
1 
 

 

รู้จักกบักระทรวงมหาดไทย (มท.)   

 
  วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย :  เปนกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการ 

ทุกภาคสวน เพ่ือบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย :  พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา     
   
  เว็บไซต  : www.moi.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย แบงการบริหารเปน 8 สวน  
A    สํานักงานรัฐมนตรี     E    กรมที่ดิน  
B    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   F    กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
C    กรมการปกครอง     G    กรมโยธาธิการและผังเมือง 
D    กรมการพัฒนาชุมชน     H    กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน *** 
 
 

 

ใหเราโฟกัสไปท่ี  H  คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
นั่นคือ อปท เก่ียวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี ้
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง 

 

          กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีเก่ียวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
การรักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและการพัฒนาชุมชน 
การทะเบียนราษฎร  ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง 
และราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย  
หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=207
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133C722D6E0440003BA24A787
http://www.dpt.go.th/about_us/
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133B622D6E0440003BA24A787
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133CC22D6E0440003BA24A787


2 
 
 

 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย      

1.  การไฟฟานครหลวง      2.  การไฟฟาสวนภูมิภาค      3. การประปานครหลวง              

4.  การประปาสวนภูมิภาค    5.  องคการตลาด  

        
ทําความเขาใจกับคําศพัท คํายอ  มท  :  กระทรวงมหาดไทย 
      สถ  :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     สถ.จ.  :  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
 
 

กสถ. คณะกรรมการกลางการสอบแขงขนัพนักงานสวนทองถิ่น  
(เก่ียวกับการสอบภาพรวมท้ังประเทศ) 

 
 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย (สถ.) 
 
 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น :  นายจรินทร   จักกะพาก   
เว็บไซตกรมฯ  www.dla.go.th 

 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)  มีภารกิจเก่ียวกับการสงเสริมและสนับสนนุองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  (อปท)  โดยพัฒนาและใหคําปรึกษา  แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงนิ การคลังและการบริหารจัด 
การเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิน่มีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือทําความเขาใจกับผูอานวา การบริหารสวนกลางก็หมายถึง 
การทํางานท่ีรับผิดชอบโดยรวมท้ังประเทศของงานซ่ึงเก่ียวของ 
ในสวนตางๆของกรมดังกลาวนี้ นั่นเอง (ภาพรวมของประเทศ) 

 

http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133E522D6E0440003BA24A787
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFA95D8C4F234FE0440003BA24A787
http://www.mwa.co.th/download/cgpolicy.pdf
http://www.pwa.co.th/general/regional.html
http://www.market-organization.or.th/index.php/2009-02-20-18-04-58.html
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      การแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (ราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2559) 

  (๑)    สํานักงานเลขานุการกรม      
  (๒)    กองการเจาหนาท่ี           
  (๓)    กองคลัง         
  (๔)    กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น         
  (๕)    กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น        
  (๖)    กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  
  (๗)    กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  (๘)    กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
  (๙)    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิน่ 
  (๑๐)  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
  (๑๑)  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
  (๑๒)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด 
(เปนสวนงานท่ีกระจายไปดําเนินการในแตละจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 

           สวนนีเ้อง ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีรับผดิชอบงานสงเสริมสนบัสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่น  
  ในแตละจังหวัด โดยยอวา สถ.จ. เชน สถ.จ. พิษณุโลก ก็หมายถึง สํานักงานสงเสริมการปกครอง  
  ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
 
     สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     (๑)   ดําเนินการเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของกรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด 
     (๒)   อํานวยการประสาน ปฏิบัติงาน สงเสริม และสนับสนนุงานอนัเปนอํานาจหนาท่ีของผูวา 
            ราชการจังหวัดและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
     (๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนนุการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเก่ียวของหรือท่ีไดรับ       
            มอบหมาย 
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บุคคลระดับสําคัญ ฝายบริหารระดับสูงที่ควรรูจัก 

 
กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 

พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

นายสุธี มากบุญ 
                                                                                       รัฐมนตรีชวยวาการฯ 

 
 

นายกฤษฎา บุญราช  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   
 
 

              A           B           C           D           E           F           G           H    
 
 
ใหเราโฟกัสไปท่ี  H  คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
นั่นคือ อปท เก่ียวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี ้
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง 
ทานอธิบดีของกรมอื่นๆ A – G อาจไมจําเปนตองรูจักก็ได  

 
 
 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในปจจุบันมีท้ังหมดสามทาน 
 

      นายชัยวัฒน ช่ืนโกสุม               นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร               นายธนา ยันตรโกวิท 

นายจรินทร  จักกะพาก   
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 
 
 

     องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง  
มีสถานะเปนนิติบุคคล ทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการตางๆในทองถิ่นของตน โดยรัฐเองก็หวังใหมี
การกระจายอํานาจลงมาสูระดับทองถิ่น ชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐดูแลตนเอง
มากขึ้นแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่นนั้นเช่ือวาจะมีการพัฒนาไดดี การบริหารทองถิ่นตางๆ
จะสามารถขับเคลือ่นงานไดสอดคลองกับพ้ืนท่ีซ่ึงตนเองดําเนนิการอยู การเบิกจายงบประมาณ
ตางๆก็คงตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 

งบประมาณทองถิ่นท่ีรัฐบาลสวนกลางจัดสรรให อปท. จะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรใน
ทองถิ่นโดยจุดเริ่มตนสําคัญของการปฏิรูป อปท. ยุคใหมนี้เกิดขึ้นในป 2542  ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมา 
อยางชัดเจนเปนฉบับแรกของประเทศไทย ทําใหกระบวนการกระจายอํานาจมีการปฏิรูปอยาง 
เปนระบบท้ังสงผลใหมีการจัดสรรภาษีและโอนภารกิจตางๆจากรัฐบาลกลางมให อปท. มากขึ้น  
โดยหลักการแลวนั้นจากสถานภาพของการเปนนิติบุคคลตามหลักจริงๆ อปท ควรสามารถสราง
รายไดหรือหาเงินสวนท่ีบริหารจัดการตัวเองไดมากพอสมควร แตในความเปนจริงแลว อปท. จะ
ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐเสียเปนสวนใหญ สวนท่ี อปท ตางๆสามารถจัดสรรหรือหา 
เองได ยังคิดเปนเปอรเซ็นตท่ีไมมากนัก  

 
 
 

  “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หรือ อปท. ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  มีสมาชิกสภาและนายกสภาท่ีมาจากการ
เลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน  ซ่ึงมีการปกครองสวนทองถิน่ในรปูแบบพิเศษ 2 แหง ไดแก  

1. กรุงเทพมหานคร                   2.  เมืองพัทยา 
 
       รูปแบบพิเศษมกีารบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบท่ัวไปจะมีขึ้นเปนกรณีๆไปใน

ประเทศอื่นๆสวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญอยางเมืองหลวงหรือเมอืงทองเท่ียว ซ่ึงไมเหมาะสม 
ท่ีจะใชรูปแบบท่ัวไปมาใชในการปกครอง  
 
            โดยประเทศไทยปจจุบันมี 2 แหงพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
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ÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ Í»· ¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ à·ÈºÒÅ Íº¨ ËÃ×Í Íºµ â´ÂÁÕ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
àª‹¹ ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ã¹¡íÒ¡Ñº¢Í§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ (ÁÕ¼ÙŒÇ‹ÒÏ¤ÍÂ¤ØÁÍÂÙ‹ÍÕ¡·Õ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹)   

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹à´×Í¹µ‹Ò§æ¨Ò¡§º¢Í§¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (Ê¶.) «Öè§ÍÂÙ‹
ã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â áµ‹Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹äÁ‹ä´ŒÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ¤×ÍäÁ‹ÁÕ
ÊÑ§¡Ñ´ / ãËŒà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ à¾ÕÂ§áµ‹¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â) 
à»š¹½†ÒÂ·Õèª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Ê‹§àÊÃÔÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñè¹àÍ§  

 

    องคกรปกครองทองถ่ินโดยทั่วไป  แบงโครงสรางการบริหารจัดการออกเปน 2 สวน คือ 

1. สภาทองถ่ิน  มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการ ตราขอกําหนดของทองถ่ิน ซึ่งจะเปน
กฎหมายที่มีผลบังคับใช ในระดับทองถ่ินนั้น ท้ังในเรือ่งท่ีเก่ียวกับการงบประมาณประจําปท่ี 
ฝายบริหารเสนอ และเรื่องอืน่ๆ ใหชุมชนในทองถิ่นนั้น ไดยึดถือปฏิบัติ หรือเปนกติกาของสังคม  

สภาทองถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตางๆใหเหมาะสมนําไปใช 

2.  ฝายบริหารองคการบริหารสวนทองถ่ิน นําโดยผูบังคับบัญชาของ อปท นั้นๆ มี
อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ กิจการตางๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดําเนนิการใหเกิดการบังคับใชตามกฎหมายทองถิ่น ท่ีสภาทองถิ่นไดตราขึ้นเพ่ือ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ  
  

ผูบังคับบัญชา กําหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น 

 

 องคการบริหารสวนจงัหวัด ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 เทศบาลนคร   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 
 เทศบาลเมอืง   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
 เทศบาลตําบล   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 เมืองพัทยา   ไดแก นายกเมืองพัทยา 
 กรุงเทพมหานคร  ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

Department  of  Local  Administration  

 

 

 
                      องคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 

                                  สภา  อบจ                       นายก อบจ 
 
 
 

ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. องคการบริหารสวนจังหวัด ๗๖ แหง 
๒. เทศบาล ๒,๔๔๑ แหง 
        เทศบาลนคร ๓๐ แหง 
        เทศบาลเมอืง ๑๗๘ แหง 
        เทศบาลตําบล ๒,๒๓๓ แหง 
๓. องคการบริหารสวนตําบล ๕,๓๓๔ แหง 
๔. องคกรปกครองทองถ่ินรูปแบบพิเศษ  
    (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

๒ แหง 

    รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แหง 

 
 
 

     Ñ́§¹Ñé¹ Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ö§ºÃÔËÒÃ§Ò¹ Œ́ÇÂµÑÇàÍ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¹ÔµÔºØ¤¤Å 
»ÅÒÂ»‚ÁÕâº¹ÑÊÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹ Œ́ÇÂ (áÅŒÇáµ‹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§ Í»· ¹Ñé¹æ) 
áµ‹¡ç¶×Íà»š¹ÃÒª¡ÒÃ ã¤ÃºÃÃ¨Øã¹µíÒáË¹‹§¢ŒÒÃÒªª¡ÒÃä Œ́ ¡ç¶×Íà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¾ÃÒÐà¢Ò 
ÁÕª×èÍÇ‹Ò “ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹” à¾ÕÂ§áµ‹Ç‹Ò Í»· ËÃ×ÍÊ‹Ç¹¹Õé¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÃ×Í 
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ò¡ÊÑ§¡Ñ´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â¹Ñè¹àÍ§ 

 
 
 
 
 
 

เทคนิคการทําความเขาใจ 
ขอมูลของแตละ อปท คือ 
ใหแยกสวนตามผังตัวอยาง 
ใหดูเปนตัวอยางของ อบจ 
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                 ตัวอยางแนวขอสอบ อปท ที่เคยออกจริง 
 
 

1.  หนวยงานท่ีมีตัวอักษรยอ  มท. ทําหนาท่ีหลักดานใด 
    ก.   ดูแลกิจการปกปองประเทศใหสงบสุขปองกันการรุกรานจากศัตรู 
    ข.   บําบัดทุกข บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
    ค.   ใหบริการสาธารณะเก่ียวกับการแพทย การศึกษา และการคมนาคม 
    ง.    บริหารราชการแผนดิน ดูแลการเงนิ การคลัง งบประมาณบริหารประเทศ 
 
2.  บุคคลใดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
    ก.   พลเอกประวิตร  วงษสุวรรณ      ข.   พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย 
    ค.   พลเอกดาวพงษ   รัตนสุวรรณ      ง.   พลเอกอนุพงษ   เผาจินดา 
 
3.  เว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย คือ 
    ก.   www.obec.go.th    ข.   www.moi.go.th 
    ค. www.thaigov.go.th    ง.   www.ptt.go.th  
 
4.  ขอใดไมใชหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย 
    ก.   การไฟฟาสวนภูมิภาค    ข.   การประปานครหลวง  
    ค.   องคการการคา     ง.   องคการตลาด 
 
5.  ขอใดคือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริมงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ก.   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ข.   สํานักบรหิารการคลังทองถ่ิน 
   ค.   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน    ง.   กองพัฒนาการบรหิารงานทองถ่ิน 
 
6.  สถ ยอมาจากอะไร  
   ก.   องคกรปกครองทองถิ่น    ข.   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
   ค.   องคการปกครองสวนทองถิ่น   ง.   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
 
7.   อปท  ยอมาจากขอใด 
   ก.   องคกรสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ข.   องคกรปกครองทองถิ่น 
   ค.   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ง.   องคการปกครองสวนทองถิ่น 
 
เฉลย      1.  ข       2.  ง     3.  ข        4.  ค        5.  ก       6.  ข      7.   ค       
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8.   อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ปจจุบันคือใคร 
   ก.  นายวิษณุ  เครืองาม    ข.   นายจรินทร   จักกะพาก 
   ค.  นายชัยวัฒน ช่ืนโกสุม                                ง.   นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร 
 
9.  ขอใดเปนสวนราชการภายใน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ก.   สถ.จ      ข.   อบจ 
  ค.   อบต      ง.   กทม 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ก.   เปนราชการสวนภูมิภาค     
  ข.   บริหารงานและสรรหางบประมาณดวยตนเอง 
  ค.   บริหารงานเปนอิสระไมขึ้นตรงตอสวนกลาง  
  ง.   ถูกทุกขอ 
 
11. ขอใดหมายถึง อปท ท่ีมีรูปแบบการปกครองพิเศษ ในประเทศไทย 
   ก.   กรุงเทพมหานคร    ข.   เมืองพัทยา 
   ค.   เทศบาลนครรงัสิต    ง.   ท้ัง ก และ ข  
 
12.  ขอใดไมใช องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ก.   สถ.จ      ข.  อบต 
  ค.   อบจ      ง.  เทศบาล 
 
13.  องคการบริหารสวนจังหวัดในประเทศไทย มีก่ีแหง 
  ก.   75  แหง      ข.  76  แหง 
  ค.   77  แหง      ง.  78  แหง   
 
14.  องคการบริหารสวนจังหวัดมีผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดนโยบายและสั่งปฏิบัติราชการคือขอใด 
  ก.  ผูวาราชการจังหวัด    ข.   นายกเทศมนตรีจังหวัด 
  ค.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ง.   ปลัดจังหวัด 
 
 
เฉลย    8.  ข     9.  ก     10.  ค     11.  ง     12.  ก     13.  ข      14.  ค 
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15.  ผูใดมีหนาท่ีตรากฎหมายหรือบทบัญญัติของทองถิ่นใหบังคบัใชในราชการสวนทองถิ่นนัน้ๆ 
  ก.  นายกองคการบริหารทองถิ่นนัน้ๆ   ข.   สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
  ค.  คณะกรรมการกฎหมายของทองถิ่นนั้นๆ  ง.   ผูวาราชการจังหวัดท่ีกํากับดูแลทองถิ่น 
 
16.  ขอใดตอไปนี้ไมใชเทศบาล ในราชการสวนทองถิ่นของประเทศไทย 
  ก.  เทศบาลนคร     ข.  เทศบาลเมือง 
  ค.  เทศบาลตําบล     ง.   เทศบาลสุขาภิบาล  
 
17.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 
  ก.  เทศบาล      ข.  องคการบริหารสวนจังหวัด 
  ค.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  ง.  องคการบริหารสวนตําบล 
 
18.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเก่ียวของกับกรมใดในปจจุบัน 
  ก.  กรมการปกครองสวนทองถิ่น   ข.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ค.  กรมพัฒนาสังคม     ง.  กรมการบริหารงานสวนทองถิ่น 
 
19.  ขอใดไมใชผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก.   ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี    ข.  นายกเมืองพัทยา 
 ค.   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต  ง.  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
20.  เทศบาลมีก่ีประเภท   
 ก.   1  ประเภท     ข.  2  ประเภท 
 ค.   3  ประเภท     ง.  4   ประเภท  
 
     15.   ข      16.  ง    17.  ง   18.  ข.   19. ก    20.  ค 
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 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา วันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2534 และมีการแกไขเพ่ิมเติมถึงปจจุบัน ฉบับท่ี 8  พ.ศ. 
2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553 
  

 ใหนายกรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้   
 นายอานันท  ปนยารชุน (รับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับแรก )  
 นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  (รับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับท่ี 8 ) 
 

 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด
ผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอานาจตัดสินใจ การอํานวย ความสะดวกและตอบสนองความตองการ
ของประชาชนท้ังนี้โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
 

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน มี 3 ลักษณะ 
 

1.ระเบียบบริหารราชการ 
 สวนกลาง 

2.ระเบียบบริหารราชการ 
 สวนภูมิภาค 

 

3.ระเบียบบริหารราชการ 
 สวนทองถ่ิน 

 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี 
2. กระทรวง หรือ ทบวงท่ีมี
ฐานะเทียบเทากระทรวง 
3. ทบวงซ่ึงสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือ 
กระทรวง 
4. กรม หรือ สวนราชการ
อื่นท่ีมีฐานะเปนกรม 

1. จังหวัด 
2. อําเภอ 

1. องคการบริหารสวนจังหวัด 
2. เทศบาล 
3. สุขาภิบาล 
4. สวนราชการอื่นตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน 
   - กทม.   
   - พัทยา 
   - อบต  
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จัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังนี้  
(๑) สํานักนายกรัฐมนตรี  
    (สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง) 
(๒) กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง  
(๓) ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(๔) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอืน่และมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือไมสังกัดสํานัก 
     นายกรัฐมนตร ีกระทรวงหรือทบวง 
 
