
แนวข้อสอบ ท้องถิ�น 2565 

1.ขอ้ใดไม่ใช่ขอ้มูลข่าวสารส่วนบุคคล? 

ก.รูปถ่าย  ข.ประวติัการทาํงาน 

ค.ฐานะการเงิน  ง.การบนัทึกภาพและเสียง 

2.สาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการมีชื�อยอ่วา่อะไร? 

ก. สขร.  ข. สขม. 

ค. สขก.  ง. สขช. 

3.ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ ตาม พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ก. ราชการส่วนทอ้งถิ�น  ข. ราชการสังกดัรัฐสภา 

ค. ศาล    ง. ศาลเฉพาะที�ไม่เกี�ยวกบัการพิจารณาพิพากษาคดี 

4.ขอ้ใดไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลข่าวสาร? 

ก. แฟ้ม   ข. รูปถ่าย 

ค. ภาพวาด  ง. ภาพถ่าย 

5.ขอ้ใดคือความหมายของคนต่างดา้ว? 

ก. บุคคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย แต่ไม่มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

ข. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

ค. บุคคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทยและมีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

ง. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย 

(พรบ.ขอ้มูลข่าวสารของราชการ2540) 

6. ขอ้มูลข่าวสารคือ? 

ก. สิ�งที�สื�อความหมายใหรู้้เรื�องราวขอ้เท็จจริงขอ้มูล หรือสิ�งใดๆ ข. การสื�อสารถึงกนั 

ค. ข่าวที�นกัข่าวนาํเสนอ  ง. ถูกทุกขอ้ 

7.ใหจ้ดัตั�งสาํนกังานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารขึ�นในหน่วยงานใด? 

ก. สาํนกังานนายกรัฐมนตรี  ข. สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 

ค. สาํนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย ง. สาํนกังานข่าวกรองแห่งชาติ 

8."บุคคล" ในความหมายขอ้ใดถูกตอ้ง? 

ก. บุคคลธรรมดาที�ไม่มีสัญชาติไทย ข. บุคคลธรรมดาที�มีสัญชาติไทย 

ค. บุคคลที�ไม่มีสัญชาติไทย และไม่มีถิ�นที�อยูใ่นประเทศไทย ง. ถูกทุกขอ้ 

9. บุคคลใดเป็นประธานคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารราชการ? 

ก. นายกรัฐมนตรี   ข. รัฐมนตรีซึ� งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย. ง. รองนายกรัฐมนตรีซึ� งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

10.ใครเป็นผูเ้เต่งตั�งคณะกรรมการวนิิจฉยัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร? 

ก. คณะรัฐมนตรี  ข. รัฐสภา 

ค. นายกรัฐมนตรี ง. พระมหากษตัริย ์



11."ใหน้าํคาํตอบต่อไปนี�ไปตอบในแต่ละขอ้" 

ก. 15 วนั  ข. ไม่เกิน 15วนั 

ค. 30 วนั  ง. ไม่เกิน 30 วนั 

จ. 45 วนั  ฉ. ไม่เกิน 45 วนั 

1.1 สมยัประชุมสามญั สมยัหนึ�งๆของสภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัใหมี้กาํหนด.......วนั 

1.2.สมยัประชุมสามญั สมยัหนึ�งๆของสภาเทศบาลใหมี้กาํหนด...วนั 

1.3.สมยัประชุมสามญั สมยัหนึ�งๆของสภาเมืองพทัยาใหมี้กาํหนด....วนั 

1.4.สมยัประชุมสามญั สมยัหนึ�งๆของสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลใหมี้กาํหนด...วนั 

12.ขอ้ใดคือที�อยูข่องกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�น 

ก.ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพ 

ข.ถนนอษัฎางค ์แขวงวดัราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพ 

ค.ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภกัดี (อาคาร B) ชั�น 5 ถนนแจง้วฒันะ หลกัสี�  กรุงเทพ 

ง.ศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจง้วฒันะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี�  กรุงเทพ 

13.การวเิคราะห์การจดัทาํแผนพฒันาทอ้งถิ�น ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้ง 

ก. Policy Analysis  ข. Development Strategy 

ค. Key Stakeholders  ง. SWOT Analysis  จ. Policy research 

14.เลขานุการคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ�นคือตาํแหน่งใด? 

