แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล
พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
ชุดที่ 1 (125 ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun.fix.gs
หรือ

http://valrom2012.fix.gs

แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์

***************************
1. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. 2 ธันวาคม 2537
ข. เมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ค. 2 มีนาคม 2538
ง. 3 มีนาคม 2538
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
*****************************************************
2. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 มีแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.
2552
ก. 23 ธันวาคม 2552
ข. 6 พฤศจิกายน 2552
ค. 7 พฤศจิกายน 2552
ง. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552)
จ. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 7 พฤศจิกายน 2552)
*****************************************************
3. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. สุขาภิบาล
ค. เทศบาล
ง. ราชการส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายกรัฐมนตรี
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมาย
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
จ. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
5. ใครมีอํานาจออกกฎกระทรวง ระเบี ยบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

นายกรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
6. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. สภาตําบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. สภาตําบลมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
ค. สภาตําบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ง. สภาตําบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล
จ. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ง.
*****************************************************
7. สภาตําบล ประกอบด้วยข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. สารวัตรกํานัน
ง. แพทย์ประจําตําบล
จ. สมาชิกซึ่งได้รับเลือกจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตําบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตําบลหมู่บ้านละหนึ่งคน
*****************************************************
8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบลข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีสัญชาติไทย
ข. ผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
ค. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของปีที่มีการเลือกตั้ง
ง. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่ ๑ มกราคมของวันเลือกตั้ง
จ. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้ว เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับถึงวันเลือกตั้ง
*****************************************************
9. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตําบล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในหมู่บ้านของตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึง
วันรับสมัครเลือกตั้ง
ข. ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบล
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่ถึงห้าปี
ค. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
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ง. มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
จ. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
*****************************************************
10. ใครเป็นผู้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ค. นายอําเภอ
ง. ปลัดอําเภอ
จ. กํานัน
*****************************************************
11. สมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง
ข. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
ค. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระ
ง. 4 ปีนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
จ. 5 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
*****************************************************
12. สภาตําบล มีมติให้สมาชิกสภาตําบล พ้นจากตําแหน่งต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด
ก. หนึ่งในสาม
ข. หนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ค. สองในสาม
ง. สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมด
จ. สองในสามของจํานวนสมาชิกสภาตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
*****************************************************
13. ใครสั่งให้สมาชิกสภาตําบลพ้นจากตําแหน่ง กรณีมิได้อยู่ประจําหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกัน
เกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่เหตุผลอันสมควร
ก. รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. นายอําเภอ
*****************************************************
14. ใครส่งให้ สมาชิกสภาตํ า บลให้ พ้น จากตํ า แหน่ ง เมื่ อได้ สอบสวนแล้ วปรากฏว่ าบกพร่ องในทางความ
ประพฤติ
ก. รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงมหาดไทย
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ข.
ค.
ง.
จ.