 
     สวนราชการท้ัง 4 ขอท่ีกลาวมานั้นมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 

 
 
 
                
 
 
 
 ขอสังเกต  ทบวง มีสองแบบ  แบบแรก ทบวงท่ีอยูในระดับกระทรวง --- ขอ 2 
         แบบท่ีสอง คือ ทบวงท่ีอยูในสังกัด (สังกัดสํานักนายกฯ และสังกัดกระทรวง) --- ขอ 3 
 
 สวนกรม ก็มี กรมสังกัด (สังกัดสํานักนายกฯ และสังกัดกระทรวง)  กับ กรมท่ีไมไดสังกัด 
 
 
การจัดต้ัง การรวม หรือการโอนสวนราชการท้ังสี่ขอนั้นใหตราเปน พระราชบัญญัติ  
               
การรวมหรือการโอนสวนราชการดังกลาว   ถาไมมีการกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการ
หรือลูกจางเพ่ิมขึ้นใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  (กลาวคือถารวมหรือโอนสวนราชการแลวไมตอง
มีการจางขาราชการเพ่ิมขึ้นนั่นเอง แคเพียงรวมหรือโอนสวนของหนวยงาน สวนราชการ ไมมีการ
เพ่ิมคนทํางาน)       สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและสํานักงบประมาณมีหนาท่ี
ตรวจสอบ ดูแลมิใหมกีารกําหนดตําแหนงหรืออัตราของขาราชการ ลูกจางเพ่ิมขึ้น  (จากกรณีการ
รวมหรือโอนท่ีใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา)  จนกวาจะครบกําหนดสามปนับต้ังแตวันท่ีพระราช
กฤษฎีกานั้นมีผลบังคบัใช 

1. สาํนกันายกรัฐมนตรี 2. กระทรวง 2. ทบวง  

3. ทบวง  4. กรม  3. ทบวง  4. กรม  4. กรม  4. กรม  
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การเปลี่ยนช่ือสวนราชการท้ังสี่ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 
การยุบสวนราชการท้ังสี่ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  
 
การแบงสวนราชการภายในสํานักงานรัฐมนตรี กรม หรือสวนราชการอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม ให
ออกเปนกฎกระทรวง โดยใหรัฐมนตรีเจากระทรวงนั้นๆ เปนผูออกกฎกระทรวงในการแบงสวน
ราชการดังกลาว 
 

ประเทศไทย มี 20 สวนราชการท่ีมีฐานะเทียบเทากระทรวง หรือทบวงประกอบดวย 
 
1. สํานักนายกรัฐมนตรี    

2. กระทรวงกลาโหม 

3. กระทรวงการคลัง 

4. กระทรวงการตางประเทศ 

5. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

8. กระทรวงคมนาคม 

9. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

10. กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  

(ปรับเปลี่ยนและโอนงานจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้ังแต 16 กันยายน 2559)  

 11. กระทรวงพลังงาน 

 12. กระทรวงพาณิชย 

 13. กระทรวงมหาดไทย 

 14. กระทรวงยุติธรรม 

 15. กระทรวงแรงงาน 

 16. กระทรวงวัฒนธรรม 
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17. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 18. กระทรวงศึกษาธิการ 

 19. กระทรวงสาธารณสุข 

 20. กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

กระทรวงลําดับท่ี 13 คือ กระทรวงมหาดไทย (เคยมีขอสอบถามลาํดับท่ีของกระทรวงดวย) 
 

เคยมีขอสอบหลอกถาม  ขอใดตอไปนี้ไมใชกระทรวงในประเทศไทย โดยเอาช่ือของกระทรวง 
ท้ังหมดมาออกสอบ แตวาดัดแปลงช่ือนิดๆหนอยๆ ไมใหตรงกับช่ืออยางเปนทางการดังกลาว 
 ตัวหลอก เชน กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ กระทรวงการทองเท่ียว 

 

 

 

 

1. การจัดระเบยีบราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 

ท่ีควรรูจักเมื่อแบงสวนในสํานักนายกรัฐมนตรีมี สามสํานักเดนๆ (และมีกรมอื่นๆดวย) แตดู 3 ตัว  
 

      สํานักนายกรัฐมนตรี 
 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี           สํานักงานปลัดสํานัก 
                                                                                           นายกรัฐมนตรี  
 
     เลขาธิการนายกรัฐมนตรี         เลขาธิการคณะรัฐมนตรี            ปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี  
     

 
ตําแหนงเหลานีเ้ปนผูบังคับบัญชาสํานักนั้นๆ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

(กลาวคือ ทานท่ีดํารงตําแหนงตางท่ีเห็นนัน้เปนลูกนองโดยตรงของนายกฯ) 
 

       ใหสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรบีรรดาท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเปน กรม  
 
***¢ŒÍÊÍºà¤Â¶ÒÁÇ‹Ò  ÊíÒ¹Ñ¡àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ÁÕ°Ò¹Ðà»š¹ÍÐäÃ  ¡çµÍºÇ‹Ò ¡ÃÁ  
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   สํานักนายกรัฐมนตรี    (หน่วยใหญ่สุดระดับเทียบเท่ากระทรวง มฐีานะเป็นกระทรวง) 
 
 

นายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย  
และผลสัมฤทธ์ิของงานในสํานักนายกรัฐมนตรีใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอ 
รัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนมุัติ  
 
      รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 

 
 
สวนราชการยอยๆในสํานักนายกรัฐมนตรี มี 4 ประเด็น แตควรรูจักกับสองประเด็นแรก 
รูจักกับ 2 สวนแรก สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง  
มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา   เปนขาราชการการเมือง 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง   เปนขาราชการการเมือง 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร    เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และราชการใน      
                                       พระองค  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 
 

 
 ขอสอบออกถามเก่ียวกับสํานักเลขาธิการท้ังสองสํานักนี้ เชน 
 สวนราชการใดมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการในพระองค 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี   2.  สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
3.  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  4.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 

ตอบ  4.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
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สวนท่ี 3 นอกจากสองสํานักดังกลาวแลว ท่ีควรรูจักตอไปคือสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชา   เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
รองปลัดสานักนายกรฐัมนตรี     เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     เปนขาราชการพลเรือนสามัญ 
 

สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับงานราชการประจําท่ัวไปของ
สํานักนายกรัฐมนตรี และราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหนึ่งใน
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ (กลาวคืองานท่ัวไปท่ีไมไดเปนภาระงานท่ีจัดอยูในสังกัดไหน 
แบบชัดเจน ไมรูจะใหใครทํา ก็ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบ)  

 
 

รวมท้ังกํากับ และเรงรัด การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี  
ให เปนไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวน 
ราชการของสวนราชการ ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี  
 
(อธิบายงายๆคือ ปลัดฯ เปนใหญพอสมควร เปนผูบังคับบัญชาระดับรองจาก นายกฯ รองนายกฯ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกฯ เพียงแตยังไมมีสิทธิไปสั่งงาน ทํางานหรือไมไดเปนหัวหนาของพวก
ขาราชการในสํานักเลขาธิการรัฐมนตรี และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นั่นเอง เพราะสองสวน
ราชการดังกลาวนี้ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี)  

 
 

        พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา   
         นายกรัฐมนตรี 

 
 
              
 
ถามี 
 
              พลเอกวิลาศ อรุณศรี  นายธรีะพงษ วงศศิวะวิลาส  นายจริชยั มูลทองโรย 

      เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี เลขาธิการคณะรฐัมนตรี   ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
 
 

สาํนกันายกรัฐมนตรี 

ทบวง 

สาํนกัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

สาํนกัเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 

สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

กรม 
หรืออ่ืนๆ 
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    รูจักกับขาราชการการเมือง  คอือะไร?  
 
 
      ขาราชการในประเทศไทยมีหลายประเภทมากๆ เชน ขาราชการตํารวจ  ขาราชการทหาร 
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอื่นๆอีก  แตท่ีเราควรรูจัก มักจะเก่ียวกับขอสอบ 
ก็มีอยู สองสามประเภท  ณ ตอนนี้ จะมาแนะนําใหรูจักกับขาราชการการเมือง  
 

 
      ขาราชการ คือ คนที่ทํางาน หรือกิจการตางๆแทนพระราชา หรือเปนขาของพระราชา 
      ขา + ราชา + การ ทํางานการแทนพระราชาเพื่อความสงบรมเย็นปกติสุขของแผนดิน 
      นิยามแบบภาษาปกติของเราๆเทาไป ก็คือ คนท่ีทํางานรับใชประเทศชาติ โดยกินเงินเดือน   
 สวัสดิการจากภาษีของประชาชน (เหมือนวารับใชพระเจาแผนดินชวยพระราชาดูแลบานเมือง)  
 คนท่ีเปนขาราชการเลยไดคาจาง คาสวัสดิการ คาดูแลตางๆ ตามเรื่องตามราวโดยเปนงบจาก 
 สวนราชการ จากรัฐบาลหรืองบของแผนดินนั่นเอง ดังท่ีเราๆทานๆคงพอรูกันโดยคราวๆ 
 
 
      มารูจักกับขาราชการการเมือง ก็คือ คนท่ีทํางานทางการเมือง ปกติจะเปนทานระดับสูงๆ 
ตําแหนงสูงๆของกระทรวง ทบวง กรมตางๆนั่นแหละ คือ ทานพวกนี้ ไมใชนักการเมืองหรอก 
แตเปนคนท่ีไดรับแตงต้ังเพ่ือมาทํางาน หรือจัดบริหารวางนโยบายของสวนราชการตางๆ   
 
     ขาราชการการเมืองก็มีวาระเทาท่ีตนเองดํารงในตําแหนง (ปกติก็ประมาณ 4 ป) มีสวัสดิการ 
เงินเดือนอะไร ก็ ณ ตอนท่ีตนเองทํางานนั้น  ไมมีอายุเกษียณ  ถาทํางานได คุณสมบัติไดก็มาเลย 
เขาก็แตงต้ังใหมาทํางาน สมมติวาหมดวาระแลว ก็หมดไป ไมมีบําเน็จ บําบาญไวกินเหมือนกับท่ี 
เปนขาราชการพลเรือนสามัญ (หรือขาราชการท่ัวไป)  นี่คือความตางระหวางขาราชการท่ัวไปกับ 
ขาราชการการเมือง  ขาราชการพลเรือนสามัญมีบําเน็จ บํานาญ รับสวัสดิการหลังเกษยีณ 60 ป  
และมีอายุเกษียณ พน 60 ป แลว ตองเลิกงาน หยุด ทําตอไมได ตองออกจากราชการในภาษาท่ี 
เรียกกันวาเกษียณ (ตอใหทํางานไดดีก็ตองไป จบไป)  แตขาราชการการเมือง ไมใชนะ ตราบเทา 
ท่ียังทํางานได อายุจะแกเทาไร ถาทํางานได รัฐบาลเขาแตงต้ังมาทํางานตําแหนงใดๆก็คือเปนได 
 
          ขาราชการพลเรือนสามัญ ตองสอบแขงขันกันเขามา แบบเราๆสอบไตเตามาต้ังแตสมัย 
หนุมๆสาวๆ แลวก็พัฒนาตนเอง ยกระดับเลื่อนขัน้ เลื่อนตําแหนงไปเรื่อยๆ ไตเตาขึ้นไป สะสม
ประสบการณ  ความรูความสามารถขึ้นตามอายุไปเรื่อยๆ จนเกษยีณ 60 ป ก็ไมตองทํางานอีก  
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           ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§äÁ‹µŒÍ§ÊÍº äÁ‹µŒÍ§äµ‹àµŒÒ à¢Ò¾Ô̈ ÒÃ³ÒÇ‹Òã¤Ã¤ÇÃä´Œà»š¹ 
    µíÒáË¹‹§¹Ñé¹ µíÒáË¹‹§¹Õé ·ÕÁ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕ ËÃ×Í·ÕÁÃÑ°ºÒÅà¢Ò¡çáµ‹§µÑé§ÁÒ·íÒ§Ò¹àÍ§¹Ð 
    àª‹¹ ÊÁÁµÔÇ‹ÒÍÂÙ‹´Õæ ¹ÒÂ¡Ï àËç¹Ç‹ÒªÒÂ¤¹Ë¹Öè§ ÍÒÂØ 58 »‚ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶  
    µíÒáË¹‹§¾ÅàÍ¡ äÁ‹à¤Â·íÒ§Ò¹¨ÃÔ§¨Ñ§´ŒÒ¹ÇÑ²¹¸ÃÃÁàÅÂ ¹ÒÂ¡Ï ¡çÁÒ¢ÍãËŒÃÑºµíÒáË¹‹§ 
    àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÍÂ‹Ò§¹Õé ªÒÂ¤¹¹Ñé¹ÃÑº·íÒ ä´Œáµ‹§µÑé§ãËŒ 
    ÁÒà»š¹ ÁÒ·íÒ§Ò¹µíÒáË¹‹§¹Ñé¹ ¡ç¨Ðä´Œä»·íÒ§Ò¹ áÅŒÇ¡çä´Œà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§¹Ñè¹àÍ§  
 
 

 
      ÁÒ Ù́Ç‹Ò¡¯ËÁÒÂÃÐºØãËŒã¤ÃºŒÒ§ ËÃ×ÍµíÒáË¹‹§äË¹ºŒÒ§ ¶×Íà»š¹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¡ÒÃàÁ×Í§  
 

ขาราชการการเมือง คือบุคคลซ่ึงรับราชการในตําแหนงขาราชการการเมืองดังตอไปนี้  
๑. นายกรัฐมนตรี     ๑๑. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
๒. รองนายกรัฐมนตร ี    ๑๒. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
๓. รัฐมนตรีวาการกระทรวง    ๑๓. โฆษกประจําสํานกันายกรัฐมนตรี 
๔. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ๑๔. รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
๕. รัฐมนตรีวาการทบวง    ๑๕. เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
๖. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง   ๑๖. ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๗. รัฐมนตรีชวยวาการทบวง    ๑๗. เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
๘. ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี    ๑๘. ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
๙. ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี   ๑๙. เลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง   
๑๐. ท่ีปรึกษารัฐมนตรี และท่ีปรึกษา  ๒๐. ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีวาการทบวง   
      รัฐมนตรีประจําสาํนักนายกรัฐมนตรี  
 
 

          (พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๔) ถาขาราชการ  
  การเมืองซ่ึงดํารงตําแหนงสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎรดวย ไดรับเงินประจํา 
  ตําแหนงหรือเงินเพ่ิม สําหรับสมาชิกสภาดังกลาวแลว ไมมีสิทธิไดรับเงินเดือนและเงนิประจํา 
  ตําแหนงในฐานะขาราชการการเมืองอีก (มาตรา ๖) 
 
 

 เบ้ืองตนทําความรูจักกับขาราชการการเมืองไปแลว ตอไปมาศึกษาระเบียบบริหารกันตอ 
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สรุปสวนราชการสําคัญและบุคคลระดับบริหารที่กลาวถึงในพระราชบัญญัตินี้หมวดแรก 

 
 

สํานักนายกรัฐมนตรี  (อยูในระดับกระทรวง)  นายกรัฐมนตรี  
       รองนายกรัฐมนตรี 
       รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
       รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 
       รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 
       ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
       รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
       ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี     ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
       รองปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี 
       ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 นายกรัฐมนตรี     ในฐานะหัวหนารัฐบาล มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 
 

        1.   กํากับท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือการนี้จะสั่งใหราชการสวนกลาง ราชการ
สวนภูมิภาค และสวนราชการซ่ึงมีหนาท่ีควบคุมราชการสวนทองถิ่น ช้ีแจง แสดงความคิดเห็น ทํา
รายงานเก่ียวกับการปฏิบัติราชการ  ในกรณีจําเปนจะยับย้ังการปฏิบัติราชการใดๆท่ีขัดตอ
นโยบาย หรือมติของคณะรัฐมนตรีก็ได และมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น  
 

        2.   มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการของกระทรวง หรือทบวงหนึ่ง
หรือหลายกระทรวงหรือทบวง 
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        3.   บังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารทุกตําแหนงซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรม และสวน
ราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเปนกรม 
 

        4.   สั่งใหขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งมาปฏิบัติราชการสํานักนายก 
รัฐมนตรี โดยจะใหขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิมหรือไมก็ได ในกรณีท่ีใหขาดจากอัตรา
เงินเดือนทางสังกัดเดิมใหไดรับเงินเดือนในสํานักนายกรัฐมนตรีในระดับ และขั้นท่ีไมสงูกวาเดิม 
 

        5.   แตงต้ังขาราชการซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมหนึ่งไปดํารงตําแหนงของอีกกระทรวง 
ทบวง กรมหนึ่ง โดยใหไดรับเงินเดือนจากกระทรวง ทบวง กรมเดิม ในกรณีเชนนี้ใหขาราชการซ่ึง
ไดรับแตงต้ังมีฐานะเสมือนเปนขาราชการสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ซ่ึงตนมาดํารงตําแหนงนั้น
ทุกประการ แตถาเปนการแตงต้ังขาราชการต้ังแตตําแหนงอธิบดีหรือเทียบเทาขึ้นไปตองไดรับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
 

        6.  แตงต้ังผูทรงคุณวุฒิเปนประธานท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา หรือคณะท่ีปรึกษาของ
นายกรัฐมนตรี หรือเปนคณะกรรมการเพ่ือปฏิบัติราชการใดๆและกําหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ
คาตอบแทนใหแกผูซ่ึงไดรับแตงต้ัง 
 

        7.  แตงต้ังขาราชการการเมืองใหปฏิบัติราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

        8.  วางระเบียบปฏิบัติราชการเพ่ือใหการบริหารราชการแผนดินเปนไปโดยรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น   
 

(กรณีดังกลาวในขอ 8 นี้  เมือ่คณะรัฐมนตรีใหความเหน็ชอบแลวจึงใชบังคับได) 
 
 

        9.  ดําเนินการอื่นๆในการปฏิบัติตามนโยบาย   
 
การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจําสํานัก

นายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 
 
*** ขอสอบทองถิน่ป 2557    

        การสั่งและการปฏิบัติราชการของรองนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามขอใด 
            เคยออกถาม ขอสอบจริง     เฉลย ง.  เปนไปตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
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¶ŒÒà¡Ô´¡Ã³Õµ‹Íä»¹Õé¡Ñº¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ÍÑ¹ä Œ́á¡‹  
 
µÒÂ  /  ¢Ò´¤Ø³ÊÁºÑµÔ   
µŒÍ§¤íÒ¾Ô¾Ò¡ÉÒãËŒ¨íÒ¤Ø¡               
ÊÀÒ¼ÙŒá·¹ÃÒÉ®ÃÁÕÁµÔäÁ‹äÇŒÇÒ§ã¨            
ÇØ²ÔÊÀÒÁÕÁµÔãËŒ¶Í´¶Í¹¨Ò¡µíÒáË¹‹§ 
ÈÒÅÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞÇÔ¹Ô¨©ÑÂÇ‹Ò¤ÇÒÁà»š¹ÃÑ°Á¹µÃÕ¢Í§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕÊÔé¹ÊØ´Å§ 
 

กล่าวคือ ถา้อยูดี่ๆ โดยยงัไม่หมดวาระ แต่ไม่มีนายกรัฐมนตรี จะทาํอยา่งไรละ? 
 