ก.เจา้หนา้ที�วิเคราะห์นโยบายและแผน  ข.นกัพฒันาชุมชน 

ค.ปลดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั   ง.สมาชิกสภาทอ้งถิ�นที�ไดค้ดัเลือก 

จ.หวัหนา้สาํนกัปลดั 

15.การปกครองทอ้งถิ�นไทย จดัลาํดบัการเกิดก่อน - หลงั ตามขอ้ใดต่อไปนี�  

ก. สุขาภิบาล - อบจ. - เทศบาล - กทม. - อบต. - เมืองพทัยา 

ข. เทศบาล - สุขาภิบาล - กทม. - เมืองทยา - อบต. 

ค. กทม. - สุขาภิบาล - อบจ. - เทศบาล - เมืองพทัยา - อบต. 

ง. สุขาภิบาล - เทศบาล - อบจ. - กทม. - เมืองพทัยา - อบต. 

16.ก.ถ. คือขอ้ใด 

ก.กรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น 

ข.กรรมการมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น 

ค.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น 

ง.คณะกรรมการมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น 

17.ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี�ยวกบั “การวางแผน” 

ก. การตดัสินใจล่วงหนา้   ข. มีวตัถุประสงคเ์ป้าหมายแน่นอนชดัเจน 

ค. การกาํหนดการใชท้รัพยากรที�มีอยู ่ ง. ถูกทุกขอ้ 

 

 



18.ขอ้ใดจดัลาํดบัขบวนการวางแผนไดถู้กตอ้ง 

ก. กาํหนดวตัถุประสงค ์- กาํหนดทางเลือก - คาํนึงถึงโอกาส- การเลือกทางเลือก 

ข. คาํนึงถึงโอกาส - กาํหนดทางเลือก - กาํหนดวตัถุประสงค ์- การเลือกทางเลือก 

ค. คาํนึงถึงโอกาส - กาํหนดวตัถุประสงค ์- กาํหนดทางเลือก - การเลือกทางเลือก 

ง. กาํหนดวตัถุประสงค ์- คาํนึงถึงโอกาส - กาํหนดทางเลือก - การเลือกทางเลือก  

19.“กระบวนการวางแผน” ต่อไปนี�  ขั�นตอนใดควรมาก่อน? 

ก. การสาํรวจทรัพยากร  ข. กาํหนดนโยบาย 

ค. ระบุทางเลือก   ง. กาํหนดงบประมาณ 

4."กระบวนการวางแผน” ต่อไปนี�  ขั�นตอนใดควรมาก่อน? 

ก. การขออนุมติัแผน   ข. การกาํหนดผูว้างแผนและผูรั้บผดิชอบ 

ค. การติดต่อกบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ง. การประเมินขอ้มูล 

20.กระบวนการวางแผน” ต่อไปนี�  ขั�นตอนใดควรมาสุดทา้ย? 

ก. กาํหนดงบประมาณ   ข. กาํหนดตาราง 

ค. สร้างแนวปฏิบติัและกฎเกณฑ ์  ง. เลือกแนวทางของการกระทาํ 

***ขอ้สอบนกัวิเคราะห์นโยบายและแผน*** (ชุด 2) 

21.)แผนยทุธศาสตร์แบบใดที�หลีกเลี�ยงความเสี�ยงในการดาํเนินการงานทุกชนิด 

ก. วธีิค่อยเป็นค่อยไป (Small Step)  

ข. วธีิตดัสินใจดว้ยตวัคนเดียวหรือแบบกา้วกระโดด (Giant Step) 

ค. วธีิการเทียบเคียงหรือวธีิการสัมพนัธ์(Relative) 

ง. ขอ้ ก. และ ค. 