ปลัดกระทรวงมหาดไทย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ
*****************************************************
15. เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดํารงตําแหน่งให้มีการเลือกตั้ง
ภายในกี่วันข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ
จ. 60 วันนับแต่วันที่ครบวาระ
*****************************************************
16. เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลง เพราะเหตุอื่นใด นอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้ง
แทนตําแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 45 วัน
ค. 60 วัน
ง. 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ
จ. 60 วันนับแต่วันที่ครบวาระ
*****************************************************
17. ถ้า วาระการดํ ารงตํ าแหน่ งของสมาชิ กสภาตํา บล ซึ่ งได้รั บเลือกตั้ งเหลื ออยู่ไ ม่ถึงเท่า ใด ให้สภาตํา บล
ประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่อยู่
ก. 90 วัน
ข. 180 วัน
ค. 6 เดือน
ง. 12 เดือน
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*****************************************************
18. สมาชิกสภาตําบล ผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้น ให้อยู่ในตําแหน่งอย่างไร
ก. 4 ปี
ข. 5 ปี
ค. 90 วัน
ง. เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
จ. เท่ากับวาระประธานสภาตําบล
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*****************************************************
19. ให้นายอําเภอ จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้ครบตามจํานวนที่กฎหมายกําหนด
ทั้งหมู่บ้านเดิม และหมู่บ้านที่จัดตั้งใหม่ เพื่อเป็นสมาชิกสภาตําบลที่หมู่บ้านนั้นตั้งอยู่ในเขต ภายในกี่วัน นับ
แต่วันที่ประกาศตั้งหมู่บ้านใหม่
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
จ. 90 วัน
*****************************************************
20. สภาตําบลมีใครเป็นประธานสภา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. ปลัดอบต.
ง. กํานัน
จ. สมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล
*****************************************************
21. ใครเป็นรองประธานตําบล
ก. ผู้ใหญ่บ้านที่กํานันเลือก
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. สารวัตรกํานัน
ง. สมาชิกสภาตําบลตามมติสภาตําบล
จ. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
22. ใครเป็นผู้แต่งตั้งรองประธานสภาตําบล
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. นายอําเภอ
*****************************************************
23. รองประธานสภาตําบล มีวาระดํารงตําแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 2 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
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ง. ตามประธานสภาตําบล
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*****************************************************
24. ข้อใด กล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระของรองประธานสภาตําบล
ก. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาตําบล
ข. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอําเภอ
ค. ตาย
ง. มีการยุบสภาตําบล
จ. ไม่มีข้อใดไม่กล่าวถูกต้อง
*****************************************************
25. ให้มีการประชุมสภาตําบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. แล้วแต่มติสภาตําบล
จ. ขึ้นอยู่กับนายอําเภอกําหนด
*****************************************************
26. การประชุมสภาตําบล ต้องมีสมาชิกสภาตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ จึงจะเป็นองค์ประชุม
ก. 1 ใน 3
ข. ครึ่งหนึ่ง
ค. กึ่งหนึ่ง
ง. 2 ใน 3
จ. ทั้งหมด
*****************************************************
27. การลงมติที่ประชุมสภาตําบลให้ถืออะไร เป็นหลัก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
ก. ตามความจําเป็น
ข. ตามประธานสภาตําบลกําหนด
ค. เสียงเกินกึ่งหนึ่ง
ง. เสียงข้างมาก
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง
*****************************************************
28. สมาชิกสภาตําบลคนหนึ่ง ให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ดําเนินการอย่างไร
ก. ให้นายอําเภอตัดสิน
ข. ให้ลงมติใหม่
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ค. ให้ตกลงกันเอง
ง. ให้ประธานออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
*****************************************************
29. สภาตําบลมีเลขานุการสภาตําบล คนหนึ่งซีงแต่งตั้งจาก
ก. สมาชิกสภาตําบล
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. ปลัดอบต.
ง. ปลัดอําเภอ
จ. ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้น
*****************************************************
30. เลขานุการมีหน้าที่อย่างไร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. รับผิดชอบงานธุรการ
ข. การจัดการประชุม
ค. เรียกประชุมสภาตําบล
ง. งานอื่นใดที่สภาตําบลมอบหมาย
จ. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
31. ใครต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎมายอาญาตามพระราชบัญญัติสภาตําบล และองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ก. กํานัน
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
ค. สารวัตรกํานัน
ง. แพทย์ประจําตําบล
จ. สมาชิกสภาตําบล
*****************************************************
32. ข้อใดไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของสภาตําบล
ก. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติตําบล
ข. การพัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาตําบล
ค. เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาตําบล
ง. ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตําบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
จ. หน้าที่อื่นที่กฎหมายกําหนด
*****************************************************
33. สภาตําบลอาจดําเนินกิจการภายในตําบลดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. จัดให้มีน้ําเพื่ออุปโภค บริโภคและการเกษตร
ข. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
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ค. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
ง. คุม้ ครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จ. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
*****************************************************
34. หากกํานัน ผู้ใหญ่และแพทย์ประจําตําบล หากเป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับ
สภาตําบลที่ตนดํารงตําแหน่ง ให้ใครสั่งให้บุคคลดังกล่าวออกจากตําแหน่ง
ก. รัฐมนตรีว่าการกรทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอําเภอ
จ. ปลัดจังหวัด
*****************************************************
35. ในการปฏิบัติหน้าที่ของกํานัน และผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนที่เกี่ยวกับกิจการที่กําหนดไว้แล้วในแผนใด ให้
ดําเนินการให้สอดคล้อง
ก. แผนพัฒนาสภาตําบล
ข. แผนชุมชน
ค. แผนพัฒนาตําบล
ง. แผนพัฒนาจังหวัด
จ. แผนพัฒนาอําเภอ
*****************************************************
36. ในการจัดทําโครงการหรือแผนงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานในพื้นที่ตําบล ให้ส่วนราชการหรือ
หน่วยงานนั้น คํานึงถึงแผนใด
ก. แผนพัฒนาสภาตําบล
ข. แผนชุมชน
ค. แผนพัฒนาตําบล
ง. แผนพัฒนาจังหวัด
จ. แผนพัฒนาอําเภอ
*****************************************************
37. ในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบล ให้ใครเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินกิจการตามมติสภาตําบล ข้อใดกล่าว
ถูกต้องที่สุด
ก. ผู้ใหญ่บ้าน
ข. แพทย์ประจําตําบล
ค. ประธานสภาตําบล
ง. เลขานุการสภาตําบล
จ. สมาชิกสภาตําบล
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*****************************************************
38. ในการทํานิติกรรมของสภาตําบล ให้ประธานสภาตําบล เลขานุการสภาตําบล และสมาชิกสภาตําบลอีก
หนึ่งคนร่วมกันมีอํานาจ กระทําการแทนสภาตําบล ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายใด
ก. ข้อบังคับสภาตําบล
ข. กฎกระทรวง
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
จ. พระราชกฤษฎีกา
*****************************************************
39. เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร สภาตําบลอาจทํากิจการนอกเขตสภาตําบลหรือร่วมกับสภาตําบล อบต.
อบจ. หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
ก. สภาตําบล
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายอําเภอ
ง. ประธานสภาตําบล
จ. ประชาชนในเขตตําบล
*****************************************************
40. สภาตําบล มีรายได้ซึ่งหน่วยงานใด จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ก. สํานักงบประมาณ
ข. คณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. กรมการปกครอง
จ. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
*****************************************************
41. ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้สภาตําบลเป็นเงินอะไร
ก. เงินรายได้
ข. เงินอุดหนุน
ค. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ง. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์
จ. เงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
*****************************************************
42. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรายได้ของสภาตําบล
ก. ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี
ข. โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามประมวลกฎหมายรัษฎากร
ค. ให้นําส่งเสมียนตราอําเภอหลังจากเหลือจ่าย
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ง. ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
จ. ไม่มขี ้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
43. ถ้าในระหว่างปีงบประมาณใด รายจ่ายซึ่งกําหนดไว้ในงบประมาณไม่พอใช้จ่ายประจําปีนั้น หรือมีความ
จําเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้ดําเนินการอย่างไร
ก. จัดทําข้อบัญญัติงบประมาณเพิ่มเติม
ข. จัดทําข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ค. ขออนุมัติงบประมาณนายอําเภอ
ง. ขออนุมัติงบประมาณจากสภาตําบล
จ. โอนงบประมาณที่ไม่จําเป็นมาใช้ก่อน
*****************************************************
44. ให้หน่วยงานใด ออกระเบียบว่าด้วยการคลัง การงบประมาณ การรักษาทรัพย์สิน การจัดหาผลประโยชน์
จากทรัพย์สิน
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. กระทรวงการคลัง
ค. สํานักงานปลัดกระทรวง
ง. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ. กรมการปกครอง
*****************************************************
45. เมื่ อสภาตํ าบลจัด ทํา ร่างข้อบั งคั บงบประมาณรายจ่ ายประจําปี หรื อร่า งข้ อบังคับงบประมาณรายจ่า ย
เพิ่มเติมเสร็จแล้ว ให้เสนอใครเพื่ออนุมัติ
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. ประธานสภาตําบล
ง. สภาตําบล
จ. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
*****************************************************
46. ถ้าข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีออกไม่ทันปีใหม่ ให้ดําเนินการอย่างไร
ก. ให้เร่งรัดการจัดทําข้อบังคับรายจ่ายประจําปีให้เร็วที่สุด
ข. ให้ประธานสภาตําบลพ้นจากตําแหน่ง
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งยุบสภาตําบล
ง. ให้ใช้ข้อบังคับงบประมาณรายจ่ายประจําปีก่อนนั้นไปพลางก่อน
จ. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.
*****************************************************
47. ให้หน่วยงานใด จัดให้มีการตรวจสอบการคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆ ของสภาตําบล
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 10

ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด
*****************************************************
48. ใครมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบดีกรมการปกครอง
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ. นายอําเภอ
*****************************************************
49. ในกรณีที่ปรากฎว่าการดําเนินการสภาตําบลเป็นไปด้วยไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อหรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ใครมีอํานาจยับยั้งการดําเนินการ
ดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราว และรายงานไปยังใคร
ก. ประธานสภาตําบล/นายอําเภอ
ข. สมาชิกสภาตําบล/นายอําเภอ
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด/รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. นายอําเภอ/ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. กํานัน/นายอําเภอ
*****************************************************
50. ในกรณีที่เห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการ หรือไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ ให้ใครมีอํานาจสั่งการให้สภาตําบลระงับการ
ดําเนินการดังกล่าว
ก. นายอําเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
จ. อธิบดีกรมการปกครอง
*****************************************************
51. ในกรณีผู้ว่าราชการเห็นว่าการดําเนินการของสภาตําบลเป็นไปโดยชอบกฎหมายแล้ว ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสั่งเพิกถอนการยับยั้งของนายอําเภอ แต่ถ้านายอําเภอไม่รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดภายในกี่วัน นับแต่
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วันที่ยับยั้ง หรือผู้ว่าราชการจังหวัดไม่วินิจฉัยภายในกี่วัน นับแต่วันที่รับเรื่อง ให้การยับยั้งของนายอําเภอและ
อํานาจสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอันสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ครบกําหนดเวลาดังกล่าว
ก. 15 วัน / 15 วัน
ข. 30วัน / 30 วัน
ค. 15 วัน / 30 วัน
ง. 30 วัน / 60 วัน
จ. 7 วัน / 15 วัน
*****************************************************
52. หากปรากฏว่าสภาตําบลกระทําการฝ่าฝื นต่อความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน หรื อ
ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอํานาจหน้าที่ใครอาจสั่งยุบสภาตําบลได้
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
*****************************************************
53. ในกรณีที่การยุบสภาตําบล เป็นผลจากการกระทําของกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจําตําบล ซึ่งเป็น
สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหน่ง หรือบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกระทําการด้วย ให้ใครเป็นผู้สั่งให้บุคคลดังกล่าวออก
จากตําแหน่ง
ก. อธิบกรมการปกครอง
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. นายอําเภอ
*****************************************************
54. สภาตําบลที่มีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันกี่ปี และเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเท่าใด
อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลได้
ก. 2 ปี/ 100,000 บาท
ข. 3 ปี/ 100,000 บาท
ค. 2 ปี/ 150,000 บาท
ง. 3 ปี/ 150,000 บาท
จ. 4 ปี/ 250,000 บาท
*****************************************************
55. การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล โดยทําเป็นกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวง
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ข.
ค.
ง.
จ.

ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ประกาศจังหวัด
ประกาศอําเภอ
พระราชกฤษฎีกา
*****************************************************
56. การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์รายได้เฉลี่ยของสภาตําบล ที่อาจจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นอะไร
ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ประกาศกระทรวง
ข. กฎกระทรวง
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. พระราชกฤษฎีกา
จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทยและประกาศในราชกิจจานุเบกษา
*****************************************************
57. สภาตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลให้พ้นจากสภาพแห่งสภาตําบลนับแต่เมื่อใด
ก. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ค. วันที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นต้นไป
ง. วันที่เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
จ. วันที่ประกาศวันเลือกตั้ง
*****************************************************
58. หลังจากจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตําบล บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ และ
เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล ให้โอนไปเป็นหน่วยงานใด
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. อําเภอ
ค. จังหวัด
ง. องค์การบริหารส่วนตําบล
จ. คณะกรรมการหมู่บ้าน
*****************************************************
59. สภาตําบลหรือองค์การบริหารส่วนตําบลอาจรวมกับองค์การบริหารส่วนตําบล หรือหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ข้อใดไม่กล่าวถูกต้อง
ก. ที่มีเขตอําเภอเดียวกัน
ข. ได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตําบลนั้น
ค. ตามมติสภาตําบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. โดยทําเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
จ. ให้กําหนดเขตใหม่ของหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยด้วย
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*****************************************************
60. หน่ วยงานใด ดํา เนิ น การประกาศยุบสภาตํ า บลทั้ งหมด และองค์ การบริ หารส่วนตํ า บลใดที่ มีจํ า นวน
ประชากรไม่ถึงจํานวนกี่คน
ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /1,000 คน
ข. กรมการปกครอง/ 2,000 คน
ค. จังหวัด / 2,500 คน
ง. กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน
จ. กระทรวงมหาดไทย / 2,000 คน
*****************************************************
61. องค์การบริหารส่วนตําบลที่มีจํานวนไม่ถึงตามเกณฑ์ หน่วยงานที่มีอํานาจอาจไม่ดําเนินการยุบรวมพื้นที่ก็
ได้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะ
ข. โดยสภาพภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตําบลที่จะไปรวมได้โดยสะดวก
ค. โดยสภาพภูมิศาสตร์ไม่สามารถติดต่อกับหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่จะไปรวมได้โดยสะดวก
ง. เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลท่องเที่ยว
จ. มีสภาพพื้นที่เป็นเกาะไม่สามารถติดต่อกันโดยสะดวก
*****************************************************
62. การโอนงบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิเรียกร้อง หนี้ เจ้าหน้าที่ของสภาตําบล หรือพนักงานส่วนตําบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล ให้สภาตําบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นผู้โอนและผู้รับ
โอนตกลงกัน ในกรณีตกลงกันไม่ได้ให้เป็นไปตามผู้ใด ประกาศกําหนด
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. อธิบดีกรมการปกครอง
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
63. การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตําบลขึ้นเป็นเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ข. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสิ้นสุดลง
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง
ง. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน
จ. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิกสภาตําบลและนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
64. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลให้พ้นจากสภาพแห่งองค์การบริหารส่วนตําบล
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ข. องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล ให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
สิ้นสุดลง
ค. องค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งนับ
แต่วันได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเป็นต้นไป
ง. บรรดางบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ สิทธิเรียกร้อง หนี้ พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วน
ตําบล ให้โอนไปเป็นของเทศบาลที่จัดตั้งขึ้นนั้น
จ. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนจัดตั้งเป็นเทศบาลให้ระงับการใช้ทันที
*****************************************************
65. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. มีฐานะเป็นนิติบุคคล
ข. เป็นราชการส่วนภูมิภาค
ค. เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ง. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ. มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
*****************************************************
66. องค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วย
ก. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และพนักงานส่วนตําบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสํานัก/ส่วนราชการอื่นๆ
ง. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จ. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลและสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
****************************************************
67. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละสอง
คน
ข. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล มาจากการเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
ค. องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหกคน
ง. องค์การบริหารส่วนตําบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้าน
ละสามคน
จ. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีกําหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันที่สมัครรับเลือกตั้ง
*****************************************************
68. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนหมู่บ้านละกี่คน
ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลนั้น
ก. 2 คน
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ข.
ค.
ง.
จ.