 
 
 

        ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÍºËÁÒÂãËŒÃÍ§¹ÒÂ¡Ï¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§à»š¹¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õè 
á·¹¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ¶ŒÒäÁ‹ÁÕÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕËÃ×ÍÁÕáµ‹äÁ‹ÍÒ¨»¯ÔºÑµÔÃÒª¡ÒÃä Œ́  
ãËŒ¤³ÐÃÑ°Á¹µÃÕÁÍºËÁÒÂãËŒÃÑ°Á¹µÃÕ¤¹ã´¤¹Ë¹Öè§à»š¹¼ÙŒ»¯ÔºÑµÔË¹ŒÒ·Õèá·¹ 
 
   ในระหวางท่ีคณะรฐัมนตรีตองอยูในตําแหนงเพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะรัฐมนตรี

ท่ีต้ังขึ้นใหมจะเขารับหนาท่ีใหคณะรัฐมนตรีดังกลาวอํานวยความสะดวกใหหัวหนาสวนราชการตางๆ
ดําเนินการใดๆเทาท่ีจาํเปนเพ่ือรับแนวทางการบริหารราชการแผนดินจากนายกรัฐมนตรีคนใหมมา
เตรียมการดําเนินการได  

 
 
¨Ò¡·Õè¼ÙŒÍ‹Ò¹ä´ŒÈÖ¡ÉÒÁÒÃÒÇÊÔº¡Ç‹ÒË¹ŒÒàº×éÍ§µŒ¹ ¡®ËÁÒÂ¶ÒÁ¢ŒÍÊÍºäÁ‹ä´ŒÂÒ¡à·‹ÒäÃ 
à¾ÕÂ§á¤‹¶ÒÁà¹×éÍËÒÇ‹Ò¾Í¨Ð¨´¨íÒËÃ×Í·íÒ¤ÇÒÁà¢ŒÒã¨ºÑÞÞÑµÔµ‹Ò§æä´Œ´ÕäËÁà·‹Ò¹Ñé¹ àª‹¹ 
 

ขอใดกลาวถูกตองทันทีท่ีรับทราบวานายกรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติ 
ก.  เลือกต้ังนายกรัฐมนตรีคนใหมในกรอบระยะเวลาท่ีเร็วท่ีสุด 
ข.  ใหนายกรัฐมนตรีแตงต้ังผูรักษาการแทนตนเองจนกวาจะเลือกนายกคนใหม 
ค.  คณะรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาท่ีแทนนายกฯ 
ง.  คณะรัฐมนตรีแตงต้ังรัฐมนตรีกวาการกระทรวงคนใดคนหนึ่งรักษาการแทนนายกฯ 

 

      เฉลยขอ  ค  

ถา้นายกรัฐมนตรี 
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  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
 
 

1.  รับผิดชอบควบคุมราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี กําหนดแนวทางและ
แผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี และลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติ
ราชการประจําปของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี ให เปนไปตามนโยบายท่ี
นายกรัฐมนตรีกําหนด  รวมท้ัง กํากับ เรงรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
สวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 
 

2. เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีรองจาก
นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนขาราชการ
ของสวนราชการซ่ึงหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 
 
 

 3.  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 
 

 รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และ ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ี
ตามท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

 กรณีท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักปลัดทบวง
ตามกฎหมายนั้น จะใหสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 
 
 

 
 

  ขอสอบจริงที่เคยออก  :    

  ผูท่ีรับผิดชอบควบคุมราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดแนวทางและแผนการปฏิบัติ    
  ราชการใหเปนไปตามนโยบาย คือขอใด  ตอบ ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (ขอ 1 ดานบน) 
 
  จงใจเอาขอนี้มาออกสอบ เพ่ือใหคนจํานวนมากพลาดไปตอบ นายกรัฐมนตรี  
  (ซ่ึงก็ไดผล คนตอบผิดเยอะ) เทคนิคใหจาํคือ ผูท่ีออกนโยบาย วางนโยบาย ไดแก นายกฯ  
  คนควบคุมใหปฏิบัติไดตามนโยบายคือปลัดฯ 
  ขอสอบโจทยแบบนี้ก็ถามในการบริหารเทศบาลเหมือนกัน ตอบ ปลัดเทศบาล เพ่ือหลอกใหคน   
  ตอบ นายกเทศมนตรี (นายกเทศมนตรีเปนผูออกนโยบาย วางนโนบาย ไมใชควบคุมใหปฏิบัติ) 
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แบบฝกหัดทบทวนการบริหารราชการสวนกลาง สวนที่ 1 เรื่องสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

เติมขอความใน ……………..  ตัวเลขใหเติม ช่ือตําแหนงบุคคล  สวน อักษร ใหเติม สวนราชการ 

 
1. ………………………………..  (ตําแหนงบังคับบัญชา) 
2. ………………………………... (ชวยปฏิบัติราชการ) 
3. …………………………………. (ชวยปฏิบัติราชการอีกคน) 

 
 
              
 

 
 
               4…………………………..     8…………………………     11. ………………       อธิบดี / เลขาธิการ 

 5…………………………  6……………………………    9. ……………………….    12. ………………………    ผอ. / อื่นๆ 
                            7. …………………………..  10………………………..    13. ………………………. 

        

 
ทบทวนเรื่องการแบงสวนราชการบริหารแผนดิน ทําเครือ่งหมาย ถูก หรือ ผิด หนาขอความ 

 

1.  ……………….. สวนราชการบริหารแผนดินแบงเปน 4 สวน 

2.  ……………….. ราชการสวนกลาง มี 4 ขอ (4 สวนราชการ / 4 เรื่อง) 

3.  ……………….. ราชการสวนกลาง สวนแรก คือ สํานักนายกรัฐมนตรี 

4.  ………………. ราชการสวนภูมิภาค มี จังหวัด  อําเภอ และ ตําบล 

5.  ………………. ราชการสวนทองถิ่น คือ อําเภอ และ จังหวัด 

6.  ………………. สํานักนายกรัฐมนตรี มีรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา 

7.  ……………….. ผูบังคับบัญชาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

8.  ………………. กรม มีผูบังคับบัญชาขาราชการในกรม คือ อธิบดี  

9.  ………………. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบบังคับบัญชาในสํานักปลัดกระทรวงฯ 

10.  ……………… เลขาธิการ กพฐ  มีระดับเทียบเทาอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สาํนกันายกรัฐมนตรี 

A. .....… 

B………..………… C…………………….. 
สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 
D………..……. 
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เฉลยแบบฝกหัด 

 
เติมขอความใน ……………..  ตัวเลขใหเติม ช่ือตําแหนงบุคคล  สวน อักษร ใหเติม สวนราชการ 

 
1. นายกรัฐมนตรี    A   ทบวง 
2. รองนายกรัฐมนตรี    B    สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
3. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  C    สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี
4. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี    D   กรม หรือสวนราชการมีช่ืออยางอื่น 
5. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง      
6. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร 
7. ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
8. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
9. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
10. ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
11. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
12. รองปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี 
13. ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

1.  ผิด  ตองแบงสามสวน คือ สวนกลาง  สวนภูมิภาค   สวนทองถิน่ 

2.  ถูก  มี 4 สวน / เรื่อง  1.  สํานักนายกรัฐมนตรี   2.  กระทรวงหรือทบวง 

         3.   ทบวงท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรือ กระทรวง  4.  กรมหรืออื่นๆ 

3.  ถูก  ราชการสวนกลาง สวนแรก คือ สํานักนายกรัฐมนตรี 

4.  ผิด  ราชการสวนภูมิภาค มี จังหวัด  อําเภอ ไมมีตําบล 

5.  ผิด  อําเภอ และ จังหวัด  เรียกวา ราชการสวนภูมิภาค 

6.  ผิด  สํานักนายกรัฐมนตรี ตองมีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา 

7.  ถูก  ผูบังคับบัญชาสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี คือ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

8.  ถูก. กรม มีผูบังคับบัญชาขาราชการในกรม คือ อธิบดี  

9.  ผิด  บังคับบัญชาในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

10.  ถูก  เลขาธิการ กพฐ  มีระดับเทียบเทาอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
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สรุปการแบงสวนราชการในประเทศไทย (ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน) 

 
แบงเปนสามสวน  (สวนกลาง  /  สวนภูมิภาค  /  สวนทองถิ่น) 

 
                   ราชการสวนกลาง  (มี 4 เรื่อง) 
 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี           2.  กระทรวง / ทบวง  
  

 
3.  ทบวงสังกัด             3. ทบวงสังกัด 
    สํานักนายก           กระทรวง   

 
 
 A   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    D   สํานักงานรัฐมนตรี 
 B   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี    E   สํานักงานปลัดกระทรวง  
 C   สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
 
 
  ราชการสวนภูมิภาค (มี 2 เรื่อง )   ราชการสวนทองถิ่น  (มี 4 เรื่อง) 
 
 จังหวัด     อําเภอ      อบจ   เทศบาล   สุขาภิบาล  อื่นๆ (อบต พัทยา กทม) 

 
 

 สวนกลาง แยกเปน 4 หัวขอ  และในแตละหัวขอ ก็จะแยกเรื่องยอยๆไปอีก 
                    
 ราชการสวนกลาง  (มี 4 เรื่อง)  เรื่องแรกของสวนกลาง คอื สํานักนายกรัฐมนตรี  
 

1. สํานักนายกรัฐมนตรี            
  

 

 
 A   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี     
 B   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี      
 C   สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
 

A 4. กรม D E 4. กรม B C 

A 4. กรม B C 

 
 

                                                      สํานักงาน    กอง      สํานักงาน   กอง 
  เลขานุการกรม              เลขานุการกรม 

  

ท่ีผา่นมา กาํลงัศึกษากนัเร่ืองน้ี 
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 บุคคลระดับบริหารในสํานักนายกรัฐมนตรี ชวงป 2560 
 

 
   สํานักนายกรัฐมนตรี 
   นายกรัฐมนตรี 
   รองนายกรัฐมนตรี 
   รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
 

                     พลเอกประยุทธ  จันทรโอชา 
                            นายกรัฐมนตร ี

 

 
 
 
 
 

     พลเอกวิลาศ อรุณศรี     นายธรีะพงษ วงศศิวะวิลาส     นายจิรชัย มลูทองโรย 
   เลขาธิการนายกรฐัมนตร ี    เลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

 

สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี       สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี     สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี    กรม / อ่ืนๆ 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี        เลขาธิการคณะรัฐมนตรี             ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี           อธิบด ี
รองฯ การเมือง / รองฯบริหาร      รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี          รองอธิบดี 
ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี      ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี      ผูชวยปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 
อักษรตัวเอียงคือช่ือตําแหนงของบุคคลระดับสูงท่ีทํางานในสํานักงานนั้นๆเรียงลําดับตําแหนงลงมา 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ท่ีผานมากอนหนานี้ เรายังอยูเพียงสวนท่ี 1 นี้เทานัน้ เอาใหรอดกอน จดจําใหไดวา ใครเปนใคร  
 สํานักอะไร เปนอะไร  มองผังใหออก อยามึน เพราะหนาถัดไป เราจะไปซูมดูในเรือ่งท่ี 2  ก็คือ 
                 

        2.  กระทรวง / ทบวง  
  

 

         
        D   สํานักงานรัฐมนตรี 
        E   สํานักงานปลัดกระทรวง  

D E 4. กรม 
เร่ืองต่อไปท่ีจะเรียนรู้ 
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2.  การจัดระเบยีบราชการในกระทรวงหรือทบวง 
 
 

ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้  
(๑) สํานักงานรัฐมนตรี 
(๒) สํานักงานปลัดกระทรวง    มีฐานะเปนกรม 
(๓) กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกช่ืออยางอื่น  มีฐานะเปนกรม 
     เวนแตบางกระทรวงเห็นวาไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังขั้นเปนกรมก็ได 
  
 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ  
รับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานใน กระทรวงให

สอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีแถลงไวตอรัฐสภาหรือท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ  
 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 
โดยการสั่งการหรือการปฏิบัติราชการใหเปนไปตามรัฐมนตรีวาการกระทรวงมอบหมาย 

 
สํานักงานรัฐมนตรี (ของแตละกระทรวง) จะมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง  
เลขานุการรัฐมนตรี เปนผูบังคับบัญชา    (เปนขาราชการการเมือง)   
มีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี     (เปนขาราชการการเมือง) 
 

ปลัดกระทรวง  เปนผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจาก
รัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดกระทรวง หนาท่ีรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง    กํากับการทํางานของสวนราชการในกระทรวงให
เกิดผลสัมฤทธ์ิและประสานการปฏิบัติงานของสวนราชการในกระทรวงใหมีเอกภาพสอดคลองกัน 
รวมท้ังเรงรัดติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวง 

 
 ใหมีรองปลัดกระทรวงหนึ่งคนเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการตามท่ีปลัดมอบหมาย 
 
         สํานักงานปลัดกระทรวง  มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของกระทรวงและ 
ราชการท่ีคณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไปตามนโยบาย  
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      กระทรวง   รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 
 
 สํานักงานรัฐมนตรี        สํานักงานปลัดกระทรวง           กรมอื่นๆ    หนวยอื่นๆระดับกรม 
                                                                                     ที่อาจไมไดชื่อวากรม 
เลขานุการรัฐมนตรี               ปลัดกระทรวง                 อธิบดีกรม      เลขาธิการฯ / อื่นๆ 
  
 

ตัวเอียงหมายถึง ตําแหนงของผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน บุคลากร และลูกจางในสังกัด 
 
 
หนวยอื่นๆที่มีระดับกรม แตมีชื่ออยางอื่น เชน 
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา      (ไมไดมีช่ือวา กรมอาหารและยา / มีช่ืออยางอื่น) 
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค  (ไมไดมีช่ือวา กรมคุมครองผูบริโภค / ช่ืออยางอื่น) 
 
แตพวกนี้ ถือวา ระดับเดียวกับ กรม หัวหนาหรือผูบงัคับบัญชาของสํานักงานเหลานีจ้ึงไมไดมี 
ช่ือตําแหนงวา  อธิบดี  แตมีช่ือตําแหนงวา  เลขาธิการฯ  ซ่ึงถือวาอยูในระดับเดียวกับ อธิบดี 
 
     àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÒËÒÃáÅÐÂÒ 
    àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤ØŒÁ¤ÃÍ§¼ÙŒºÃÔâÀ¤ 
    Í Ô̧º Ṍ¡ÃÁ»ÃÐÁ§ 
    Í Ô̧º Ṍ¡ÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ 
 
    µíÒáË¹‹§àËÅ‹Ò¹ÕéÍÂÙ‹ã¹ÃÐ Ñ́ºà ṌÂÇ¡Ñ¹ (¶ŒÒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¹Ñé¹æ¶Ù¡¨Ñ´µÑé§ãËŒà»š¹ÃÐ Ñ́º¡ÃÁ) 
 
 
บางทีสํานักงานนัน้ๆ ก็อาจมีช่ือผูบังคับบัญชาเปนช่ือตําแหนงอืน่ๆ เชน ผูอํานวยการ เปนตน 
แลวแตสํานักนั้นๆเลยวาจะไดออกกฏเกณฑใหตําแหนงอะไรเปนผูบังคับบัญชา แตเขาก็มีศักด์ิศรี 
หรือระดับเทียบเทา อธิบดี (เพียงแตไมไดช่ือตําแหนงวา อธิบดี)  เพราะสวนราชการท่ีเขาทํางาน 
หรือบังคับบัญชานั้นมรีะดับเทียบเทากรม เพียงแตไมไดช่ือวา กรม นั่นเอง ในภาษาราชการจึงใช 
คําวาวา สวนราชการระดับกรมท่ีมีช่ืออยางอื่น (ภาษากฎหมาย ฟงแลวอาจทําความเขาใจยาก) 

ผูบังคับบัญชาสวนราชการระดับกรม 



29 
 

 

     ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§ 
 
 

              กระทรวงใดมีความจําเปนตองมสีวนราชการเพ่ือทําหนาท่ีจัดทํานโยบายและแผน 
กํากับ เรงรัดและติดตามนโยบายและแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงจะจัดระเบียบใหมี
สํานักนโยบายและแผนเปนสวนราชการภายใน ขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได (แต 
โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีกอน) 

 