22.)ทิสเลช(Seymour Tiller) ไดเ้สนอแนะการวเิคราะห์แผนยทุธศาสตร์วา่จะมีมาตรฐานมากนอ้ยเพียงใด 

ขึ�นอยูก่บัลกัษณะใด 

ก. วตัถุประสงคแ์ละแผนยทุธศาสตร์สอดคลอ้งและไปดว้ยกนั แต่วธีิการที�ตดักนัหรือตรงขา้มกนั 

ข. แผนยทุธศาสตร์จะตอ้งคาดการณ์แนวโนม้และสภาวการณ์ที�เกิดขึ�นในอนาคต 

ค. การเสี�ยงดาํเนินการตามแผนจะตอ้งเป็นที�ยอมรับของบุคคล กลุ่มบุคคลองคก์าร 

ง. ถูกทุกขอ้ 

23.)ขอ้ใดไม่ใช่ลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์ที�มีมาตรฐาน 

ก. แผนยทุธศาสตร์จะตอ้งเป็นแผนงานที�ปฏิบติัได ้

ข. เวลาของแผนยทุธศาสตร์จะตอ้งเหมาะสม 

ค. แผนยทุธศาสตร์ตอ้งมีทรัพยากรหรือปัจจยัสนบัสนุนเพียงและพร้อมมูล 

ง. ไม่มีคาํตอบ 

24.)การวางแผนยอ่มประกอบดว้ยขั�นตอนที�สาํคญั 3 ขั�นตอนขอ้ใดเรียงลาํดบัไดถู้กตอ้ง 

ก. สมมติฐาน วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์  ข. วตัถุประสงค ์สมมติฐาน ยุทธศาสตร์ 

ค. ยทุธศาสตร์ สมมติฐาน วตัถุประสงค ์  ง. วตัถุประสงค ์ยทุธศาสตร์ สมมติฐาน 

 



25.)การจดัทาํแผนยทุธศาสตร์ใหเ้ป็นผลสาํเร็จเกิดจากใคร 

ก. ผูบ้ริหารระดบัสูง  ข. ผูบ้ริหารระดบักลาง 

ค. ผูบ้ริหารระดบัตน้  ง. ผูบ้ริหารทุกระดบั 

26.)ตวัชี�วดัที�ดีมีลกัษณะอยา่งไร 

ก. เป็นตวัชี�วดัที�สาํคญั   ข. สอดคลอ้งกบัประเด็นที�ตอ้งการประเมิน 

ค. เป็นตวัชี� วดัที�ไดรั้บการยอมรับจากผูอื้�น ง. ถูกทุกขอ้ 

27.การยกเวน้ จาํกดั หรือตดัทอน อาํนาจหนา้ที�ผูว้า่ราชการจงัหวดัในการบริหารราชการในจงัหวดั กระทาํ

ไดโ้ดย.. 

ก.ประกาศกระทรวง  ข.ตราเป็นพระราชบญัญติั 

ค.ตราเป็นพระราชกษฤฎีกา ง.รัฐมนตรีมีคาํสั�ง จ.ไม่มีขอ้ถูก 

28.ราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�น หมายความวา่ 

ก. เทศบาล สุขาภิบาล เมืองพทัยา  ข. อ.บ.ต. เมืองพทัยา กรุงเทพมหานคร 

ค. เทศบาล กรุงเทพฯ อ.บ.ต.  ง. ถูกทุกขอ้ 

29.เมื�อผูว้า่ราชการจงัหวดัไม่เห็นดว้ยกบัสภา อ.บ.จ. แลว้ส่งร่างขอ้บญัญติัคืนมาใหส้ภา อ.บ.จ. พิจารณา

ใหม่ภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั ข. 45 วนั ค. 30 วนั ง. 60 วนั 

30.สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นส่วนราชการสังกดัหน่วยงานใด? 

ก.สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน ข.สาํนกังานรัฐมนตรี 

ค.สาํนกันายกรัฐมนตรี  ง.ไม่ไดส้ังกดักระทรวงใด  จ.เป็นองคก์รอิสระ 

31.รองประธานสภาตาํบลลาออกโดยยื�นหนงัสือลาออกต่อผูใ้ด ? 

ก.ประธานสภาตาํบล  ข.นายอาํเภอ 

ค.กาํนนั    ง.ปลดัจงัหวดั  จ.ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

32. พรบ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บงัคบัใชว้นัที� 

ก. 2 มีนาคม 2538   ข. 2 เมษายน 2538 

ค. 2 มีนาคม 2537   ง. 2 เมษายน 2537 

33. พรบ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล บงัคบัใชเ้มื�อพน้กาํหนดกี�วนั 

ก. 90 วนั    ข. 120 วนั 

ค. 180 วนั   ง. ถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

34. ขอ้ใดไม่ใช่หน่วยการบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น 

ก. เทศบาล    ข. สุขาภิบาล 

ค. ราชส่วนทอ้งอื�น   ง. อบจ. 