3 คน
4 คน
5 คน
6 คน

*****************************************************
69. องค์การบริหารส่วนตําบลโดดเดี่ยว มีหมู่บ้าน 1 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้กี่
คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
จ. 6 คน
*****************************************************
70. องค์การบริหารส่วนตําบลจุงเบย มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านละออ และบ้านสลัย จะมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลได้กี่คน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. บ้านละออจํานวน 2 คน และบ้านสลัยจํานวน 2 คน
ข. บ้านละออจํานวน 3 คน และบ้านสลัยจํานวน 2 คน
ค. บ้านละออจํานวน 2 คน และบ้านสลัยจํานวน 3 คน
ง. บ้านละออจํานวน 6 คน และบ้านสลัยจํานวน 6 คน
จ. บ้านละออจํานวน 3 คน และบ้านสลัยจํานวน 3 คน
*****************************************************
71. องค์การบริหารส่วนตําบลเก่งกาจ เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เมื่อวันที่ 17 มกราคม
2553 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเก่งกาจครบวาระสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้งคือวันที่เท่าใด
ก. 16 มกราคม 2556
ข. 17 มกราคม 2556
ค. 16 มกราคม 2557
ง. 17 มกราคม 2557
จ. 18 มกราคม 2557
*****************************************************
72. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดํา มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดํา
ข. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดํา
ค. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี และร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนดํา
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ง. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลโนนดําให้เป็นไป
ตามกฎหมาย นโยบาย
จ. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตําบลโนนดําให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย
*****************************************************
73. องค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งเรือง จัดให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งเรือง และ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งเรือง วันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ใครไม่มีสิทธิเลือกตั้ง
ก. นายโกย แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้วหกปี
ข. นายเกือบ อายุสิบแปดบริบูรณ์วันที่ 30 มิถุนายน 2556
ค. นายสุด มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งเรืองตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2555
ง. นายหาย ย้ายจากหมู่บ้านหนึ่งไปอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลรุ่งเรือง
จ. มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน
*****************************************************
74. บุคคลใดต่อไปนี้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสุดโต่ง และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสุดโต่ง
ก. นายสุดหวิดเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
ข. นายแทนกุล กําลังจะบวชเป็นพระภิกษุ
ค. นายกดดัน อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ง. นายโลดโผน ถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
จ. นายมา แปลงสัญชาติมาเป็นสัญชาติไทยมาแล้วสี่ปี
*****************************************************
75. ผู้สิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เว้นแต่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุต่อผู้อํานวยการเลือกตั้งประจํา
องค์การบริหารส่วนตําบล ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก็ได้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายสุดทน เจ็บป่วยแต่ไม่เข้าโรงพยาบาล
ข. นายทนร่างกายทุพพลภาพจนไม่สะดวกในการไปใช้เลือกตั้ง
ค. นายสุดยอกมีอายุแปดสิบบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ง. นายบก อยู่จังหวัดอื่นไม่ได้อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
จ. นายกําชัยเบื่อหน่ายการเลือกตั้ง จึงไม่ไปเลือกตั้ง
*****************************************************
76. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ใดไม่แจ้งเหตุในการเลือกตั้ง ให้ผู้นั้นเสียสิทธิดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. สิทธิยื่นคําร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ข. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกกํานันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
ค. สิทธิในการรับสวัสดิการของรัฐ ด้านสาธารณสุข ด้านสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ง. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น
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*****************************************************
77. ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกล
ก. นายคงทนมีชื่ออยู่ในทะเบียนของหมู่บ้านในเขตตําบลแดนไกลหนึ่งปีถึงวันสมัครเลือกตั้ง
ข. นายกอบโกย พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบลโนนแดนไกล เพราะมีส่วนได้เสียทางอ้อมในสัญญาหกปี
นับถึงวันรับสมัคร
ค. นายโอมิแปลงสัญชาติมาแล้วหกปี
ง. นายสุดหล่ออายุยี่ห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
จ. นายยอดชายเสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกลเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
*****************************************************
78. ข้อใดไม่กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับผู้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตําบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันเลือกตั้ง
ข. ไม่เป็นผู้พฤติกรรมกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับสภาตําบลหรื
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
ค. สัญชาติไทยโดยการเกิด
ง. มีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
จ. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมาย
ว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับ
เลือกตั้ง
*****************************************************
79. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก พ้นจากตําแหน่งเมื่อใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ตาย
ข. ครบวาระของสภาองค์การบริหารส่วนตําบุกแหลก
ค. ลาออก โดยซึ่งหนังสือลาออกต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก
ง. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
จ. มิได้อยู่ประจําในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
*****************************************************
80. สมาชิกสภาองค์บริหารส่วนตําบลบุกแหลกมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 24 คน เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาองค์
องค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลกมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบ
เรียบร้อยแก่องค์ การบริหารส่วนตํ าบล จะต้ องมีสมาชิกจํานวนไม่น้ อยกว่ากี่ค น เข้ าชื่อเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลบุกแหลกพิจารณา
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ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

5 คน
6 คน
8 คน
12 คน
23 คน

*****************************************************
81. เมื่อเห็นว่าสมาชิกสภาองค์องค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลกคนใดมีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์การบริหารส่วนตําบล สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุก
แหลกพิจารณามีมติไม่น้อยกว่าเท่าใด ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลกพ้นจากตําแหน่ง
ก. หนึ่งในสาม
ข. สองในสาม
ค. สามในสี่
ง. สามในห้า
จ. กึ่งหนึ่ง
*****************************************************
82. ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก ผู้ที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก มีมติ
ให้พ้นจากตําแหน่ง อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังผู้ใด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายอําเภอ
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
83. ในกรณีที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก ผู้ที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก มีมติ
ให้พ้นจากตําแหน่ง อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไปยังผู้มีอํานาจภายในกี่วัน
นับแต่วันที่รับทราบมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
จ. 60 วัน
*****************************************************
84. ผู้มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยคําอุทธรณ์หรือโต้แย้งมติของสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลก ได้
รับคําอุทธรณ์หรือโต้แย้ง ของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบุกแหลกที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบล

รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 19

บุกแหลกมีมติให้พ้นจากตําแหน่ง วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และให้ผู้มีอํานาจสอบสวนและวินิจฉัยภายในวันที่
เท่าใด
ก. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ข. วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ค. วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ง. วันที่ 16 กรกฎาคม 2556
จ. วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
*****************************************************
85. ราษฎรผู้มีสิทธิ เลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตํ าบลบุ กแหลก มีจํา นวนไม่น้อยกว่าเท่ าใด เห็นว่ า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลผู้ใด ไม่สมควรดํารงตําแหน่งต่อไปตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนน
เสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ก. สองในสามของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง
ข. สามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ค. สามในห้าของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ง. กึ่งหนึ่งของจํานวนราษฎรในหมู่บ้านนั้น
จ. สามในสี่ของจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง
*****************************************************
86. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 1 คน
ข. ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมาจากการเลือกจากสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ค. นายอําเภอแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามมติของสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
จ. ข้อ ข. และข้อ ค. กล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
87. ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งพ้นจากตําแหน่ง
ง. ครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จ. มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
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88. เมื่อรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขียวหัวดง ลาออกวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จะต้องมีการ
เลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนเขียวหัวดงภายในวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556
ข. วันที่ 8 กรกฎาคม 2556
ค. วันที่ 15 กรกฎาคม 2556
ง. วันที่ 30 กรกฎาคม 2556
จ. วันที่ 15 สิงหาคม 2556
*****************************************************
89. องค์ การบริหารส่ วนตํา บลจั นเจา อํา เภอเปาหลง จั งหวั ดเกิดใหม่ ผู้ ใดเป็น ผู้แ ต่งตั้ งรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา
ข. นายอําเภอเปาหลง
ค. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา
ง. นายอําเภอเปาหลง ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดเกิดใหม่ ตามมติสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจันเจา
*****************************************************
90. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลร้าวฉาน ลาออกต้องจัดให้มีการเลือกประธานสภาภายในกี่วัน ข้อ
ใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. ภายในเจ็ดวัน
ข. ภายในสิบห้าวัน
ค. ภายในสามสิบวัน
ง. ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
จ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ตําแหน่งนั้นว่างลง
*****************************************************
91. นายคมเด่น ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกล ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2553
และอายุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกลจะครบวาระวันที่ 16 มกราคม 2557 แต่นายคมเด่นได้ลาออก
จากตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกลวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 และนายสุดทนได้รับ
เลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกลแทนนายคมเด่นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 อยาก
ทราบว่านายสุดทนจะอยู่ในวาระดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแดนไกลถึงวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 16 มกราคม 2556
ข. วันที่ 17 มกราคม 2556
ค. วันที่ 16 มกราคม 2557
ง. วันที่ 30 มิถุนายน 2559
จ. วันที่ 11 กรกฎาคม 2559
*****************************************************
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92. ในหนึ่งปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดมี ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แล้วแต่ใคร
กําหนด
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดมี
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกุดมี
ค. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดมี
ง. นายอําเภอ
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
93. ในหนึ่งปีขององค์การบริหารส่วนตําบลกุดมี ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกิน
กี่สมัย
ก. 2 สมัย
ข. 3 สมัย
ค. 4 สมัย
ง. 5 สมัย
จ. สมัยสามัญสามัญกับสมัยวิสามัญ
*****************************************************
94. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้ใครดําเนินการอย่างไร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน
ข. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลรักษาราชการแทน
ค. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติหน้าที่แทน
จ. นายอําเภอปฏิบัติหน้าที่แทน
*****************************************************
95. ผู้ใด ต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งแรกภายในกี่วัน นับแต่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / 15 วัน
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / 15 วัน
ค. นายอําเภอ / 15 วัน
ง. นายอําเภอ / 30 วัน
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด / 30 วัน
*****************************************************
96. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ หรือมีการประชุมแต่อาจเลือก
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ให้ผู้ใดอาจเสนอใคร ให้มีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / นายอําเภอ
รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 22

ข.
ค.
ง.
จ.