------------------------------------------------------------- 
    

          กระทรวงใดจะตราพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสวนราชการเพ่ือรับผิดชอบภาระหนาท่ีใดๆ
โดยเฉพาะซ่ึงไมมีฐานะเปนกรม แตมีผูบังคบับัญชาเปนอธิบดีหรือตําแหนงท่ีมีช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะ
เปนอธิบดีก็ได โดยใหอธิบดี (หรือท่ีช่ือตําแหนงอยางอื่น) มอีํานาจหนาท่ีสําหรับสวนราชการนั้น
เชนเดียวกับอธิบดี ใหอนุกรรมการสามัญประจํากระทรวงทําหนาท่ีอนุกรรมการสามัญประจํากรม
ของสวนราชการนั้น 
 
            การตราพระราชกฤษฎีกาดังกลาวนั้นตองใหนายกรัฐมนตรีสงรางพระราชกฤษฎีกา 
ใหสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ จากนั้นคณะรัฐมนตรจีะใหความเห็นชอบ  
 
    การแตงต้ังอธิบดีหรือท่ีช่ือตําแหนงอยางอื่นใหรฐัมนตรีเปนผูเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ  

 

------------------------------------------------------------- 
    

         หากในกระทรวงออกกฎกระทรวงเก่ียวกับกลุมภารกิจก็ได คือ สวนราชการระดับกรม
ต้ังแตสองสวนขึ้นไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกัน ในแตละกลุมภารกิจใหผูดํารงตําแหนงไมตํ่า
กวาอธิบดีคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจใหรับผิดชอบปฏิบัติราชการและบังคับบัญชา
ขาราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจดังกลาวโดยปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอปลัดกระทรวง
หรือขึ้นตรงตอรัฐมนตรี (ตามท่ีกฎกระทรวง ซ่ึงออกมานั้นไดกําหนดไว) หากใหขึ้นตรงตอ
รัฐมนตรีตองรายงานผลการดําเนนิงานตอปลัดกระทรวง 
 

     กระทรวงใดท่ีมีปริมาณงานมากแตไมไดจัดใหมีกลุมภารกิจจะใหมีรองปลัดกระทรวง
เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการเพ่ิมขึ้นเปนสองคนก็ได หรือหากกระทรวงใดท่ีมีการจัดกลุม
ภารกิจจะใหมีรองปลัด กระทรวงเพ่ิมขึ้นเปนหัวหนากลุมภารกิจก็ได และใหอํานาจหนาท่ีของ
ปลัดกระทรวงท่ีเก่ียวกับราชการของสวนราชการในกลุมภารกิจเปนอํานาจหนาท่ีของกลุม
ภารกิจนั้น  
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          กระทรวงใดมีภารกิจเพ่ิมขึ้นและมีความจําเปนอยางย่ิงตองมีรองปลัดกระทรวง
มากกวาท่ีกําหนดท้ังนี้คณะกรรมการขาราชการพลเรือน และ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ ก็จะรวมกันอนุมัติใหกระทรวงนั้นมีรองปลัดกระทรวงเพ่ิมขึ้นเปนกรณีพิเศษ โดยมติท่ี
ไดดังกลาวตองเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตอไปกอน (จึงจะสามารถเพ่ิมจํานวน
ปลัดกระทรวงไดนั่นเอง) 
 

    ในกรณีท่ีกระทรวงมีทบวงอยูในสังกัดและยังไมสมควรจัดต้ังสํานักงานปลัดทบวง จะให
สํานักงานปลัดกระทรวงทําหนาท่ีสํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 

 
 

 
        2.  กระทรวง / ทบวง  

  
 

         
        D   สํานักงานรัฐมนตรี 
        E   สํานักงานปลัดกระทรวง  

 
       กระทรวง                      ทบวง 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวง     รัฐมนตรีวาการทบวง 
  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง     รัฐมนตรีชวยวาการทบวง 
 
สํานักงานรัฐมนตรี    สํานักงานปลัดกระทรวง   กรม   อื่นๆ         สาํนักงานรัฐมนตรี    สํานักงานปลัดทบวง 
เลขานุการรัฐมนตร ี   ปลัดกระทรวง        อธิบดี         เลขานุการรัฐมนตร ี        ปลัดทบวง 
ผูชวยเลขานุการรัฐมนตร ี   รองปลัดกระทรวง        ผูชวยเลขานุการรัฐมนตร ี  รองปลัดทบวง 
  
        
 

ทบวง ไมตองสนใจก็ได เพราะปจจุบัน ไมมี แตใหดูวา ถามี ทบวง คืออะไร ก็เหมอืนกระทรวง 
 

------------------------------------------------------------------------ 
 

กล่าวคือ กระทรวง กบั ทบวง เหมือนกนัทุกประการต่างกนัตรงช่ือเรียกเท่านั้น 

D E 4. กรม 
จบไปแลว เรื่องท่ี 2 
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ทบทวน ตัง้แตสวนที่ 1 สํานักนายกรัฐมนตรี และ สวนที่ 2  (กระทรวง  ทบวง) 

 
                                             

1. ราชการสวนกลางมีอะไรบาง  
= สํานักนายกรัฐมนตรี / กระทรวง ทบวง / ทบวงท่ีอยูในสังกัด / กรม   [  1   2   3   4 ]  

2. ใครเปนผูบังคับบัญชาสํานักนายกรัฐมนตรี   =  นายกรัฐมนตรี 
3. เลขาธิการนายกรัฐมนตรีบังคับบัญชาสํานักอะไร  =  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
4. ใครบังคับบัญชาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  =  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
5. ราชการสวนแรกสุดท่ีแบงในกระทรวง คืออะไร  =  สํานักงานรฐัมนตรี  (ทุกกระทรวงตองมี) 
6. ราชการสวนท่ีสองท่ีแบงในกระทรวง คืออะไร  =  สํานักงานปลัดกระทรวง (ทุกกระทรวงมี) 
7. ราชการสวนท่ีสามท่ีกลาวถึงในการแบงกระทรวง คือ =  กรม (มีก็ได ไมมีก็ได แลวแตควร) 

เพราะในกฎหมายระบุไววา กระทรวงใด ไมเห็นสมควรแบงแยกจัดต้ังกรม ก็ไมตองทําก็ได 
8. อธิบดีกรม ท่ีสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กับ อธิบดีกรมท่ีสังกัดกระทรวง เทากันไหม = เทาส ิ
9. ใครเปนผูบังคับบัญชาสํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี = ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
10. ใครเปนผูบังคับบัญชาสํานักงานปลัดกระทรวง  =  ปลัดกระทรวง 
11. ใครเปนผูบังคับบัญชาในกระทรวง =  รัฐมนตรีวาการกระทรวง  
12.  ใครเปนผูบังคับบัญชาในสาํนักงานรัฐมนตรี = เลขานุการรัฐมนตรี  

 
 

ขอความจะสลับไปมา ไมไดเรียงเรื่อง ใหลองอานพิจารณาและนึกตามดูวาจับประเด็นไดไหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ÅÑ¡É³Ð¢ŒÍÊÍº¡®ËÁÒÂ ËÃ×Í ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔµ‹Ò§æ¨Ðà»š¹¡ÒÃ¤Ñ´ÅÍ¡àÍÒ 
¢ŒÍÁÙÅËÃ×Íà¹×éÍËÒÊ‹Ç¹ã´Ê‹Ç¹Ë¹Öè§ÁÒ·íÒà»š¹¢ŒÍÊÍºáÅÐÊÃŒÒ§ªŒÍÂÊ�µÑÇàÅ×Í¡ 
¶ŒÒàÃÒÊÒÁÒÃ¶¨íÒ¢ŒÍÁÙÅä´Œ¤ÃÍº¤ÅØÁËÁ´ ¡ç¨Ðª‹ÇÂãËŒµÍº¤íÒ¶ÒÁä´Œ́ ÕÁÒ¡æ 
·Ò§àÃÒ¨Ö§ä´ŒÊÃŒÒ§¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¤ÅÔ»àÊÕÂ§ áºº´ÕÁÒ¡ ÊíÒËÃÑºÍÍ¹äÅ¹�ãËŒà»š¹ 
·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒ¢ŒÍÁÙÅ ¿˜§º‹ÍÂæ ¿˜§µÅÍ´ ¡ç¨Ð¨íÒ¢ŒÍÁÙÅ 
à¹×éÍËÒÊÒÃÐä´ŒàÍ§â´ÂäÁ‹µŒÍ§Í‹Ò¹Ë¹Ñ§Ê×Í ¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µ‹Í¢Íà¢ŒÒÃ‹ÇÁ 
ÍÍ¹äÅ¹�¹ÇÑµ¡ÃÃÁ µÔ´µ‹Í·Õèà¿ÊºØ�¤ËÃ×ÍàÇçºä«µ�¢Í§àÃÒ ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ·Õè´Õ¡Ç‹Ò 
¡ÒÃà¢ŒÒµÔÇÊ´µÒÁâÃ§áÃÁ «Öè§à»š¹¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¡Ç‹Ò·Ñé§àÃ×èÍ§àÇÅÒáÅÐ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ 
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ถามี 
 
               เลขาธิการนายกฯ     เลขาธิการคณะรัฐมนตร ี     ปลัดสํานักนายกฯ          อธิบด ี/  

  เลขาธิการ 
                        ผูอาํนวยการ / อื่นๆ 
                                    รัฐมนตรีวาการกระทรวง / ทบวง 
 
 
              
 
ถามี 
 
                เลขานุการรัฐมนตรี        ปลัดกระทรวง   อธิบดี / เลขาธิการ / ผูอํานวยการ / อืน่ๆ 

 
                                         รัฐมนตรีวาการทบวง 
 
 
              
 
 
 
                  เลขานุการรัฐมนตรี          ปลัดทบวง      อธิบดี / เลขาธิการ / ผูอํานวยการ / อืน่ๆ 

 
                               อธิบดี 
                                              
 
 
              
      เลขานุการกรม          ผูอาํนวยการกอง / หัวหนากอง  

สาํนกันายกรัฐมนตรี 

ทบวง 

สาํนกัเลขาธิการ

นายกรัฐมนตรี 

สาํนกัเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี 

สาํนกังานปลดัสาํนกั

นายกรัฐมนตรี 

กรม 
หรืออ่ืนๆ 

กระทรวง / ทบวง 

ทบวง 

สาํนกังานรัฐมนตรี 
สาํนกังาน

ปลดักระทรวง 
กรม หรืออ่ืนๆ 

·ºÇ§ 

สาํนกังานรัฐมนตรี สาํนกังานปลดัทบวง กรม หรืออ่ืนๆ 

สาํนกังานเลขานุการกรม กอง หรือ อ่ืนๆ 

กรม 
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3.  การจัดระเบยีบราชการในทบวงซ่ึงสังกดัสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 

 
   ราชการสวนใดซ่ึงโดยสภาพและปริมาณของงานไมเหมาะสมท่ีจะจัดต้ังเปนกระทรวง
หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวงจะจัดต้ังเปนทบวงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง
เพ่ือใหมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคับบญัชาขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ
ของทบวงก็ได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ทบวงจะมีรัฐมนตรีวาการทบวงเปนผูบังคบับัญชาขาราชการและกําหนดนโยบายของ
ทบวงใหสอดคลองกับนโยบายท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของทบวงมีรัฐมนตรีชวยวาการทบวงเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการก็ได โดยใหเปนไป
ตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 หากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการทบวงปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของ
นายกฯ หากสังกัดกระทรวง รัฐมนตรีวาการทบวงนั้นใหปฏิบัติราชการภายใตการกํากับของ
รัฐมนตรีฯ 
  
   ãËŒ¨Ñ´ÃÐàºÕÂºÃÒª¡ÒÃã¹·ºÇ§ Ñ́§¹Õé 

1. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ 
2. ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹»ÅÑ´·ºÇ§     มีฐานะเปนกรม 

3. ¡ÃÁ ËÃ×ÍÊ‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ·ÕèàÃÕÂ¡ª×èÍÍÂ‹Ò§Í×è¹   มีฐานะเปนกรม 

 
เวนแตบางทบวงซ่ึงเห็นวาไมมีความจําเปนจะไมแยกสวนราชการต้ังขึ้นเปนกรมก็ได 

·ºÇ§ã¹¢ŒÍ·Õè 3 ¹Õé áµ¡µ‹Ò§¨Ò¡·ºÇ§ ¢ŒÍ 2 ·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡ÁÒáÅŒÇ¹Ð ¤¹ÅÐÍÑ¹¡Ñ¹ 
áµ‹Ç‹ÒÁÕª×èÍàÃÕÂ¡àËÁ×Í¹¡Ñ¹ ã¹ÀÒÉÒ¡®ËÁÒÂ·ÕèºÍ¡Ç‹ÒÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹ã´äÁ‹àËÁÒÐ 
¨Ð¨Ñ´µÑé§à»š¹¡ÃÐ·ÃÇ§ (¡çËÁÒÂ¶Ö§ ãËÞ‹äÁ‹¾Íà»š¹¡ÃÐ·ÃÇ§) ËÃ×Í·ºÇ§«Öè§ÁÕ 
°Ò¹Ðà·ÕÂºà·‹Ò¡ÃÐ·ÃÇ§ ¡çËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹Ò ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹ã´ãËÞ‹äÁ‹¾Í·Õè¨Ð¨Ñ´µÑé§ 
à»š¹·ºÇ§µÒÁ¢ŒÍ 2 ¡çãËŒ¨Ñ´µÑé§à»š¹·ºÇ§ µÒÁ¢ŒÍ 3 ·Õè¡íÒÅÑ§ÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹¹Õé¹Ñè¹àÍ§ 
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กรณีทบวงดังกลาวมีปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงยังไมสมควรจัดต้ัง

สํานักงานปลัดทบวงจะใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (กรณีท่ีทบวงท่ีวานี้สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี) หรือสาํนักงานปลัดกระทรวง (กรณีทบวงท่ีวานี้ไดสังกัดในกระทรวง) ทําหนาท่ี
สํานักงานปลัดทบวงดวยก็ได 
 

     
     ปลัดทบวง     เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในทบวงรองจากรัฐมนตรี 
 

              รับผิดชอบคุมราชการประจําปของสวนราชการในทบวง กําหนดแนวทางและแผนการ
ปฏิบัติราชการของทบวงและลําดับความสําคัญของแผนการปฏิบัติราชการประจําปของสวนราช-
การในทบวงใหเปนไปตามนโยบายท่ีรัฐมนตรีกําหนด อีกท้ังเรงรัด ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในทบวง 

     ปลัดทบวง เปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานปลัดทบวงและรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการของสํานักงานปลัดทบวง  (ใหมีอํานาจหนาท่ีดังเชนปลัดกระทรวงฯ ตามกฎหมาย
หากไมมีบัญญัติไว)  

 
       รองปลัดทบวง และ ผูชวยปลัดทบวง เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ 
        

 

          ทบวง (ท่ีอยูในสังกัดสํานักนายกฯ / สังกัดกระทรวง) 
 
 

1.  สํานักงานรัฐมนตรี          2.   สํานักงานปลัดทบวง         3.  กรม / อื่นๆ 
 
        
      1.  สํานักงานรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง โดยเลขานุการ

รัฐมนตรี (เปนขาราชการการเมือง) เปนผูบงัคับบัญชา  มี ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี (ขาราชการ
การเมือง) ชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขานุการรัฐมนตรี  

 
2.  สํานักงานปลัดทบวง  มีอํานาจหนาท่ี เก่ียวกับราชการประจําท่ัวไปของทบวง 

และราชการท่ี คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาท่ีของกรมใดกรมหนึ่งในสงักัดทบวงโดยเฉพาะ 
รวมท้ังกํากับและเรงรัดการ ปฏิบัติราชการของสวนราชการในทบวงใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของทบวง  
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4. การจัดระเบยีบส่วนราชการระดบักรม 

 
อธ ิบดี     เป ็นผ ูบ ังค ับบ ัญชาข าราชการและร ับผ ิดชอบในการปฏิบ ัต ิราชการของกรมใหเกิด
ผลสัมฤทธ์ิและเปนไปตามเปาหมาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
รองอธิบด ี  เป ็นผ ูบ ังค ับบ ัญชาข าราชการรองจากอธิบด ีและชวยอธิบด ีปฏ ิบ ัต ิราชการ 
 
แบงสวนราชการภายในกรม ดังนี้ 
 (๑)   สําน ักงานเลขานุการกรม 
       อํานาจหนาท่ีเก่ียวกับราชการท่ัวไปของกรมและราชการท่ีมิไดแยกใหเปนหนาท่ีของกอง
หรือสวนราชการใดโดยเฉพาะ เลขานุการกรม เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการ 
 
 (๒)   กองหร ือส วนราชการที่ม ีฐานะเท ียบกอง (กรมใดเห็นวาไมควรแยกสวนต้ังเปนกองก็ได) 
 มีอาํนาจหนาท่ีตามท่ีไดกําหนดไวในกองหรือสวนราชการนั้นๆ (ตามท่ีออกกฎกระทรวงต้ังมา) 
         
        ผูบังคับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ มีช่ือตําแหนงวา   
       ผูอํานวยการกอง หัวหนากอง หรือหัวหนาอื่นๆ (แลวแตช่ือของสวนราชการ 
       ท่ีต้ังขึ้นมาวาช่ืออะไร = เทียบระดับไดกับผูอํานวยการกอง)  
 
กรมใดมีความจําเปนแบงสวนราชการอื่นๆเพ่ิมเติมจากหนึ่งและสองก็ได  
(ใหออกเปนกฎกระทรวง) 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

เร่ืองราวเก่ียวกับเขต   
 
กระทรวง ทบวง หรือ กรมใดมีเหตุพิเศษจะตราพระราชกฤษฎีกาแบงทองท่ีออกเปนเขต

เพ่ือใหมีหัวหนาสวนราชการประจาํเขตแลวแตจะเรียกช่ือเพ่ือปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได 
หัวหนาสวนราชการประจําเขต มีอาํนาจหนาท่ีเปนผูรับนโยบายและคาํสั่งจากกระทรวง 