35. ใครเป็นผูรั้กษาราชการตาม พรบ. นี�  

ก. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั   ข. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 

ค. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงพาณิชย ์  ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการต่างประเทศ 

 



36. สภาตาํบลมีฐานะเป็น 

ก. สมาคม    ข. มูลนิธิ 

ค. นิติบุคคล   ง. องคก์าร 

37. ผูใ้ดไม่ใช่สมาชิกสภาตาํบลโดยตาํแหน่ง 

ก. กาํนนั    ข. สารวตักาํนนั 

ค. ผูใ้หญ่บา้น   ง. แพทยป์ระจาํตาํบล 

38. ใครเป็นผูจ้ดัใหมี้การเลือกตั�งสมาชิกสภาตาํบล 

ก. กาํนนั    ข. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. ทอ้งถิ�นจงัหวดั   ง. นายอาํเภอ 

39. สมาชิกสภาตาํบลมีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละกี�ปี 

ก. 4 ปีนบัแต่วนัเลือกตั�ง   ข. 4 ปีนบัแต่วนัสมคัรเลือกตั�ง 

ค. 4 ปีนบัแต่วนัที�ครบวาระ  ง. 4 ปีนบัแต่วนัที�ตาํแหน่งนั�นวา่งลง 

40. เมื�อสภาตาํบลมีมติใหส้มาชิกผูใ้ดพน้จากตาํแหน่งตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 

ก. 1 ใน 3    ข. 2 ใน 3 

ค. 1 ใน 4    ง. 1 ใน 2 

41.เมื�อสมาชิกสภาตาํบลมิไดอ้ยูใ่นหมู่บา้นติดต่อกนัเกิน 6 เดือน ใครมีอาํนาจสั�งใหพ้น้จากตาํแหน่งได ้

ก. กาํนนั    ข. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4  ง. นายอาํเภอ 

11. เมื�อสมาชิกสภาตาํบลวา่งลงเพราะครบวาระใหมี้การเลือกตั�งภายในกี�วนั 

ก. 30  ข. 45 ค. 60  ง. 15 

42. เมื�อสมาชิกสภาตาํบลวา่งลงเพราะเหตุอื�นใหมี้การเลือกตั�งภายในกี�วนั 

ก. 30  ข. 45 ค. 60  ง. 15 

43. ใครเป็นประธานสภาตาํบล 

ก. สมาชิก อบต. ที�ไดรั้บเลือก  ข. สมาชิกสภาตาํบลที�ไดรั้บเลือก 

ค. กาํนนั    ง. นายอาํเภอ 

44. เงินค่าตอบแทนประธานสภาตาํบล รองประธานสภาตาํบล ใหท้าํตามกฎหมายใด 

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ข. ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ง. ประกาศสภาตาํบล 

45. งบประมาณร่ายจ่ายประจาํปีของสภาตาํบลใหท้าํเป็นอะไร 

ก. ญตัติ    ข. ขอ้บญัญติั 

ค. ขอ้บงัคบั   ง. ระเบียบ 

46. การจดัตั�ง อบต. ตอ้งมีเงินรายไดเ้ฉลี�ย 3 ปีไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 

ก. 100,000 บาท   ข. 150,000 บาท 

ค. 130,000 บาท   ง. 1,500,000 บาท 

 



47. การจดัตั�ง อบต. ใหท้าํเป็นอะไร 

ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค. ขอ้บงัคบักระทรวงมหาดไทย  ง. ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

48. องคก์ารบริหารส่วนตาํบลประกอบดว้ย 

ก. สภา อบต. และ นายก อบต. ข. พนกังานส่วนตาํบล และ นายก อบต. 

ค. สภาตาํบล และ นายก อบต.  ง. พนกังานส่วนตาํบล นายก อบต. และ สภา อบต. 