นายกองค์การบริหารส่วนตําบล / นายอําเภอ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / ผู้ว่าราชการจังหวัด
นายอําเภอ / ผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการจังหวัด / รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
*****************************************************
97. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ในปีหนึ่งให้สมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลจะกําหนด แต่
ต้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
ข. นายอําเภอต้องกําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลดําเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลครั้งแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. กรณีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือก
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ นายอําเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล
ง. สมัยประชุมสามั ญสมัยหนึ่งๆ ให้ มีกําหนดไม่เกิ นสิบห้าวั น แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้รั บ
อนุญาตจากนายอําเภอ
จ. ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นผู้เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตามสมัยประชุม
และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
*****************************************************
98. องค์การบริหารส่วนตําบลคําใต้ อําเภอปู่ดอย จังหวัดน้องใหม่ ในกรณีที่ยังไม่มีประธานองค์การบริหาร
ส่วนตําบลคําใต้ หรือประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําใต้ไม่เรียกประชุมตามกฎหมาย ให้ใครเป็น
ผู้เรียกประชุม และเป็นผู้เปิดหรือปิดประชุม
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคําใต้
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคําใต้
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลคําใต้
ง. นายอําเภอปู่ดอย
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดน้องใหม่
*****************************************************
99. นอกจากสมัยประชุมสามัญแล้ว เมื่อเห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
ใครอาจทําคําร้องต่อผู้มีอํานาจขอเปิดประชุมวิสามัญ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
จ. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีจํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเท่าที่มีอยู่
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*****************************************************
100. องค์การบริหารส่วนตําบลเต่าทอง อําเภอกรวดแข็ง จังหวัดสุดแดน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลเต่าทองมีสมาชิกทั้งหมด 24 คน เห็นว่าเป็นการจําเป็นเพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตําบล
จะต้องมีจํานวนสมาชิกไม่น้อยกว่าเท่าใด อาจทําคําร้องยื่นขอเปิดประชุมวิสามัญ
ก. 6 คน
ข. 8 คน
ค. 10 คน
ง. 12 คน
จ. 24 คน
*****************************************************
101. องค์การบริหารส่วนตําบลลอยลม อําเภอล่องลอย จังหวัดสดใส นายกองค์การบริหารส่วนตําบลลอยลม
ต้องการงบประมาณในการพัฒนาตําบล และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล อาจยื่นคํา
ร้องต่อใคร เพื่อขอเปิดประชุมวิสามัญ
ก. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลลอยลม
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลลอยลม
ค. หัวหน้าส่วนการคลัง และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายอําเภอล่องลอย
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดสดใส
*****************************************************
102. เมื่อขอเปิดประชุมสมัยประชุมวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดไว้วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
และต้องกําหนดไม่เกินวันที่เท่าใด แต่ถ้าจะขยายออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร
ก. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 / ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. วันที่ 7 กรกฎาคม 2556 / สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 /ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 / นายอําเภอ
จ. วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 / ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
103. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สมัยประชุมสามั ญสมัยหนึ่งๆ ให้ มีกําหนดไม่เกิ นสิบห้าวั น แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้ องได้รั บ
อนุญาตจากนายอําเภอ
ข. สมัยประชุมวิสามัญให้กําหนดไม่เกินสิบห้าวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีก จะต้องได้รับอนุญาตจาก
นายอําเภอ
ค. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม
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ง. เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นโดยตําแหน่ง
จ. ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมีสิทธิตั้งกระทู้ถามนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลในเรื่องใดอันเกี่ยวกับงานในหน้าที่ได้
*****************************************************
104. องค์การบริหารส่วนตําบลแจง อําเภอคนดัง จังหวัดมั่งมี มีหมู่บ้าน 2 หมู่บ้านคือ บ้านไท และบ้านโคก
ใครไม่มีสิทธิได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายอดทน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ข. นายขยัน ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลแจง
ค. นายสุดโต่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจงได้รับการเลือกตั้งจากบ้านไท
ง. นายยโส สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจง ได้รับเลือกตั้งจากบ้านโคก
จ. นายใจใหญ่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแจงได้รับการเลือกตั้งจากบ้านไท
*****************************************************
105. องค์การบริหารส่วนตําบลเขาว่า มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาว่าตั้งเมื่อวันที่
17 มกราคม 2553 อยากทราบว่าเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลพ้นจากตําแหน่งเมื่อใด ข้อใดกล่าว
ไม่ถูกต้อง
ก. มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาว่า
ข. ครบอายุสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาว่า
ค. สภาองค์การบริหารส่วนตําบลเขาว่ามีมติให้พ้นจากตําแหน่ง
ง. วันที่ 16 มกราคม 2557
จ. วันที่ 17 มกราคม 2557
*****************************************************
106. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ให้องค์การบริหารส่วนตําบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลคนหนึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมของ
ประชาชน
ข. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวัน
เลือกตั้ง
ค. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเคยเป็นสมาชิกสภาตําบล
ง. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายหรือเทียบเท่า
จ. พ้นจากตําแหน่งสมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม
ในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหกปีนับถึงวันสมัครเลือกตั้ง มีสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
107. ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายสุดโต่ง มีอายุยี่ห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
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ข.
ค.
ง.
จ.