ทบวง กรมมาปฏิบัติงานทางวิชาการ และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการประจาํสาํนักงานเขตนั้นๆ 
 

*ขอความในมาตรานี้ ไมบังคับใชแกการแบงเขตและการปกครองบังคับบัญชาของตํารวจ
ซ่ึงไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 



36 
 

 
 กระทรวง ทบวง หรือกรมใดสภาพและปริมาณของงานสมควรมีผูตรวจราชการก็ให
กระทําได ใหผูตรวจราชการมีอํานาจหนาท่ีตรวจและแนะนาํการปฏิบัติราชการ  
 

 

         สวนราชการอื่นๆระดับกรมท่ีมีช่ือเปนอยางอื่น ไมไดช่ือกรม ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
ปฏิบัติราชการคือ เลขาธิการ  ผูอํานวยการ หรือตําแหนงอยางอื่นซ่ึงเทียบเทากับปลัดกระทรวง
หรืออธิบดี และอาจใหมีรองเลขาธิการ  รองผูอํานวยการ  รองช่ืออื่นๆ หรือ ใหมีผูชวยเลขาธิการ 
ผูชวยผูอํานวยการ ผูชวยช่ืออื่นๆ หรือใหมีท้ังรองฯ และผูชวยฯ เปนผูบังคับบัญชาขาราชการและ
ชวยปฏิบัติราชการแทนก็ได 
 

 
              การปฏิบัติราชการแทน  ผูดํารงตําแหนงอาจมอบอํานาจใหผูดํารงตําแหนงอืน่ใน 
สวนราชการเดียวกันหรือสวนราชการอื่น หรือผูวาราชการจังหวัดราชการแทนได การมอบอํานาจ
ใหทําเปนหนังสือ   การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนใหพิจารณาถึงการอํานวยความสะดวก
แกประชาชน ความรวดเร็วในการปฏิบัติราชการ การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของ
ตําแหนงของผูรับมอบอํานาจ  
 
               การปฏิบัติราชการแทน  เปนการมอบอํานาจใหบคุคลอืน่ทําหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ี
แทนตนเองซ่ึงจริงๆแลวตัวเองยังปฏิบัติงานนั้นได แตวาเพ่ือความรวดเร็ว อํานวยความสะดวกและ
ประโยชนตองานหรือตอประชาชน จึงใหมีการมอบอํานาจใหบคุคลอื่นๆในระดับรองลงไป เพ่ือทํา
หนาท่ีแทนตนเอง 
 
 

              การรักษาราชการแทน  เมื่อไมมีผูดํารงตําแหนงหรือผูอยูในตําแหนงนัน้มีแตไม
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได จึงตองใหบุคคลท่ีมตํีาแหนงระดับรองลงไปตามลําดับ มารักษาราชการ
แทน (หรือทํางานแทน) 
 

การรักษาราชการแทน ภายในสํานักนายกรัฐมนตรี  
นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน ถามีรองฯ
หลายคน ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน 
ถาไมมีรองนายกรัฐมนตรี (มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) ใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรีคน
หนึ่งรักษาราชการแทน 
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การรักษาราชการแทน ภายในกระทรวง  (ทบวงก็มีแนวปฏิบัติเหมือนกระทรวง) 
ถาไมมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) ใหรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงเปนผูรักษาราชการแทน ( ถามีหลายคนใหคณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรัฐมนตรชีวยฯ 
คนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน)  
 

การรักษาราชการแทน  ภายในสํานักงานรัฐมนตรี 
กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงเลขานุการรัฐมนตรี (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได)  
ใหผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีเปนผูรักษาราชการแทน (ถามีหลายคน ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มอบหมายใหคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาราชการแทน)  
ถาไมมีผูชวยเลขานุการรัฐมนตรีใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวงคนหนึ่ง
รักษาราชการแทน 
 

การรักษาราชการแทน ภายในสํานักงานปลัดกระทรวง 
กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) ใหรองปลัดกระทรวง 
เปนผูรักษาราชการแทน (ถามีรองปลัดฯหลายคน ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังรองปลัดฯคนใดคนหนึ่ง เปนผูรักษาราชการแทน) 
ถาไมมีรองปลัดฯ (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) ใหนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแตงต้ังขาราชการในกระทรวง ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาอธิบดีหรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาราชการแทน 
               ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) 
ปลัดกระทรวงจะแตงต้ังขาราชการในกระทรวง ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาผูอํานวยการกองหรือ
เทียบเทาเปนผูรักษาฯก็ได 
 

การรักษาราชการแทน  ภายในกรม (หรือสวนราชการระดับกรม ชื่ออยางอื่น ใหใชแบบ
เดียวกัน) ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได  ใหรองอธิบดีเปน
ผูรักษาราชการแทน ถามีรองหลายคน ใหปลัดกระทรวงแตงต้ังรองอธิบดีคนใดคนหนึง่เปนผูรักษา
ราชการแทน   ถาไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี (มีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) ใหปลัดกระทรวง
แตงต้ังขาราชการในกรมซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดีหรือขาราชการต้ังแตตําแหนงหัวหนา
กองหรือเทียบเทาขึ้นไปคนใดคนหนึ่งเปนผูรกัษาราชการแทน แตถานายกรัฐมนตรีสําหรับสํานัก
นายกรัฐมนตรี หรือรฐัมนตรีวาการกระทรวงเห็นสมควรเพ่ือความเหมาะสมแกการรับผิดชอบการ
ปฏิบัติราชการในกรมนั้น จะแตงต้ังขาราชการคนใดคนหนึ่งซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดี
หรือเทียบเทา เปนผูรกัษาราชการแทนก็ได 
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       กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรองอธิบดี (หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได) อธิบดีจะแตงต้ัง
ขาราชการในกรมซ่ึงดํารงตําแหนงเทียบเทารองอธิบดี หรือขาราชการต้ังแตตําแหนงหัวหนากอง
หรือเทียบเทาขึ้นไปเปนผูรักษาราชการแทนก็ได  
 
ผูรักษาราชการแทนมีอํานาจหนาท่ีเชนเดียวกับผูซ่ึงตนแทน 
การรักษาราชการแทนไมกระทบกระเทือนอํานาจตําแหนงของผูบังคับบัญชาท่ีจะแตงต้ังเปน
ผูรักษาราชการแทนตามอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
 
           ผูรักษาราชการแทน พนจากความเปนผูรักษาราชการแทน นับแตผูดํารงตําแหนงตัวจริง
เขารับหนาท่ี 
 
           การปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนนี้ มิใหใชบังคับแกราชการในกระทรวงที่
เก่ียวกับทหาร  

 
 
 
 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 
          คณะผูแทน  หมายความวา  บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร
ประจําการในตางประเทศ ซ่ึงไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงใน 

- สถานเอกอัครราชทูต 

- สถานกงสุลใหญ 
- สถานรองกงสลุ 

- สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซ่ึงเรียกช่ืออยางอื่น 
 
          หัวหนาคณะผูแทน  หมายความวา  ขาราชการสังกัดกระทรวงการตางประเทศซ่ึงไดรับ
แตงต้ังใหดํารงตําแหนงหัวหนาคณะผูแทนตามระเบียบพิธีการทูต หรือ ระเบียบพิธีการกงสุล 
โดยอาจมี รองหัวหนาคณะผูแทน  เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการแทนหัวหนาคณะผูแทน 
 
         หัวหนาคณะผูแทนเปนผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรีมาปฏิบัติการใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติราชการในตางประเทศ และเปนหัวหนาบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทน  
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  á¹Ç¢ŒÍÊÍºà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ñ̈´ÃÐàºÕÂº ¡ÃÐ·ÃÇ§  ·ºÇ§  ¡ÃÁ 

 
 

1.  ผูบังคับบัญชาระดับกระทรวงคือขอใด 
    ก.   อธิบดี  
    ข.   เลขาธิการ  
    ค.   นายกรัฐมนตรี 
    ง.   รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 
2.  สวนราชการแรกสุดของแตละกระทรวง 
    ซ่ึงมีฐานะเปนกรม คือ ขอใด 

ก. สํานักงานเลขานุการรฐัมนตรี 
ข. สํานักงานรัฐมนตรี 
ค. สํานักงานปลัดกระทรวง 
ง. กรม หรือ สวนราชการช่ืออยางอื่น 

 
3.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการแบงสวน 
    ราชการและการบริหารจัดการกระทรวง 

ก. ทุกกระทรวงจําเปนตองมีกรม 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงบังคับ 

บัญชาในสํานักงานรัฐมนตรี 
ค. เลขานุการรัฐมนตรีบังคับบัญชาใน 

สํานักงานรัฐมนตรี 
ง. สํานักปลัดกระทรวงไมไดมีฐานะ 

เทียบเทากับกรม 
 

4.  ผูรับผิดชอบกําหนดนโยบาย เปาหมาย 
    และผลสัมฤทธ์ิของงานแตละกระทรวง 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
ค. ปลัดกระทรวง 
ง. คณะรัฐมนตรี  

 5.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับอํานาจ 
    หนาท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 
    ของแตละกระทรวง 
    ก.  สํานักงานรัฐมนตรี 
    ข.  สํานักงานปลัดกระทรวง 
    ค.  กรมใดกรมหนึ่ง 
    ง.   กองใดกองหนึ่ง 
 
6.  หากจัดต้ังทบวงในสังกัดกระทรวง 
    จะมีผูบังคับบัญชาคือ 
    ก.  ปลัดทบวง 
    ข.  ปลัดกระทรวง 
    ค.  รัฐมนตรีวาการทบวง 
    ง.   รัฐมนตรีวาการกระทรวง 
 
7.  สวนราชการสวนแรกภายในกรม 
    คือขอใด 
   ก.  สํานักงานอธิบดี 
   ข.  สํานักงานรัฐมนตรี 
   ค.  สํานักงานเลขานุการกรม 
   ง.  สํานักงานเลขาธิการกรม 

 

 
      เฉลย   
      1.  ง        5.  ก      
      2.  ข        6.  ค        
      3.  ค        7.  ค          
      4.  ข 
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การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภมิูภาค 

   
  ใหจัดระเบียบบร ิหารราชการสวนภ ูมิภาค ดังนี้ 

  (๑) จังหว ัด                        (๒) อำเภอ 
 

 

หมวด 1  จังหวดั 
  
ใหรวมทองท่ีหลาย ๆ  อําเภอต้ังข ึ้นเปนจ ังหว ัดมีฐานะเปนนิติบุคคล  

การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ  
 
แบงสวนราชการของจังหว ัดดังนี้ 
(๑)  สำน ักงานจ ังหวัด ม ีหัวหนาสำนักงานจังหว ัดเปนผ ูบังคับบัญชาขาราชการ  
(๒)  ส วนต างๆซ่ึงกระทรวง ทบวง กรม ได ต้ังขึ้น มีหัวหนาส วนราชการประจําจังหว ัดเปน 
      ผูปกครองบังคับบัญชาร ับผ ิดชอบ 

 
   มีคณะกรมการจังหว ัด ทําหน าท่ีเป ็นท่ีปร ึกษาของผ ูว าราชการจ ังหว ัดในการบริหารราชการแผนดิน 

 

 
   คณะกรมการจ ังหว ัดประกอบด วย  
- ผู วาราชการจ ังหว ัด       เป ็นประธาน  
- รองผ ูว าราชการจ ังหว ัดหนึง่คนตามท ี่ผูว าฯมอบหมาย   
- ปล ัดจ ังหวัด          
- อ ัยการจ ังหว ัดซ่ึงเป ็นห ัวหน าท่ีทําการอัยการจ ังหวัด     
- ผู บ ังค ับการตํารวจภูธรจังหวัด       
- หัวหนาสวนราชการจากกระทรวง ทบวงตางๆ     
-  ห ัวหน าสําน ักงานจังหว ัด      เปนกรมการและเลขานุการ 

 
 

ผูวาราชการจังหวัด เปนผูรับนโยบายจากฝายบริหารประเทศมาปฏิบัติการใหเหมาะสม
กับทองท่ีและประชาชนและเปนหัวหนาบังคบับัญชาบรรดาขาราชการฝายบริหาร ซ่ึงปฏิบัติหนาท่ี
ในราชการสวนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการจังหวัดและอําเภอ  
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ใหมีรองผูวาราชการจังหวัด หรือผูชวยผูวาราชการจังหวัด  

 ท้ังผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาฯ หรือ ผูชวยผูวาฯ ใหสังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 ใหมีปลัดจังหวัดและหวัหนาสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมตางๆ สง
มาประจําในแตละจังหวัด 

 
ให จ ังหวัดจ ัดทำแผนพัฒนาจ ังหวัดให สอดคล องก ับแนวทางการพัฒนาเศรษฐก ิจและ

สังคมในระดับชาติ และความตองการของประชาชนในทองถิ่นในจังหว ัด 
 

    

ในจังหว ัดหนึ่งนอกจากกร ุงเทพมหานคร ม ีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจ ังหว ัด ยอวา  
“ก.ธ.จ.”  ทําหนาท่ีสอดสองและเสนอแนะการปฏ ิบ ัต ิภารก ิจของหน วยงานของร ัฐในจ ังหว ัด 
(ขอสอบท่ีมักจะออกเปนประจําเลย คือถามวา  ก.ธ.จ. ยอมาจากอะไร และ มีหนาท่ีอยางไร) 
 
 
 

ก.ธ.จ. ประกอบด วย 
ผู ตรวจราชการสำน ักนายกร ัฐมนตร ีซ่ึงม ีเขตอำนาจในจ ังหวัด   เป ็นประธาน  
ผู แทนภาคประชาสังคม         กรรมการ 
ผูแทนสมาชิกสภาทองถ่ินท ี่ไมไดดํารงตําแหนงผ ูบริหาร    กรรมการ 
ผู แทนภาคธุรก ิจเอกชน        กรรมการ 

 
 
 

ในกรณ ีท่ี ก.ธ.จ. พบวาม ีการละเลยไม ปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมาย ระเบ ียบ หร ือข อบ ังค ับหร ือม ี
กรณ ีท่ีเป ็นการ ท ุจร ิต ให เป ็นหน าท่ีของ ก.ธ.จ. ท่ีจะต องแจ งให ผ ูวาราชการจ ังหว ัด  ห ัวหน า
ส วนราชการ ร ัฐว ิสาหก ิจ หร ือ หนวยงานอื่นของรัฐท่ีเก ี่ยวของ แลวแตกรณี เพ่ือดำเนินการตาม
อำนาจหนาท่ีตอไป 

 
 

สรุปผังโครงสรางการบริหารจังหวัด 
 

     จังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) 
          คณะกรมการจังหวัด        

    เปนท่ีปรึกษาผูวาฯ                  สอดสอง  เสนอแนะ 
 

สํานักงานจังหวัด  หนวยราชการอ่ืนๆ  
                             หัวหนาสํานักงานจังหวัด        หัวหนาสวนราชการนั้นๆ    

ก.ธ.จ. 
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จังหวัดมีอํานาจภายในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
 
1.  นําภารกิจของรัฐและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
2.  ดูแลใหมีการปฏิบัติและบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอย 
    และเปนธรรมในสงัคม 
3.  จัดใหมีการคุมครอง ปองกัน สงเสริม และชวยเหลือประชาชนและชุมชนท่ีดอยโอกาส 
    เพ่ือใหไดรับความเปนธรรมท้ังดานเศรษฐกิจและสังคมในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
4.  จัดใหมีการบริการภาครัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงไดอยางเสมอหนา รวดเร็วและ 
    มีคุณภาพ 
5.  จัดใหมีการสงเสรมิ อุดหนุน และสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสามารถ 
    ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และใหมีขีดความสามารถ 
    พรอมท่ีจะดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับการถายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม 
6. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีคณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
    มอบหมายหรือท่ีมกีฎหมายกําหนด  
 
 

Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ÃÑ°·Õè»ÃÐ¨íÒÍÂÙ‹ã¹à¢µ¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñé¹ 
µŒÍ§»¯ÔºÑµÔãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§áÅÐà»š¹ä»µÒÁá¼¹¾Ñ²¹Ò¨Ñ§ËÇÑ´ 

 
 
 

 การรักษาราชการแทนในระดับจังหวดั 
 

 กรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัด (หรือมีแตอาจปฏิบัติราชการได)  
 ผูรักษาราชการแทนดังนี้ 
  - รองผูวาราชการจังหวัด (ถามีหลายคนใหปลัดกระทรวง แตงต้ังคนใดคนหนึ่ง) 
  - ผูชวยผูวาราชการจังหวัด (ถามีหลายคนใหปลัดกะทรวง  แตงต้ังคนใดคนหนึ่ง) 
  - ปลัดจังหวัด   (ถามีหลายคนใหปลัดกระทรวง แตงต้ังคนใดคนหนึ่ง 
  
ถาไมมีท้ังหมดท่ีกลาวมา ใหหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดซ่ึงมีอาวุโสเปนผูรักษาราชการแทน 
 
 *** อาวุโสในการรักษาราชการแทน หมายถึง อาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ         
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        พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินตรานานแลว และแกไขกอนการรัฐประหาร 
โดยปงบประมาณ 2560 นี้ (เริ่มต้ังแต ตุลาคม 2559) มีการเปลี่ยนแปลงมากมายในประเทศไทย 
ขอมูลหลายอยางนัน้คลาดเคลือ่นจากความจริงอยางชัดเจน เพราะโมเดลพัฒนาประเทศของยุคนี ้
มีผลตอการกําหนดนโยบายและแนวทางการทํางานของสวนราชการตางๆดวย 

 
*** ขอควรระวังเร่ืองเก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัด 

 

ตามพระราชบัญญัติ มาตรา ๕๓/๑  ระบุวา ให จ ังหวัดจ ัดทำแผนพัฒนาจ ังหวัดให 
สอดคล องก ับแนวทางการพัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมในระดับชาติและความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่นในจังหว ัด 

