยนชีวิตของคุณได สูๆๆ (ไมมีความสําเร็จใด ปราศจากความมุงมั่น) 

********************************** 

25. รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ภาษีปายตามกฎหมายวาดวยภาษีปาย 

ข. ภาษีบํารุงทองที่ตามกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองที่ 

ค. ภาษีโรงเรือนและที่ดินตามกฎหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ง. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

ดูมาตรา 24 (5) (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา)  

********************************** 

26. คาภาคหลวงปโตรเลียมองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับการจัดสรรในอัตราเทาใด ที่จัดเก็บ

ไดภายในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดนั้น 

ก. รอยละ 10 

ข. รอยละ 20 

ค. รอยละ 30 

ง. รอยละ 35  
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จ. รอยละ 40 

ดูมาตรา 24 (9) (บางทีอาจกฎหมายเปนเรื่องที่นาเบื่อ แตตองฝน เพราะอาจทําใหความฝนเราเปนจริง ในสิ่งที่เราอยากเปน)  

********************************** 

27. ออกขอบัญญัติเรียกเก็บจากผูพักในโรงแรมตามกฎหมายการโรงแรม คือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นใด 

ก. องคการบริหารสวนตําบล เทศบาล 

ข. เทศบาล  

ค. องคการบริหารสวนจงัหวัด  

ง. กรุงเทพมหานคร เทศบาล 

จ. องคการบริหารสวนจงัหวัด กรุงเทพมหานคร 

ดูมาตรา 24 (10) และ มาตรา 25 (15) (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา)  

********************************** 

28. องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจมีรายรับไดตามขอใดตอไปนี ้ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. เงินและทรัพยสินอยางอื่นที่มีอุทิศให 

ข. รายไดจากทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ค. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล สวนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

ง. ขอ ก. และขอ ข. กลาวไมถูกตอง 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

ดูมาตรา 23 ,24,25,26 และกฎหมายจัดตั้งแตละแหง ขอสอบลักษณะนี้ออกบอย เชื่อมโยงพ.ร.บ.อื่นดวย 

********************************** 

29. คณะกรรมการกําหนดแผนฯ ตองพิจารณาทบทวนการกําหนดอํานาจและหนาที่และการ

จัดสรรรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายหลังที่ไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปแลว โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกินกี่ปนับ

แตวันที่มีการกําหนดอํานาจและหนาที่หรือวันที่มีการจัดสรรรายได 

ก. 1 ป 

ข. 2 ป 

ค. 3 ป 

ง. 4 ป 

จ. 5 ป 

ดูมาตรา 34 (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา)  

********************************** 

30. ลักษณะของการกระจายอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นไดมีสวนรวมในการปกครอง ขอใด

กลาวไมถูกตอง 

ก. กรุงเทพมหานคร 

ข. องคการบริหารสวนตําบลตะวัน 
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ค. องคการบริหารสวนจงัหวัดรสริน 

ง. เทศบาลตําบลประพันธ 

จ. จังหวัดอํานาจเจริญ 

ดูมาตรา 16 (16) มาตรา 17 (8)  มาตรา 18 (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา)  

********************************** 

31. การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลไขตุม เปนหลักการตามขอใด 

ก. หลักการแบงอํานาจ 

ข. หลักการถวงดุลอํานาจ 

ค. หลักการรวมอํานาจ 

ง. หลักการแยกอํานาจ 

จ. หลักการกระจายอํานาจ 

ดู หลักการรวมอํานาจ แบงอํานาจ กระจายอํานาจ ใชกบัหนวยงานใด ลองไปศึกษาดูครับ (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

32. เทศบาลตําบลนาปาแซง โดยมีประชาชนในพื้นที่เปนผูบริหารทองถิ่น บริหารงาน บริหารคน 

บริหารเงิน เปนหลักการกระจายอํานาจตรงกับขอใด 

ก. SWOT Analysis 

ข. Centralization 

ค. Deconcentration 

ง. Decentralization 

จ. Good Governance 

ดูคําศัพท หลักการรวมอํานาจ แบงอํานาจ กระจายอํานาจ ลองไปศึกษาดูครับ จะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว         

สอบทองถิ่นตองรูบาง เพราะสอบ ก.พ.ป 2557 เริ่มมีภาษาอังกฤษภาค ก. ปแรกแลว เราคนทองถิ่นก็ตองตามพี่ใหญครับ (สูๆ สูๆ 

แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

33. ภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดแบงปน สําหรับยาสูบซึ่งเก็บจากการคาภายในเขต

จังหวัด จะเก็บเพิ่มไดไมเกิน มวนละกี่สตางค 

ก. 10 สตางค 

ข. 15 สตางค 

ค. 20 สตางค 

ง. 30 สตางค 

จ. 40 สตางค 

ดูมาตรา 24 (2)  (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา อยาไปสนใจ สิ่งที่ผมพิมพนอกเหนือจากขอสอบ เพียงไมอยากใหทาน

เครียด อาจจะดูลายตาไปบาง ทนอานเอาก็แลวกัน) 

********************************** 
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34. องคการบริหารสวนจังหวัดรสริน เก็บรายไดสําหรับกาซปโตรเลียมไดไมเกินกิโลกรัมละกี่

สตางค 

ก. 15 สตางค 

ข. 20 สตางค 

ค. 30 สตางค 

ง. 40 สตางค 

จ. 10 สตางค 

 

ดูมาตรา 24 (1)  (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

35. องคการบริหารสวนจังหวัดโกะ  มีเงินรายไดสําหรับน้ํามันเบนซินและน้ํามันที่คลายคลึงกันจะ