49. โดยปกติองคก์ารบริหารส่วนตาํบล จะมีสมาชิกมา อบต หมู่บา้นละกี�คน 

ก. 3 คน  ข. 2 คน ค. 6 คน  ง. กี�คนก็ไดต้ามมติของสภา 

50. ราษฎรในตาํบลตอ้งการใหส้มาชิก อบต. ผูใ้ดพน้จากตาํแหน่งตอ้งมีคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่เท่าใด 

ก. 1 ใน 2  ข. 1 ใน 4 ค. 2 ใน 3  ง. 3 ใน 4 

51. ผูใ้ดเป็นคนแต่งตั�งประธานสภา อบต.และรอง ประธานสภา อบต. 

ก. นายอาํเภอ   ข. นายก อบต. 

ค. ผูว้า่ราชการจงัหวดั   ง. สมาชิกไม่นอ้ยกวา่ 2 คน 

52. เมื�อประธานสภา อบต. และรองประธานสภา อบต. วา่งลงเพราะครบวาระใหมี้การเลือกตั�งภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  ข. 30 วนั ค. 45 วนั  ง. 60 วนั 

53. จงเติมขอ้ความต่อไปนี�  เมื�อนายก อบต. ไม่อาจปฏิบติัหนา้ที�ได ้ใหร้องนายก อบต. เป็นผู.้................... 

ก. ปฏิบติัราชการแทน  ข. รักษาราชการแทน 

ค. ปฏิบติัหนา้ที�แทน  ง. รักษาการแทน 

54. ในหนึ�งปีใหส้มาชิก อบต. มีสมยัประชุมสามญักี�สมยั 

ก. 2 สมยั    ข. 2 สมยัหรือหลายสมยั 

ค. 2 สมยั – 4 สมยั   ง. 2 สมยัหรือหลายสมยัแต่ไม่เกิน 4 สมยั 

55. การประชุมสมยัหนึ�ง ๆ กาํหนดใหไ้ม่เกินกี�วนั 

ก. 15 วนั  ข. 30 วนั ค. 45 วนั  ง. 60 วนั 

56. ผูที้�ไม่สามารถขอเปิดประชุมสมยัวสิามญัได ้คือใคร 

ก. ปลดั อบต.   ข. ประธานสภา อบต. 

ค. นายก อบต.   ง. สมาชิก อบต. ไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�ง 

57. ผูส้มคัรรับเลือกตั�งนายก อบต. ตอ้งมีอายไุม่นอ้ยกวา่เท่าใด 

ก. 25 ปี  ข. 30 ปี ค. 35 ปี  ง. 40 ปี 

58. นายก อบต. มีวาระในการดาํรงตาํแหน่งคราวละกี�ปี 

ก. 4 ปี วาระเดียว   ข. 4 ปี 

ค. 4 ปีแต่ไม่เกิน 2 วาระ   ง. 4 ปี แต่ไม่เกิน 3 วาระ 

59. ภายหลงัการเลือกตั�ง นายกตอ้งแถลงนโยบายต่อสภา อบต. ภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  ข. 30 วนั ค. 45 วนั  ง. 60 วนั 

60. ขอใดไม่ใช่อาํนาจหนา้ที�ของ อบต. 

ก. พฒันาตาํบลดา้นเศรษฐกิจ  ข. พฒันาตาํบลดา้นการเมือง 



ค. พฒันาตาํบลดา้นสังคม  ง. พฒันาตาํบลดา้นวฒันธรรม 

61. อบต. อาจออกขอ้บญัญติัแต่จะกาํหนดโทษผูฝ่้าฝืนไดไ้ม่เกินกี�บาท 

ก. 1,000  ข. 2,000 ค. 3,000  ง. 4,000 

62. ผูใ้ดไม่สามารถเสนอร่างขอ้บญัญติั อบบ. ได ้

ก. นายก อบต.   ข. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ค. ราษฎร    ง. ปลดั อบต. 

63. เมื�อนายอาํเภอไม่เห็นชอบร่างขอ้บญัญติั อบต. ใหส่้งคืนสภา อบต. ภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  ข. 30 วนั ค. 45 วนั  ง. 60 วนั 

64. อบต. อาจกูเ้งินจาก กระทรวง ทบวง กรม ไดเ้มื�อไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ก. นาย อบต.   ข. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ค. ประธานสภา   ง. อาํเภอ 

65. ผูที้�เสนอขอ้บญัญติังบประมาณร่ายจ่ายประจาํปีไดคื้อใคร 

ก. ปลดั อบต.   ข. นายก อบต. 