 

 
หากมีโอกาสอานในหนังสือเลมเดิมๆท่ัวไป ก็จะระบุและเนนใหตัวนี้ วาใหตอบแบบนี้นะ  
เพราะเปนตําราท่ีอางอิงขอมูลเตรียมสอบชวงป 2557  แตสําหรบัตําราเลมนี้ รุนอัพเดต 
รุนเตรียมสอบป 2560 ก็จะแนะนําเก่ียวกับนําขอสอบและขอมลูตางๆใหคณุไดรับทราบ 
เปนขอมลูจริงท่ีทันตอกระแสปจจุบัน แนวทางเนื้อหาสาระท่ีจะปรากฏในขอสอบ 2560 

 

 
 
 ปจจุบัน การดําเนินการบริหารตางๆในความจริงมีความยืดหยุนและมีแผนตางๆออกมา
ใหมเสมอ ตัวอยางเชน  กระทรวงมหาดไทยไดสงแนวทางหลักเกณฑการทําแผนพัฒนาจังหวัด 
ใหนําไปสูการปฏิบัติงานตางๆ  โดยกําหนดไววา ใหดําเนินการสอดคลอง เช่ือมโยงกับนโยบาย 
ยุทธศาสตรชาติและยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงฯ  บูรณาการทุกภาคสวน ดังนั้น ผูอาน
ตองพิจารณาตัวขอสอบและเนื้อหาตัวเลือกดวยวาถามอะไรมา เพราะผูออกสอบระดับอาจารย
มหาวิทยาลัยมักออกขอสอบซ่ึงใชการคิดวิเคราะหหรือกระแสของปจจุบันกับการบริหารงานจริง
นั่นเอง (ลองพิจารณาดู หากเจอขอสอบ) 
 
 

  ในปจจุบันชวงป 2560 มีการกลาวถึงคําวา “ยุทธศาสตร” อยางมากเพราะถือเปน
ตัวกําหนดแนวทางในการพัฒนาดานตางๆของประเทศนั่นเอง คํานี้ไดปรากฏในรัฐธรรมนูญ
ฉบับถาวรที่ไดประกาศใชเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 และจะเปนตัวขับเคลื่อนสําคัญตอไป 
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ยุทธศาสตรชาติ คืออะไร ….. ก็คือ เปาหมายในการพัฒนาประเทศ โดยจัดใหมีการทํา

แนวทาง แบบแผน หรือกรอบกําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ รัฐธรรมนูญ มาตรา 65  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ »ÃÒ¡¯¢Öé¹ã¹ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ©ºÑº¼‹Ò¹»ÃÐªÒÁµÔ«Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞÁÒ¡ 
à¾ÃÒÐ¨Ðà»š¹µÑÇ¡íÒË¹´áººá¼¹¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ËÃ×Íá¹Ç·Ò§¹âÂºÒÂµ‹Ò§æ ·Ñé§ÃÇÁä»¶Ö§
§º»ÃÐÁÒ³ Œ́Ò¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È·Õè¨ÐÍÍ¡ÁÒãªŒ à¾ÃÒÐ¡ÃÐ·ÃÇ§µ‹Ò§æËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ã´¨Ð
í́Òà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ ¡çµŒÍ§·íÒãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºµÑÇ ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ Œ́ÇÂ¹Ñè¹àÍ§ Ù́¢ŒÍ¤ÇÒÁã¹

¡ÃÍºµ‹Íä»¹Õé¨Ðª‹ÇÂãËŒàËç¹ÀÒ¾à¾ÔèÁàµÔÁ ¡ÒÃàºÔ¡¨‹ÒÂ§º»ÃÐÁÒ³ã´æ ¡ç¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊµÃ� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

มาตรา 65  รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศ
อยางย่ังยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆให
สอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว 

 

การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย และสาระท่ี
พึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ 
กฏหมายดังกลาวตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึงดวย 

 

ยุทธศาสตรชาติ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงัคับได  
 

มาตรา 142 ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ ตองแสดงแหลงท่ีมาและประมาณการรายได ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนท่ี
คาดวาจะไดรับจากการจายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา
ตางๆ ท้ังนี้ตามหลักเกณฑท่ีบัญญัติไวในกฏหมายวาดวยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

 

มาตรา 162  คณะรัฐมนตรีท่ีจะเขาบริหารราชการแผนดินตองแถลงนโยบายตอ
รัฐสภาซ่ึงตองสอดคลองกับหนาท่ีของรัฐ แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และ
ตองช้ีแจงแหลงท่ีมาของรายไดท่ีจะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลงมติ
ความไววางใจ ท้ังนี้ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาท่ี 
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      เกร็ดเสรมิขอมูลเตรยีมสอบเกี่ยวกับยุทธศาสตรชาต ิ
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 

 

 
        à¾×èÍãËŒºÃÃÅØÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�·ÕèÇ‹Ò 
   »ÃÐà·ÈÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ ÁÑè§¤Ñè§ ÂÑè§Â×¹ 
     à»š¹»ÃÐà·È·Õè¾Ñ²¹ÒáÅŒÇ Œ́ÇÂ¡ÒÃ 
         ¾Ñ²¹ÒµÒÁ»ÃÑªÞÒ¢Í§ 
           àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
 
             นําไปสู 
การพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและสนอง 
ตอบตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ 
ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางรายได 
ระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลวและสราง 
ความสุขของคนไทย  สังคมมีความมั่นคง  
เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถ 
แขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ                           Í¹Ò¤µ»ÃÐà·Èä·Â»‚ 2579   

 

 
- àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Áä·ÂÁÕ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÁÑè¹¤§áÅÐÂÑè§Â×¹ 
- ÃÐººàÈÃÉ°¡Ô¨ÁÕ¤ÇÒÁà»š¹ªÒµÔ¡ÒÃ¤ŒÒº¹°Ò¹¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ ¢Í§¡ÒÃ¤ŒÒÊ‹§¤ŒÒ»ÅÕ¡ 

áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ Ố¨Ô·ÑÅ·Õèà¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹ ·Ñé§ÀÒ¤à¡ÉµÃ ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ ºÃÔ¡ÒÃ áÅÐÇÔÊÒË¡Ô¨  
- ¤¹ä·Âã¹Í¹Ò¤µ ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃÃ‹ÇÁ¡Ñ¹¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ÊÒÁÒÃ¶»ÃÑºµÑÇÃÍ§ÃÑº 

ºÃÔº·¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹Í¹Ò¤µ  
- ÊÑ§¤Áä·Âà»š¹ÊÑ§¤Á·Õèà»š¹¸ÃÃÁ ÁÕ¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ¹ŒÍÂ  
- àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤Á¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  
- ÃÐºº¡ÒÃºÃÔËÒÃÀÒ¤ÃÑ°ÁÕ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ ·Ñ¹ÊÁÑÂ ÃÑº¼Ô´ªÍº â»Ã‹§ãÊ µÃÇ¨ÊÍºä Œ́ 

áÅÐ»ÃÐªÒª¹ÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ  

  

  รูจักกับ 6 ยุทธศาสตร 
  ภายใตวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
 

1. ความมั่นคง  
2. การสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและ 

        เทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี 

        เปนมิตรตอสิง่แวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ 

       บริหารจัดการภาครัฐ 
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     ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§  

  
 

        ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§»ÅÍ´ÀÑÂ ¨Ò¡ÀÑÂáÅÐ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§·Ñé§ÀÒÂã¹»ÃÐà·ÈáÅÐÀÒÂ¹Í¡
»ÃÐà·Èã¹·Ø¡ÃÐ´Ñº ·Ñé§ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È ÊÑ§¤Á ªØÁª¹ ¤ÃÑÇàÃ×Í¹ áÅÐ»˜¨à¨¡ºØ¤¤ÅáÅÐÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§
ã¹·Ø¡ÁÔµÔ ·Ñé§àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÑ§¤Á ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ áÅÐ¡ÒÃàÁ×Í§ 

 

  »ÃÐà·ÈÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹àÍ¡ÃÒªáÅÐÍ Ô̧»äµÂ ÁÕÊ¶ÒºÑ¹ªÒµÔ ÈÒÊ¹Ò ¾ÃÐÁËÒ¡ÉÑµÃÔÂ� ·Õè
à¢ŒÁá¢ç§ à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§áÅÐà»š¹·ÕèÂÖ´àË¹ÕèÂÇ¨Ôµã¨¢Í§»ÃÐªÒª¹ ÃÐºº¡ÒÃàÁ×Í§·ÕèÁÑè¹¤§ à»š¹¡Åä¡·Õè
¹íÒä»ÊÙ‹¡ÒÃºÃÔËÒÃ»ÃÐà·È·Õèµ‹Íà¹×èÍ§áÅÐâ»Ã‹§ãÊµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ 

 

  ÊÑ§¤Á ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÍ§´Í§áÅÐ¤ÇÒÁÊÒÁÑ¤¤Õ ÊÒÁÒÃ¶¼¹Ö¡¡íÒÅÑ§à¾×èÍ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·È ªØÁª¹ÁÕ
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§ ¤ÃÍº¤ÃÑÇ ÁÕ¤ÇÒÁÍºÍØ‹¹ 

 

  »ÃÐªÒª¹ ÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§ã¹ªÕÇÔµ ÁÕ§Ò¹áÅÐÃÒÂä´Œ·ÕèÁÑè¹¤§¾Íà¾ÕÂ§¡Ñº¡ÒÃ´íÒÃ§ªÕÇÔµÁÕ·ÕèÍÂÙ‹
ÍÒÈÑÂáÅÐ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ªÕÇÔµ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹ 

 

  °Ò¹·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÕ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§¢Í§ÍÒËÒÃ ¾ÅÑ§§Ò¹ áÅÐ¹éíÒ  
 
 

     ¤ÇÒÁÁÑè§¤Ñè§  
  

     »ÃÐà·Èä·ÂÁÕ¡ÒÃ¢ÂÒÂµÑÇ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ÍÂ‹Ò§µ‹Íà¹×èÍ§Â¡ÃÐ´Ñºà¢ŒÒÊÙ‹¡ÅØ‹Á»ÃÐà·ÈÃÒÂä´ŒÊÙ§ 
¤ÇÒÁàËÅ×èÍÁÅéíÒ¢Í§¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÅ´Å§ »ÃÐªÒ¡Ãä´ŒÃÑº¼Å»ÃÐâÂª¹�¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§à·‹Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹
ÁÒ¡¢Öé¹ àÈÃÉ°¡Ô¨ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ÊÙ§ÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§ÃÒÂä´Œ·Ñé§¨Ò¡ÀÒÂã¹áÅÐÀÒÂ¹Í¡
»ÃÐà·È ÊÃŒÒ§°Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊÑ§¤ÁáË‹§Í¹Ò¤µ áÅÐà»š¹¨Ø´ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤·Ñé§
¡ÒÃ¤Á¹Ò¤Á¢¹Ê‹§ ¡ÒÃ¼ÅÔµ ¡ÒÃ¤ŒÒ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ áÅÐ¡ÒÃ·íÒ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁÕº·ºÒ·ÊíÒ¤ÑÞã¹ÃÐ´ÑºÀÙÁÔÀÒ¤
áÅÐÃÐ´ÑºâÅ¡ à¡Ô´ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹ �̧·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐ¡ÒÃ¤ŒÒÍÂ‹Ò§ÁÕ¾ÅÑ§ 

 

¤ÇÒÁÊÁºÙÃ³�ã¹·Ø¹·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¡ÒÃ¾Ñ²¹Òµ‹Íà¹×èÍ§ ä´Œá¡‹ ·Ø¹Á¹ØÉÂ� ·Ø¹·Ò§»˜ÞÞÒ 
·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ·Ø¹·Õèà»š¹à¤Ã×èÍ§Á×Í à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ·Ø¹·Ò§ÊÑ§¤ÁáÅÐ·Ø¹·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐ
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
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     ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹  

  

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¨ÃÔÞ ÃÒÂä´Œ áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ¢Í§»ÃÐªÒª¹ãËŒà¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÂ‹Ò§
µ‹Íà¹×èÍ§ «Öè§à»š¹¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèäÁ‹ãªŒ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔà¡Ô¹¾Í´Õ äÁ‹ÊÃŒÒ§ÁÅÀÒÇÐ
µ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨¹à¡Ô¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃÃÍ§ÃÑºáÅÐàÂÕÂÇÂÒ¢Í§ÃÐºº¹ÔàÇÈ¹� 

 

¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¡ÒÃºÃÔâÀ¤à»š¹ÁÔµÃ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡®ÃÐàºÕÂº¢Í§»ÃÐªÒ¤ÁâÅ¡
«Öè§à»š¹·ÕèÂÍÁÃÑºÃ‹ÇÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁÍØ´ÁÊÁºÙÃ³�¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁÁÕ¤Ø³ÀÒ¾´Õ¢Öé¹ 
¤¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµ‹ÍÊÑ§¤Á ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍÍÒ·Ã àÊÕÂÊÅÐà¾×èÍ¼Å»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁ 

 

      ÁØ‹§»ÃÐâÂª¹�Ê‹Ç¹ÃÇÁÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Òã¹·Ø¡ÃÐ´ÑºÍÂ‹Ò§ÊÁ´ØÅ ÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ áÅÐÂÑè§Â×¹ »ÃÐªÒª¹·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ã¹ÊÑ§¤Á 
ÂÖ´¶×ÍáÅÐ» Ô̄ºÑµÔµÒÁ»ÃÑªÞÒ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾ÕÂ§ 
 

เราจะสังเกตเห็นไดวายุทธศาสตรชาต ิเพิง่ปรากฏมาในชวงปกอนๆ หรือชวงที่มกีาร

ประกาศใชรฐัธรรมนูญ ฉบบัป 2560 น่ันเอง ตามที่กฎหมายไดระบุไววาจะทาํอะไร 

ก็ตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาต ิทัง้การเบกิงบประมาณ ทําโครงการใดๆในสวน 

ราชการตางๆ ก็ตองทํายุทธศาสตรของหนวยงานตนเองมาใหสอดคลองกับ 6 ขอนี้ 

 

ยกตัวอยางเชน  ยุทธศาสตรการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ หรือแผนการศึกษาชาติ 
ไดมีการคิดวางแผนงานและวิเคราะหจัดทํายุทธศาสตรมา 7 ขอ และเปนยุทธศาสตร 
ระยะ 15 ป ต้ังแตสองสามปกอน คอืทําไวกอนมีเรื่องราวรัฐธรรมนูญปรากฏ เกือบจะ 
ประกาศใชแผนพัฒนาทางการศึกษาดังกลาวอยูแลว แตพอเรื่องยุทธศาสตรชาติระยะ 
 20 ป ปรากฏขึ้นมาจริงจังๆ ชวงป 2559 ก็จําเปนตองปรับแกแผนการศึกษาใหมใหม ี
ระยะ 20 ป และปรับเปน 6 ยุทธศาสตรทางดานการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับตัวแม 
ก็คือยุทธศาสตรชาติ ภายใตวิสัยทัศน มั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน ตามท่ีเราไดศึกษากันอยูนี ้

 
 

àª‹¹à ṌÂÇ¡Ñ¹ã¹Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃÍ×è¹æ ·Ñé§ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹ÀÙÁÔÀÒ¤ ¤×Í ¨Ñ§ËÇÑ´ áÅÐÍíÒàÀÍ ¡Ñº 
ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ (Í»· µ‹Ò§æ) ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ËÒ¡¨ÐÇÒ§á¼¹ í́Òà¹Ô¹§Ò¹ã´æ ¡çµŒÍ§ 
ÁÕ¡ÒÃ¡íÒË¹´ÂØ·¸ÈÒÊµÃ�¢Í§§Ò¹·Õèµ¹àÍ§·íÒÍÂÙ‹â´ÂãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÂØ·¸ÈÒÊµÃ�ªÒµÔ 
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หมวด 2 อาํเภอ 
  
ในจังหว ัดหนึ่งใหมีหน วยราชการบริหารรองจากจังหว ัดเรียกว าอำเภอ  
การต้ัง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎ ีกา 
 
ใหแบงสวนราชการของอำเภอดังนี้ 
(๑) สําน ักงานอำเภอ ม ีหน าท่ีเก่ียวก ับราชการท่ัวไปของอําเภอ  
      ม ีนายอำเภอเป ็นผู ปกครองบ ังค ับบัญชาขาราชการและรับผิดชอบงานในสํานักงานอําเภอ 
(๒)  ส วนราชการอื่นๆ มีหัวหนาส วนราชการประจําอําเภอน้ันๆ เปนผูปกครองบังคับบญัชา 
      ร ับผ ิดชอบ 
 
อํานาจหนาท่ีของอําเภอภายในเขตอําเภอ 
1. ใหนําขอความอํานาจหนาท่ีของจังหวัดท้ัง 6 ขอนั้น มาใชใหเปนอํานาจหนาท่ีของอําเภอดวย 
2. สงเสริม สนับสนุน และจัดใหมีการบริการรวมกันของหนวยงานของรัฐในลักษณะศนูยบริการรวม 
3. ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือรวมมือกับชุมชนในการดําเนินการใหมีแผนชุมชน 
   เพ่ือรองรับการสนบัสนุนงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น จังหวัด และกระทรวง     
   ทบวง กรม 
4. ไกลเกลี่ยหรือจัดใหมีการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเพ่ือใหเกิดความสงบเรียบรอยในสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     นายอำเภอ (สังกัดกระทรวงมหาดไทย) เป ็นห ัวหน าปกครองบ ังค ับบ ัญชาบรรดาข าราชการ 
                                                   ในอำเภอ  
 