นายเก่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
นายกําชัย เคยเป็นสมาชิกสภาตําบล
นายณเดชมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
นายวุฒิพัฒน์เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
*****************************************************
108. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นายกองค์บริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
ข. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องอายุไม่ต่ํากว่าสามสิบปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลดํารงตําแหน่งนับแต่วันเลือกตั้งและมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสี่ปีนับ
แต่วันเลือกตั้ง แต่จะดํารงตําแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
จ. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
*****************************************************
109. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้ งรองนายกองค์การบริหารส่วนตํ าบลซึ่ งมิใช่ สมาชิ กสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลได้ไม่เกินกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. ตามความเหมาะสมของพื้นที่
จ. แล้วแต่นายอําเภออนุญาต
*****************************************************
110. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบลซึ่งมิใช่สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ไม่เกินกี่คน
ก. 1 คน
ข. 2 คน
ค. 3 คน
ง. ตามความเหมาะสมของพื้นที่
จ. แล้วแต่นายอําเภออนุญาต
*****************************************************
111. ผู้ใดต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายสุดโต่ง มีอายุยี่ห้าปีบริบูรณ์
ข. นายเก่งเคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ค. นายกําชัย เคยเป็นสมาชิกสภาตําบล
ง. นายณเดชมีสัญชาติไทยโดยการเกิด
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จ. นายวุฒิพัฒน์เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือน และที่ดินหรือกฎหมายว่าด้วยภาษีบํารุงท้องที่
ให้กับองค์การบริหารส่วนตําบลนั้นเป็นเวลาติดต่อกันสามปีนับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้ง
*****************************************************
112. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส้มหล่นได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 และกกต.ประกาศ
รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2553 ก่อนเข้ารับหน้าที่ให้นากยกองค์การบริหารส่วนตําบล
ส้มหล่น ต้องแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส้มหล่นภายในวันที่เท่าใด
ก. วันที่ 18 มกราคม 2553
ข. วันที่ 23 มกราคม 2553
ค. วันที่ 31 มกราคม 2553
ง. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
จ. เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปิดสมัยประชุม
*****************************************************
113. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนตําบล หรือสภาองค์การบริหารส่วนตําบลถูกยุบ หากมีกรณีที่สําคัญและจําเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนินช้า
ไปจะกระทบต่อประโยชน์สําคัญของราชการหรือราษฎร ให้ใครดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็นก็ได้
ก. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบจากนายอําเภอ
จ. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
114. เมื่อมีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลง
มติภายในกี่วัน นับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
จ. 60 วัน
*****************************************************
115.การประชุ มเพื่ อแถลงนโยบายของนายกองค์ การบริ หารส่ วนตํ า บลให้ กระทํ า โดยเปิ ด เผย โดยนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลต้องจัดทํานโยบายเป็นอย่างไร แจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน
ที่มาประชุม
ก. เอกสาร
ข. หนังสือส่ง
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ค. หนังสือลงทะเบียนตอบรับ
ง. รูปเล่ม
จ. ลายลักษณ์อักษร
*****************************************************
116. หากนายกองค์การบริหารไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้ ให้ใคร แจ้งใน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํานโยบายแจ้งหนังสือส่งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุกคน
ภายในกี่วัน
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / 7 วัน
ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล / 7 วัน
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล / 15 วัน
ง. นายอําเภอ / 7 วัน
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด / 7 วัน
*****************************************************
117. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลจัดทํารายงานแสดงผลการปฎิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลเป็นอย่างไร
ก. เดือนละ 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง ต่อเดือน
ค. 6 เดือนต่อครั้ง
ง. สิ้นปีงบประมาณ
จ. ประจําทุกปี
*****************************************************
118. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลมอบหมาย มีสิทธิเข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลและมีสิทธิแถลงข้อเท็จจริง ตลอดจนแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในหน้าที่ของตนต่อที่ประชุม แต่ไม่มีสิทธิ
ก. เสนอแนะ
ข. ชี้แจง
ค. อภิปราย
ง. ให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง
จ. ออกเสียงลงคะแนน
*****************************************************
119. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลจํานวนไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกไม่น้อยเท่าใด ของ
จํานวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ มีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
ในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดง
ความคิดเห็นในปัญหาเกี่ยวกับการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยไม่มีการลงมติ
ก. กึ่งหนึ่ง
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ข.
ค.
ง.
จ.

สองในสาม
หนึ่งในสาม
สามในห้า
เกินกึ่งหนึ่ง

*****************************************************
120. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนดวันสําหรับอภิปรายทั่วไปซึ่งกําหนดไว้อย่างไร ข้อใดกล่าว
ถูกต้องที่สุด
ก. ห้าวัน
ข. เจ็ดวัน
ค. ไม่เร็วกว่าห้าวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้านับแต่วันที่ได้รับญัตติ
ง. ไม่เร็วกว่าเจ็ดวัน และไม่ช้ากว่าสิบห้านับแต่วันที่ได้รับญัตติ
จ. ไม่เร็วกว่าสิบห้าวัน และไม่ช้ากว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับญัตติ
*****************************************************
121. การขอเปิดอภิปรายทั่วไป จะได้กี่ครั้ง ในสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่ง
ก. 1 ครั้ง
ข. 2 ครั้ง
ค. 3 ครั้ง
ง. 4 ครั้ง
จ. แล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลกําหนด
*****************************************************
122. ข้อใดไม่ใช่อํานาจของนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ง. กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล
ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับ
ของทางราชการ
จ. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
*****************************************************
123. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลมอบอํานาจโดยทําเป็นหนังสือให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเป็น
ผู้ปฎิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตําบลก็ได้ แต่ถ้ามอบให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลหรือรอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลปฏิบัติราชการแทน ให้เป็นอะไร
ก. หนังสือ
ข. หนังสือประกาศให้ประชาชนทราบ
ค. ลายลักษณ์อักษร
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ง. ลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนทราบ
จ. คําสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ
*****************************************************
124. ให้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานตําบลลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตําบลรองจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําองค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามนโยบาย
ก. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. หัวหน้าส่วนขององค์การบริหารส่วนตําบล
จ. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลที่ได้รับมอบหมาย
*****************************************************
125. องค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจหน้าที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในด้านใดบ้าง
ก. ด้านเศรษฐกิจ
ข. ด้านศาสนา สังคม การเมือง
ค. ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
ง. ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
จ. ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
*****************************************************
แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs
http://pun.fix.gs
2/07/2556
(เฉลยด้านล่างครับ)
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เฉลยแนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ
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ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ (กําลังรวบรวมเดี๋ยวมาลงให้)
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