ค. ประธานสภา   ง. สมาชิกสภาตาํบล 1 คน 

66. สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ตอ้งพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาํปีให้แลว้เสร็จภายในกี�วนั 

ก. 15 วนั  ข. 30 วนั ค. 45 วนั  ง. 60 วนั 

67. ใครเป็นผูส้นองพระบรมราชโองการ พรบ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 2537 

ก. นายชวน หลีกภยั   ข. นายบญัญติั บรรทดัฐาน 

ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา  ง. พลเอกชวลิต ยงใจยทุธ 

68. พรบ. สภาตาํบลและองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2546 บงัคบัใชว้นัที� 

ก. 23 ธนัวาคม 2546   ข. 23 มกราคม 2546 

ค. 22 พฤศจิกายน 2546   ง. 22 ธนัวาคม 2546 

69. ผูใ้ดมีอาํนาจสั�งยบุสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลได ้

ก. ประธานสภา   ข. นายอาํเภอ 

ค. นายก อบต.   ง. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

70. นายก อบต. อาจแต่งตั�งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลไดไ้ม่เกินกี�คน 

ก. 1 คน  ข. 2 คน ค. 3 คน  ง. 4 คน 

71. ถา้องคก์ารบริหารส่วนตาํบลใดมีเพียง 1 หมู่บา้นใหมี้สมาชิก อบต. ไดกี้�คน 

ก. 4 คน  ข. 6 คน ค. 8 คน  ง. 10 คน 

72. ใครเป็นผูมี้อาํนาจในการแต่งตั�งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ก. นายก อบต.   ข. นายอาํเภอ 

ค. ทอ้งถิ�นอาํเภอ   ง. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

73. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาพนกังานส่วนตาํบลและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ก. ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ข. นายอาํเภอ 

ค. นายก อบต.   ง. ปลดั อบต. 



74. มาตรา 3 ระบุวา่ใหย้กเลิกประกาศคณะปฏิวติั ฉบบัที� 326 ลงวนัที�เท่าใด 

ก. 13 ธนัวาคม 2513   ข. 13 ธนัวาคม 2515 

ค. 15 ธนัวาคม 2513   ง. 15 ธนัวาคม 251 

75. ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�งนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลตอ้งสาํเร็จการศึกษาไม่ตํ�ากวา่ระดบัใด 

ก. มธัยมศึกษาตอนตน้   ข. มธัยมศึกษาตอนปลาย 

ค. ปริญญาตรี   ง. ปริญญาโท 

76. ขอ้ใดไม่ใช่รายจ่ายขององคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

ก. เงินเดือน    ข. ค่าวสัดุ 

ค. ค่าจา้ง    ง. ค่าอาหาร 

77. เมื�อ อบต. ออกขอ้บญัญติัเพื�อเก็บภาษีมูลค่าเพิ�ม กรณีที�รัษฎากรเก็บในอตัราร้อยละ 0 ให ้อบต. เก็บอตัรา

ใด 

ก. ร้อยละ 0    ข. ร้อยละ 1 

ค. ร้อยละ 5    ง. ร้อยละ 10 

78. เพื�อประโยชน์ของประชาชนในเขต อบต. นายอาํเภออาจเสนอความเห็นต่อผูใ้ดเพื�อยบุสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบล 

ก. ประธานสภา   ข. ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

ค. ปลดัจงัหวดั   ง. ทอ้งถิ�นอาํเภอ 

79. มีการยกฐานะสภาตาํบลเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลครั� งแรกในปี พ.ศ. ใด 

ก. 2537  ข. 2538 ค. 2539  ง. 2540 

80. มีสภาตาํบลที�ยกฐานะเป็นองคก์ารบริหารส่วนตาํบลครั� งแรก จาํนวนกี�แห่ง 

ก. 518 แห่ง   ข. 587 แห่ง  ค. 617 แห่ง   ง. 1,018 

แห่ง 

 

 

ขอ้มูลจาก  ชุมชนแห่งการแบ่งปัน 

www.thailocalmeet.com ชุมชนของคนทอ้งถิ�น 

 

 

 