จัดเก็บไดไมเกินลิตรละกี่สตางค 

ก. 15 สตางค 

ข. 10 สตางค 

ค. 20 สตางค 

ง. 30 สตางค 

จ. 40 สตางค 

ดูมาตรา 24 (1)  (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

36. เมื่อคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จัดทําแผนปฏิบัติการแลวตองเสนอตอใคร เพื่อให

ความเห็นชอบ 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. รัฐสภา 

ค. วุฒิสภา 

ง. สภาผูแทนราษฎร 

จ. คณะรัฐมนตรี 

ดูมาตรา 33  (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

37. เมื่อคณะกรรมการการกระจายอํานาจฯ จัดทําแผนปฏิบัติการแลวตองเสนอเพื่อใหความ

เห็นชอบ แลวรายงานตอใคร เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. รัฐสภา 

ค. วุฒิสภา 

ง. สภาผูแทนราษฎร 

จ. คณะรัฐมนตรี 
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ดูมาตรา 33  (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

38. ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจตาม

แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ

ดังตอไปนี ้ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. การจัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดนโยบายและมาตรการการ

กระจายบุคลากรจากราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคไปสูสวนทองถิ่น 

ข. รายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอใหแกไขหรือจัดใหมีกฎหมายที่จําเปนเพื่อดําเนินการตามแผนการกระจาย

อํานาจใหแกจังหวัด 

ค. กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและอากรใหเพียงพอแกการดําเนินการตาม

อํานาจและหนาที่ที่กําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ง. โดยตองคํานึงถึงภาระหนาที่ของรัฐในการใหบริการสาธารณะเปนสวนรวมดวย 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

ดูมาตรา 32  และไปดู (2) ที่มีจุดเล็กๆ ที่เคยออกสอบ (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

39. ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ไดกําหนดใหรัฐบาลตองกําหนดการ

จัดสรรภาษีและอากรเงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อให

สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท

อยางเหมาะสมโดยไมวากรณีใด เงินอุดหนุนที่จัดสรรตองมีจํานวนไมนอยกวาเงินปงบประมาณใด 

ก. ปงบประมาณ 2548 

ข. ปงบประมาณ 2549 

ค. ปงบประมาณ 2550 

ง. ปงบประมาณ 2551 

จ. ปงบประมาณ 2556 

ดูมาตรา 30 (4) (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

40.การจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแกองคกรปกครองสวน เพื่อให

สอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภท

อยางเหมาะสม ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนรายไดสุทธิของรัฐบาลเทาใด 

ขอใดกลาวถูกตองที่สุด 

ก. รอยละ 25 

ข. ไมนอยกวารอยละ 25 

ค. รอยละ 30 
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ง. รอยละ 35 

จ. ไมนอยกวารอยละ  35 

ดูมาตรา 30 (4) (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

41. ภารกิจที่ซ้ําซอนระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหดําเนินการถายโอนภารกิจให

เสร็จสิ้นภายในกี่ป 

ก. 2 ป 

ข. 3 ป 

ค. 4 ป 

ง. 5 ป 

จ. 10 ป 

ดูมาตรา 30 (1) (ก) (สูๆ สูๆ แบงปนความรูสูความกาวหนา) 

********************************** 

 

 

แนวขอสอบชุดนี้อาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) 

แตอยาลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบับเต็มดวยนะครับ เผื่อผมพิมพผิดหรือเฉลยผิดไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆกต็าม 

เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย 

 หากจะกรุณาสงขอผิดพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย 

จะขอบพระคุณอยางยิ่ง เพื่อไดจะปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

ขอใหโชคดีในการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต 

http://pun2013.bth.cc   

http://pun9.bth.cc   

http://valrom2012.fix.gs   

http://pun.fix.gs 

 

 

 

เฉลยแนวขอสอบดานลาง 
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เฉลย แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่น เกี่ยวกับการกระจายอํานาจใหทองถิ่น 

ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 6 (41 ขอ) 

โดยประพันธ เวารัมย ดังนี้ครับ 
 

 
  ขอ 1 ข.    ขอ 31 จ. 

 ขอ 2 ค.    ขอ 32 ง. 

ขอ 3 ง.    ขอ 33 ก. 

ขอ 4 ข.    ขอ 34  จ. 

ขอ 5 ก.    ขอ 35 ข. 

ขอ 6 ค.    ขอ 36 จ. 

ขอ 7 ค.    ขอ 37 ข. 

ขอ 8 ค.    ขอ 38 ข. 

ขอ 9 ก.    ขอ 39 ข. 

ขอ 10 ค.    ขอ 40 ค. 

ขอ 11 ง.    ขอ 41 ค. 

ขอ 12 ง.    อาน ทบทวน 

ขอ 13 ง.    สูๆ สูๆ 

ขอ 14 ง.    เพื่อ อนาคต 

ขอ 15 จ.    ไมมีความ สําเร็จใด 

ขอ 16 ค.    ปราศจาก ความมุงมั่น 

ขอ 17 ง.    แบงปน ความรู 

ขอ 18 ง.    สูความ กาวหนา 

ขอ 19 ง.    http://pun2013.bth.cc 

ขอ 20 จ.      

ขอ 21 ก.      

ขอ 22 ง.      

ขอ 23 ค.      

ขอ 24 จ.      

ขอ 25 ง.      

ขอ 26 ข.      

ขอ 27 จ.   

 

  

ขอ 28 จ.      

ขอ 29 จ.      

ขอ 30 จ.      