         ปล ัดอำเภอและห ัวหน าส วนราชการประจำอำเภอ  
ชวยนายอําเภอบริหารงานในแตละสวนของตน 

 
    - นายอําเภอยังเปนผูควบคุมดูแลการบรหิารราชการสวนทองถิ่นในอําเภอตามกฎหมายดวย 

ÍíÒàÀÍË¹Öè§ ãËŒÁÕ¤³ÐºØ¤¤Å¼ÙŒ·íÒË¹ŒÒ·Õèä¡Å‹à¡ÅÕèÂáÅÐ»ÃÐ¹ÍÁ¢ŒÍ¾Ô¾Ò·¢Í§ 
»ÃÐªÒª¹·Õè¤Ù‹¡Ã³Õ½†ÒÂã´½†ÒÂË¹Öè§ÁÕÀÙÁÔÅíÒà¹ÒÍÂÙ‹ã¹à¢µÍíÒàÀÍàÃ×èÍ§·Õè¾Ô¾Ò· 
·Ò§á¾‹§à¡ÕèÂÇ¡Ñº·Õè Ố¹ÁÃ´¡áÅÐ¢ŒÍ¾Ô¾Ò··Ò§á¾‹§Í×è¹·ÕèÁÕ·Ø¹·ÃÑ¾Â�äÁ‹à¡Ô¹ 

ÊÍ§áÊ¹ºÒ·ËÃ×ÍÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ñé¹µÒÁ·Õè¡íÒË¹´ã¹¾ÃÐÃÒª¡ÄÉ¯Õ¡Ò 
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ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังปลัดอําเภอหรือ

หัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโส เปนผูรักษาราชการแทน 
 

ถามีผูดํารงตําแหนงนายอําเภอ แตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหนายอําเภอแตงต้ัง
ปลัดอําเภอ หรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมอีาวุโส เปนผูรักษาราชการแทน 
 

ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดหรือนายอําเภอมิไดแตงต้ังผูรักษาราชการแทนไว ให
ปลัดอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอผูมีอาวุโสเปนผูรกัษาราชการแทน 
 
        
         

คณะกรรมการพ ัฒนาระบบราชการ  (อันนี้ทํางานภาพรวมท้ังประเทศ) 
 
สำน ักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  เป ็นส วนราชการในสําน ักนายกรฐัมนตร ี 
เลขาธิการ ก.พ.ร. (เป ็นข าราชการพลเร ือนสาม ัญ) เป ็นผ ูบ ังค ับบ ัญชาข าราชการและ
ล ูกจ างของสำน ักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรับผิดชอบการปฏ ิบัติราชการข ึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี 
   

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรียกโดยยอวา “ก.พ.ร.” ประกอบดวย 
 

- นายกร ัฐมนตร ีหร ือรองนายกร ัฐมนตร ีที นายกร ัฐมนตร ีมอบหมาย      ประธาน  
  (คนปจจุบัน คือ นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี)  
 

- ร ัฐมนตร ีหนึ่งคนท่ีนายกร ัฐมนตร ีกําหนด         รองประธาน  
 

- ผ ูซ่ึงคณะกรรมการการกระจายอำนาจให แก องค กรปกครองส วนท องถิ่นมอบหมาย      
 

- กรรมการผ ูทรงค ุณวุฒ ิไม เก ินส ิบคน ซึ งคณะร ัฐมนตร ีแต งต้ังจากผู ม ีความร ู       

  ความเช่ียวชาญ ในทางด านน ิต ิศาสตร เศรษฐศาสตร ร ัฐศาสตร การบร ิหารร ัฐก ิจ       

  ผูทรงคุณวุฒิ  การบร ิหารธุรก ิจ การเง ินการคล ัง จ ิตว ิทยาองคการ และสังคมว ิทยา 
 

- เลขาธ ิการ ก.พ.ร.                  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
 

** ขอสอบมักถามช่ือ เลขาธิการ ก.พ.ร. ปจจุบันคือ นายทศพร  ศิริสัมพันธ  (ต้ังแตตุลาคม 59) 
    ระวัง หนังสอืเตรียมสอบทองถิ่นบางเลม ยังระบุเปน นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ  (อันนี้คนเกา) 
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การแตงต้ังกรรมการผูทรงคุณวุฒิใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาจากรายช ื่อบุคคลท่ีไดร ับการ

เสนอโดยวิธีการสรรหา ท้ังนี้ ตามหล ักเกณฑ และวิธ ีการสรรหาท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼Ù Œ·Ã§¤ Ø³ÇØ² ÔÁ ÕÇÒÃÐ¡ÒÃ í́ÒÃ§µÓáË¹ ‹§¤ÃÒÇÅÐ 4 »‚  
¼Ù Œ«Öè§¾Œ¹¨Ò¡µÓáË¹ ‹§áÅ ŒÇÍÒ¨ä Œ́ÃÑºáµ‹§µÑé§Í Õ¡ä Œ́áµ‹äÁ‹à¡ Ô¹ÊÍ§ÇÒÃÐµÔ´µ‹Í¡Ñ¹  
         
         การประชม ก.พ.ร. ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการ
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยู  
 
         การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
ถามีคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
 
 
 

            

          อํานาจหนาที่ของ ก.พ.ร. 
 
 
 

          ก.พ.ร. มีอํานาจหนาท่ีหลักในการเสนอแนะ ใหคาํปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการ
พัฒนาระบบราชการและงานของรัฐรวมถึงโครงสรางระบบราชการ ระบบงบประมาณ  ระบบ
บุคลากร มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม คาตอบแทนและวิธีปฏิบัติราชการ ใหขอมูลตางๆ
ซ่ึงเก่ียวกับการทํางานภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  
 

รวมถึงติดตาม ประเมินผล แนะนําเพ่ือใหมกีารปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ และรายงาน
ตอ คณะรัฐมนตรี อีกท้ังตีความและวินิจฉัยปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายวาดวยการ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  
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พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

    เราไดศึกษาแนวทางการรวมอํานาจ แบงอํานาจ และกระจายอํานาจ มาแลวในบทแรก 
รัฐบาลชวงย่ีสิบปกอนโดยประมาณ  ยุคนั้นก็มีแนวคิดกระจายอํานาจใหชัดเจน  โดยจริงๆแลวได 
มีการกระจายอํานาจอยูแลว แตไมจริงจัง  (ไมโดดเดน ไมบูมนัก  ไมชัดเจน)  เพราะเรามีเทศบาล 
มาต้ังนานแลว สังเกตจาก พระราชบัญญัติเทศบาล มีต้ังแตป พ.ศ. 2496  หรือ พ.ร.บ. สภาตําบล 
และองคการบริหารสวนตําบล ท่ีตราขึ้นมาต้ังแต พ.ศ.2537  (แกไขครั้งท่ี 6  พ.ศ.2542)  เปนตน  
 
 
              ซ่ึงในป พ.ศ.2542  โดยนายชวน  หลักภัย อดีตนายกรัฐมนตรี  เปนผูนํารัฐบาลในยุคนัน้ 
ไดตรากฎหมายเพ่ือกระจายอํานาจขึ้นมา (ทําใหเปนเรื่อง เปนราว เอาจริง เอาจัง ชัดเจน) เพ่ือให 
ทองถิ่นตางๆ ซ่ึงมีความพรอมจะดูแลตัวเอง  ไดมีโอกาสยกฐานะหรือแปรเปลี่ยนสภาพตัวเองเปน 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดูแลตัวเอง หารายได ทําอะไรกันไป ภายใตการสนับสนุนของรัฐบาล 
โดยเช่ือวาแนวคิดนี้จะชวยลดภาระคาใชจายรัฐบาลได เพราะทองถิ่นสามารถหารายไดเองไดแลว 
ดูแลตัวเองและบริหารจัดการพัฒนาองคกรหรือชุมชนของตนไดอยางดี เพราะเขาใจในพ้ืนท่ีตนได 
ดีกวาสวนกลาง ท้ังใหคนในทองถิ่นเปนผูเลอืกต้ังผูบริหารกันมาคงดีกวาแนวคิดเปนแบบนี้นั่นเอง 
 
 

แกนหลักของ พ.ร.บ. กระจายอํานาจนี้คือ 
 

            การต้ังคณะกรรมการกระจายอํานาจฯ ขึ้นมา (เราตองทําความรูจักกรรมการนี้) 
และการบอกวา ใหมีองคกรอะไรไดบาง แลวใหองคกรแตละประเภทนั้นสามารถทําอะไรได 
มีรายจายยังไง รายไดอยางไร ใครบริหารองคกรฯ เก็บภาษีอะไรไดบาง อยางไร ใครเปนผู 
คอยกํากับ ดูแล องคกร ใครเปนผูบริหารองคการ ไดมาอยางไร คือ เปนกฎหมายท่ีระบุให 
ต้ัง อปท ได และ อปท แตละประเภทมีสิทธิทําอะไร อยางไร นี่เอง คือแกนของกฏหมายนี้ 

 
                 เมื่อกฎหมายฉบับนี้ ไดตราขึ้นมาและประกาศใช ป พ.ศ. 2542 (เปนเรือ่งเปนราว) 
 จากนั้นทองถิ่นตางๆท่ีมีความพรอม ไดเริ่มมีแนวคิดพยายามท่ีจะดึงศักยภาพตัวเองขึ้นแลวแปร 
 สภาพการบริหารใหกลายเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น สวนองคกรใดซ่ึงเปนอยูแลวก็ 
 พยายามยกระดับตัวเองใหเปนองคกรท่ีดีกวา เชน เปลี่ยนจาก อบต เปนเทศบาลตางๆ หรือการ 
 ท่ีตําบล (แบบปกติซ่ึงผูนําหลักจะเปนกํานัน) ไดเปลี่ยนมาเปนองคการบริหารสวนตําบลกันหมด  
 (ผูนําหลักก็ไมใชกํานนัแลว แตเปนนายกองคการบริหารสวนตําบลแทน)  เหลานี้ทําให อปท ใดๆ 
 ขยายกันอยางรวดเร็ว จนกลายเปน อปท รวมๆเจ็ดพันกวาแหงปจจุบัน  
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   พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอํานาจใหแก อปท 
 

 
นายกรัฐมนตรี  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 

                                       ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจและหนาท่ีของตน  
     และมีอํานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
¹ÒÂªÇ¹ ËÅÕ¡ÀÑÂ à»š¹¼ÙŒÃÑºÊ¹Í§¾ÃÐºÃÁÃÒªâÍ§¡ÒÃ¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑµÔ¹Õé 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
[  สังกัดในสํานักงานปลัดสํานักนายกรฐัมนตรี  ] 

 
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เปนผูบังคับบัญชา 

 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหนาที่ ดังนี้ 
1. รับผิดชอบงานธุรการของกรรมการ 
2. รวบรวมขอมูล ศึกษา และวิเคราะหเก่ียวกับการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และขอมลูตางๆเก่ียวกับงานของคณะกรรมการ 
3. รวมมือและประสานงานกับราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 
4. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
5. ปฏิบัติหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนหนาท่ีของสาํนักงานคณะกรรมการการ

กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
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    คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
 
- นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย       เปนประธาน 
- รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย         -  ปลัดกระทรวงการคลัง 
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ        -  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
- เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
- เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
- เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
- ผูอํานายการสํานักงบประมาณ 
- อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
- ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่นจํานวน 12 คน ประกอบดวย 

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด 2 คน       -  ผูบริหารเทศบาล 3 คน 
ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 5 คน        -  ผูบริหารกรุงเทพมหานคร  1 คน 
ผูบริหารเมอืงพัทยา 1 คน 

- ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 12 คน  
    ผูมีความรูความเช่ียวชาญในดานการบริหารราชการแผนดิน   
    ดานการพัฒนาทองถิ่น  ดานเศรษฐศาสตร  ดานการปกครองสวนทองถิ่น 
    ในสาขารัฐศาสตรหรือศาสนศาสตร และดานกฎหมาย 
 

- หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
เปนเลขานุการและคณะกรรมการ 

 
 

คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิมีคุณสมบัติและลักษณะตองหาม 
 

1. สัญชาติไทย 
2. อายุไมตํ่ากวา 35 ป บริบูรณ 
3. ไมเปนขาราชการท่ีมีเงินเดือนประจํา พนักงาน หรือ ลูกจางหนวยงานราชการ หรือ อปท 
4. ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
5. ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น 
6. ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆในพรรคการเมือง 
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นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนตําแหนงเมือ่ 
1.  ตาย 
2.  ลาออกโดยย่ืนหนังสอืลาออกตอประธานกรรมการ 
3.  เปนบุคคลลมละลาย 
4.  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
5.  ขาดคุณสมบัติหรือมลีักษณะตองหาม 
6.  ไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

 
 

          การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวน
กรรมการท้ังหมดจึงจะเปนองคประชุม  ถาประธานไมอยู ใหท่ีประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทํา
หนาท่ีเปนประธานในท่ีประชุม 
 
         การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  
 

ถาเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

 
 
 
 

¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§ÁÑ¡ÍÍ¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃªØ´ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹ÕéàÂÍÐÁÒ¡æ «Öè§äÁ‹ÂÒ¡à·‹ÒäÃ àª‹¹ 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÕ¡Õè¤¹ µÍº 36 ¤¹ áº‹§à»š¹â´ÂµíÒáË¹‹§ 12 ¼ÙŒá·¹ 12 ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô 12 

 
¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ µÍº  »ÅÑ´ÊíÒ¹Ñ¡¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹µÃÕ 

 
¢ŒÍã´¡Å‹ÒÇäÁ‹¶Ù¡µŒÍ§à¡ÕèÂÇ¡Ñº¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ôã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ 
µÍº  ÍÒÂØµÑé§áµ‹ 40 »‚¢Öé¹ä» (à¾ÃÒÐ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ ¡íÒË¹´ÍÒÂØ 35 »‚¢Öé¹ä») 

 
¼ÙŒá·¹Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ ã¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏ ÁÕ¡Õè¤¹ µÍº  2 ¤¹  

 
 

และมีขอสอบอื่นๆท่ีถามเก่ียวกับคณะกรรมการนี้อีกหลายขอ ซ่ึงเปนขอสอบจริง 
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กรุงเทพมหานคร  อบจ  เทศบาล เมืองพัทยา และ อบต มีอํานาจและการจัดระบบบริการ
สาธารณะ เพ่ือประโยชนตอประชาชนของตนเอง และมีรายไดของตนเองจากการเก็บภาษี 
คาธรรมเนียม รายไดจากทรัพยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงเงินอุดหนนุจากรัฐ  
และรายไดอื่นๆตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 
 
 

เรามาดูกันวาพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนด ให อปท ตางๆ สามารถทําอะรไดบาง อยางไร เทาไร 

 
 

การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ 

 

เทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล ใหจัดบริการอะไรบาง ไดแก 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

(๒) การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 

(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 

(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอืน่ๆ 

(๕) การสาธารณูปการ 

(๖) การสงเสริม การฝก และประกอบอาชีพ 

(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 

(๘) การสงเสริมการทองเท่ียว 

(๙) การจัดการศึกษา 

(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส 

(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 

(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

(๑๔) การสงเสริมกีฬา 

(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
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(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสยี 

(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครวั และการรักษาพยาบาล 

(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว 

(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ และ 

       สาธารณสถานอืน่ๆ 

(๒๔) การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ 

       สิ่งแวดลอม 

(๒๕) การผังเมือง 

(๒๖) การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

(๒๘) การควบคุมอาคาร 

(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐)  การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนนุการปองกันและรักษาความ 

        ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(๓๑)  กิจการอื่นใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

องคการบริหารสวนจงัหวัดมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะอะไรบาง 

(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 

(๒) การสนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

(๓) การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(๔) การแบงสรรเงินซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

(๕) การคุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาปาไม ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

(๖) การจัดการศึกษา 
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(๗) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(๘) การสงเสริมการมสีวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

(๙) การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

(๑๐) การจัดต้ังและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

(๑๑) การกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 

(๑๒) การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 

(๑๓) การจัดการและดูแลสถานีขนสงท้ังทางบกและทางน้ํา 

(๑๔) การสงเสริมการทองเท่ียว 

(๑๕) การพาณิชย การสงเสริมการลงทุน และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการเองหรอืรวมกับ 

       บุคคลอื่นหรือจากสหการ 

(๑๖) การสรางและบาํรุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเช่ือมตอระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ 

(๑๗) การจัดต้ังและดูแลตลาดกลาง 

(๑๘) การสงเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

(๑๙) การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

(๒๐) การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

(๒๑) การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

(๒๒) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒๓) การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

(๒๔) จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอืน่ท่ีอยูในเขต และ 

      กิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิน่อื่นรวมกันดําเนินการหรือใหองคการ 

      บริหารสวนจังหวัดจัดทํา ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

(๒๕) สนับสนุนหรอืชวยเหลือสวนราชการ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

(๒๖) การใหบริการแกเอกชน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ องคกรปกครองสวน 

       ทองถิ่นอื่น 

(๒๗) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา และผูดอยโอกาส 

(๒๘) จัดทํากิจการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น กําหนดใหเปน

อํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

(๒๙) กิจการอื่นใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
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1. ใหถายโอนภารกิจการใหบริการสาธารณะท่ีรัฐดําเนินการอยูใน พรบ นี้ใหบังคับแก อปท 

- ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการซํ้าซอนระหวางรัฐและอปท ใหดําเนินการใหเสร็จภายใน 4 ป 
- ภารกิจท่ีรัฐใหบริการในเขต อปท และกระทบ อปท อื่นๆใหดําเนนิการใหเสร็จภายใน 4 ป 
- ภารกิจท่ีเปนการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใหดําเนินการใหภายใน 4 ป 

 
2. กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบในการใหบริการสาธารณะของรัฐและของ อปท และ

ระหวาง อปท ดวยกันเองตามอํานาจและกําหนดไวใน พรบ นี้ใหชัดเจน อยางเหมาะสมกับ 
อปท แตละทองถิ่น พิจารณาท้ังเรื่องประชากร คาใชจาย ตลอดจนคุณภาพการใหบริการ
ประชาชนจะไดรับ ท้ังนี้ ตองไมเกินระยะเวลา 10 ป 
 

3. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑใหรัฐทําหนาท่ีประสานความรวมมือและชวยเหลือการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีประสิทธิภาพ 

 
 

คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยอยางนอยตองมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
1. กําหนดรายละเอียดของอํานาจหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะท่ีจะตองกระทํา 
2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีดําเนินการในการจัดสรรสัดสวนภาษีและภาษีอากร 
3. รายละเอียดเก่ียวกับการเสนอใหแกไขหรือจดัใหมีกฎหมายท่ีจําเปน 
4. จัดระบบการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 

แผนปฏิบัติการดังกลาวนี้ตองกําหนดรายละเอียด วิธีปฏิบัติ 
กําหนดหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินการใหชัดเจนดวย 

 
 
     คณะกรรมการพิจารณาทบทวนการกําหนด อํานาจและหนาท่ีและการจัดสรรรายไดของ อปท 
     ภายหลังท่ีไดดําเนินการตามแผนการกระจายอํานาจใหแก อปท ไปแลว  

 

     โดยตองพิจารณาทบทวนใหมทุกระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับต้ังแตวันท่ีมีการกําหนดอํานาจและ 
     หนาท่ีหรือวันท่ีมกีารจัดสรรรายได  

 

     ตองพิจารณาถึงความเหมาะสมของการกําหนดอํานาจและหนาท่ี และการจัดสรรรายได เพ่ือ 
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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แนวขอสอบ 

 

1.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินแบงเปนก่ีสวน 

    1.  2  สวน      2.   3   สวน      3.  4  สวน  4.   5   สวน 

 

2.  ขอใดไมใชราชการสวนกลาง 

    1.   กระทรวง     2.  สํานักนายกรัฐมนตรี 3.  เทศบาล  4.    ทบวง    

 

3.  บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 

    1.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  2.  ประธานรัฐสภา 

    3.   ประธานสภาผูแทนราษฎร   4.  นายกรัฐมนตรี 

 

4.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับสํานักนายกรัฐมนตรี 

    1.   มีฐานะเปนกระทรวง    2.   มีฐานะเปนนิติบุคคล 

    3.   มีนายกรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา  4.   ถูกทุกขอ 

 

5.  การจัดต้ังกระทรวงใหทําในลักษณะใด 

    1.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

    3.   ตราเปนพระราชกฤษฎีกา   4.   ออกเปนกฎกระทรวง  

 

6.  การเปลี่ยนช่ือกระทรวงหรือทบวงใหทําในลักษณะใด 

    1.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

    3.   ตราเปนพระราชกฤษฎีกา   4.   ออกเปนกฎกระทรวง  

 

 

1.  2          2.   3        3.   4          4.   4          5.   2        6.  3            
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7.  การยุบกระทรวงและกรมใหทําในลักษณะใด 

    1.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

    3.   ตราเปนพระราชกฤษฎีกา   4.   ออกเปนกฎกระทรวง  

 

8.  การแบงสวนราชการภายในกรมหรือหนวยงานท่ีมีช่ืออยางอื่นในระดับกรมใหทําลักษณะใด 

  1.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.   ตราเปนพระราชกฤษฎีกา   4.   ออกเปนกฎกระทรวง  

 

9.  สํานักใดมีหนาท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 

  1.   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   2.  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

  3.   สํานักปลัดนายกรัฐมนตรี   4.  สํานักนายกรัฐมนตรี 

 

10.  บุคคลใดตอไปนี้ไมใชขาราชการพลเรือนสามัญ 

  1.  เลขาธิการคณะรฐัมนตรี    2.   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

  3.  ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   4.   ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 

11.  ราชการท่ัวไปท่ีมิไดกําหนดไวเปนหนาท่ีประจําของสํานักนายกรัฐมนตรี ใหเปนหนาท่ี 

      ของสวนใด 

  1.  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   2.   สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

  3.  สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี  4.   สํานักงานรัฐมนตรี 

 

12.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวงตองประกอบดวยสวนใดเปนอยางนอย 

  1.  สํานักงานรฐัมนตรีและสํานักงานปลัดกระทรวง   2.  สํานักงานรัฐมนตรีและกรม 

  3.  กรม และสํานักงานปลัดกระทรวง    4.  ทบวงและกรม 

 

 

7.3        8.4        9.  1        10.   2         11.   3         12.  1 
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13.  สํานักนโยบายและแผน ในกระทรวงตางๆ ขึ้นตรงตอผูใด 

  1.  รัฐมนตร ี     2.  ผูอํานวยการสํานัก        3.  ปลัดกระทรวง     4.  อธิบดี 

 

14.  ผูท่ีรับผิดชอบในการกําหนดนโยบาย เปาหมาย และผลสัมฤทธ์ิของงานในกระทรวง คือขอใด 

  1.  นายกรัฐมนตรี    2.   รัฐมนตรี    3.  ปลัดกระทรวง    4.  อธิบดี 

 

15.  ผูบังคับบัญชาขาราชการของสวนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี คือขอใด 

   1.  เลขาธิการ    2.   รัฐมนตรีชวย             3.  ปลัดกระทรวง    4.   อธิบดี 

 

16.   ผูใดเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในสํานักงานรัฐมนตร ี

   1.   รัฐมนตรีวาการกระทรวง   2.   เลขานุการรัฐมนตรี 

   3.   เลขาธิการสํานกังานรัฐมนตรี   4.   ปลัดกระทรวง 

 

17.   บุคคลใดตอไปนีไ้มไดเปนขาราชการการเมือง 

   1.   รัฐมนตรีวาการกระทรวง   2.   ปลัดกระทรวง  

   3.   เลขานุการรัฐมนตรี       4.   ผูชวยเลขานุการรัฐมนตรี 

 

18.   สํานักงานปลัดทบวง มีฐานะเปนอะไร 

   1.   กรม    2.    ทบวง      3.   กระทรวง          4.   สํานักงาน 

 

19.   การแบงสวนราชการแรกสุดของกรม คือ ขอใด 

   1.   กอง    2.   สํานัก             3.  หมวด      4.   สํานักงานเลขานุการกรม 

 

20.  ขอใดเปนผูบังคบับัญชาขาราชการในกรม 

   1.   เลขาธิการ       2.  อธิบดี         3.  ผูอํานวยการ       4.  เลขานุการรัฐมนตรี  

 

        13.  1      14.  2       15.  3       16.  3       17.  2      18.  1     19.  4     20.  2 
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21.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน 

  1.  ผูดํารงตําแหนงยังคงปฏิบัติหนาท่ี แตเพ่ือความสะดวกรวดเร็วจึงใหผูอืน่ปฏิบัติราชการแทน 

  2.  ผูดํารงตําแหนงมีภาระงานอยางอื่นไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดจึงใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน 

  3.  ผูดํารงตําแหนงไมอยูกรณีฉุกเฉิน แตจําเปนตองดําเนินงานนัน้ จึงใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน    

  4.  ผูดํารงตําแหนงไมอยูหรืออยูแตไมอาจปฏิบัติราชการได จึงใหผูอื่นปฏิบัติราชการแทน  

 

22.   กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีดําเนินการแทน คือขอใด 

  1.   ปฏิบัติราชการแทน            2.   รักษาราชการแทน        

  3.   ทําหนาท่ีแทน          4.   รักษาการ  

 

23.  ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผนดิน ไมสามารถใชกับกระทรวงใด 

  1.  กระทรวงทางดานวิทยาศาสตร   2.   กระทรวงเก่ียวกับงานตางประเทศ 

  3.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร    4.   กระทรวงท่ีสําคัญตอการขาว 

 

24.  ผูรับนโยบายและคําสั่งจากนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติการใหเหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน 

      ตางประเทศ รวมถึงเปนผูบังคับบัญชาบุคคลในคณะผูแทนและขาราชการฝายพลเรือนซ่ึง 

      ประจําอยูในประเทศอื่นๆ คือขอใด 

  1.  เอกอัครราชทูต  2.   รัฐมนตรี           3.  หัวหนาคณะผูแทน        4.   กงสุล 

 

25.  ขอใดคือการบริหารราชการสวนภูมิภาค 

  1.   จังหวัด และ อําเภอ    2.   ภาค และ จังหวัด 

  3.   จังหวัด  อําเภอ และ ตําบล   4.   เทศบาล และ เมืองพัทยา 

 

26.  การยุบและเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดใหกระทําไดแบบใด 

  1.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา    4.   ออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย   

 

 21.  1      22. 2      23.  3       24.  3        25.   1          26.   2    
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27.  ผูใดเปนประธานคณะกรมการจังหวัด 

  1.  ผูวาราชการจังหวัด    2.   ผูไดรับการแตงต้ังจากสภาจังหวัด 

  3.  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  4.   อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น 

 

28.  ผูวาราชการจังหวัด  รองผูวาราชการจังหวัด และผูชวยผูวาราชการจังหวัดสังกัดใด 

  1.  กรมการปกครองทองถิ่น    2.   สํานักนายกรัฐมนตรี 

  3.  สํานักงานสวนภูมิภาค    4.   กระทรวงมหาดไทย 

 

29.  ก.ธ.จ.  ยอมาจากอะไร 

  1.   คณะกรรมการธํารงคุณธรรมจังหวัด  2.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

  3.   คณะกรรมการธุรการจังหวัด   4.   คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด 

 

30.   การต้ัง ยุบ  เปลี่ยนแปลง เขตอําเภอใหกระทําไดลักษณะใด 

  1.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา    4.   ออกเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย 

 

31.   การจัดระเบียบราชการสวนทองถิ่นตาม พ.ร.บ. ใด ท่ีไมมีแลวในปจจุบัน 

  1.   องคการบริหารสวนจังหวัด   2.   เทศบาล 

  3.   สุขาภิบาล     4.   องคการบริหารสวนตําบล 

 

32.   ก.พ.ร.  ยอมาจากอะไร 

  1.   คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมขาราชการ  

  2.   คณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการขาราชการ 

  3.   คณะกรรมการพิทักษคุณธรรมขาราชการ  

  4.   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 

    27.   1        28.  4        29.  2         30.   3       31.  3      32.   4       
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33.  ประธาน ก.พ.ร. คือ 

  1.   นายกรัฐมนตรี     2.   รัฐมนตรีคนหนึ่ง      3.   ผูทรงคุณวุฒิ        4.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 

 

34.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.ร. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ัง มีก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  5  คน     2.   ไมเกิน  9  คน        3.   ไมเกิน 10 คน      4.   ไมเกิน 12 คน 

 

35.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.  

  1.  มีสัญชาติไทย และไมเปนบุคคลลมละลาย      2.  ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

  3.  พนจากตําแหนงแลว ไดรับแตงต้ังไดอีก       4.  ดํารงตําแหนงและมีสวนไดเสียรัฐวิสาหกิจ 

 

36.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีป 

  1.   2  ป               2.   4  ป                  3.     5  ป                 4.   6  ป 

 

37.  การประชุม ก.พ.ร.  ตองมีคณะกรรมการมารวมประชุมเทาไร จึงถือเปนองคประชุม 

  1.  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง    2.   สามในสี่         3.  หนึ่งในสาม         4.   สองในสาม  

 

38.  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี เพ่ือใหบรรลุเปาหมายใด 

  1.   เกิดประโยชนสุขของประชาชน   2.   เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

  3.   ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินจําเปน  4.   ถูกทุกขอ 

 

39.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการบริหารราชการเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน 

  1.   ใหถือวาประชาชนเปนศูนยกลางท่ีจะไดรับบริการจากรัฐ 

  2.   ประชาชนทุกคนตองไดรับสิทธ์ิทุกประการท่ีรัฐสามารถจัดหาใหได 

  3.   การกําหนดแผนปฏิบัติราชการใหสวนราชการมีรายละเอียดชัดเจน 

  4.   การจัดซ้ือจัดจางใหวิเคราะหผลเสียท่ีจะเกิดสังคม  

 

  33.   1       34.   3       35.  4        36.  2       37.  1       38.  4      39.  1 
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40.  สวนราชการทําแผนปฏิบัติราชการไวลวงหนา จัดเปนการบรหิารราชการลักษณะใด 

   1.   เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน   

   2.   เพ่ือใหเกิดผลสมัฤทธ์ิตอภารกิจของรัฐ 

   3.   เพ่ือใหมีประสทิธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

   4.   เพ่ือใหมีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 

 

41.  แผนบริหารราชการแผนดินตลอดระยะเวลาการทํางานของคณะรัฐมนตรี เปนแผนระยะก่ีป 

   1.  2  ป                    2.   4   ป                3.   5  ป    4.   8  ป 

 

42.  สวนราชการจัดทํารายงานแสดงผลสัมฤทธ์ิของแผนปฏิบัติราชการประจําปเสนอตอ 

      คณะรัฐมนตรีเมือ่ใด 

   1.  ระหวางการเริ่มตนปฏิบัติงานประจําป       2.   เมื่อมีการจัดทําโครงการแตละแผนเสร็จ 

   3.  เมื่อสิ้นปงบประมาณ         4.   เมื่อคณะรัฐมนตรีรองขอใหจัดสงแผนงาน 

 

43. หนวยงานใดตองรวมกับสํานักงบประมาณเพ่ือประเมินความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 

  1.  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   

  2.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการ 

  3.  สํานักงานประเมนิการใชจายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 

  4.  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

 

44.  โดยปกติการสั่งราชการกระทําลักษณะใด 

    1.   ทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร   2.   กระทําโดยวาจา 

    3.   แลวแตความเหมาะสม    4.   ทําโดยการใชบันทึก 

 

45.  สวนราชการท่ีไดรับการติดตอสอบถามเปนหนังสือจากประชาชนตองตอบคําถามภายในก่ีวัน 

   1.  7  วัน                 2.    10  วัน  3.   15  วัน   4.  30 วัน 

 

38.  4       39.  1       40.  2          41.  2       42.  3        43.  4      44.  1      45.  3 
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46.  ศูนยบริการรวมระดับอําเภอใหจัดไวท่ีใด 

   1.   ท่ีวาการอําเภอ     2.   สวนราชการใดก็ไดตามความเหมาะสม 

   3.   สํานักงานปลัดอําเภอ    4.   หอประชุมราชการประจําอําเภอ 

 

47.  การทบทวนภารกิจของสวนราชการตองคํานึงถึงสิ่งใด 

   1.  แผนการบริหารราชการแผนดิน       2.   นโยบายของคณะรัฐมนตรี 

   3.  กําลังเงินงบประมาณของประเทศ  4.   ถูกทุกขอ 

 

48.  เปนหนาท่ีของผูใดท่ีตองจัดใหสวนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการ 

      ประชาชนรวมกันจัดต้ังศูนยบริการรวม เพ่ืออํานวยความสะดวกแกประชาชน 

    1.   รัฐมนตรีวาการกระทรวง   2.  เลขานุการรัฐมนตรี 

    3.   ปลัดกระทรวง     4.  ผูอํานวยการสํานกังานบริการรวม 

 

49.  ระบบเครือขายสาระสนเทศกลางมีไวเพ่ือจุดประสงคใด 

   1.  อํานวยความสะดวกและความรวดเร็ว   

   2.   ลดคาใชจายในการเดินทางติดตอราชการ 

   3.  สรางฐานขอมูลสําหรับเผยแพรสวนงาน   

   4.   แจงขาวสารแกประชาชนใหรับทราบกัน 

 

50.  สวนราชการใดดําเนินการใหบริการท่ีมีคุณภาพและเปนไปตามเปาหมายสงผลใหเกิดสิ่งใดได 

  1.  การเลื่อนขัน้เงนิเดือนของขาราชการเปนไปอยางรวดเร็ว 

  2.  หัวหนาสวนราชการจะไดรับการเลื่อนวิทยฐานะหรือตําแหนงทางราชการ 

  3.  ขาราชการจะไดรับเงินโบนัสประจําปเพ่ิมเติม เปนเงนิเดือนใหเปลา 1 – 3 เดือน 

  4.  ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรจีัดสรรเงินพิเศษเพ่ิมเติมเปนบําเหน็จความชอบแกสวนราชการ 

 

44.  1       45.  3      46.  1       47.   4       48.   3       49.  1      50.  4   
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51.  ผูใดเปนประธานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   1.  นายกรัฐมนตรี     2.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

   3.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น 

 

52.  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิน่ในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท  

      มีจํานวนก่ีคน 

   1.  9  คน                2.  10   คน       3.   12  คน  4.   15  คน 

 

53.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท มีจํานวนก่ีคน 

   1.  9  คน                2.  10   คน       3.   12  คน  4.   15  คน 

 

54.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท มีอายุก่ีป 

   1.  ไมตํ่ากวา 20 ป    2.  ไมตํ่ากวา 30 ป      3.  ไมตํ่ากวา 35 ป  4.  ไมตํ่ากวา 40 ป  

 

55.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท ย่ืนหนังสือลาออกท่ีใคร 

   1.  นายกรัฐมนตรี     2.  ประธานกรรมการ 

   3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  4.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

 

56.  สํานักงานคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแก อปท สังกัดใด 

  1.  สํานักงานรฐัมนตรี    2.  สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 

  3.  สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  4.  สํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี

 

57.  องคกรปกครองใดมีหนาท่ีสนับสนนุองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ 

  1.  เทศบาล      2.  องคการบริหารสวนตําบล 

  3.  องคการบริหารสวนจังหวัด   4.  เมืองพัทยา 

 

   51.  1      52.  3      53.  3         54.  3        55.   2        56.  2        57.  3  
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58.  องคกรปกครองใดสามารถมีรายไดจากอากรรังนกอีแอนตามกฎหมายวาดวยอากร 

      รังนกอีแอน 

  1.  เทศบาล      2.  องคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  องคการบริหารสวนตําบล    4.  ถูกทุกขอ  

 

59.  ขอใดเปนรายรับขององคกรปกครองสวนทองถิ่นได 

  1.  รายไดจากทรัพยสิน    2.  รายไดจากสาธารณูปโภค 

  3.  รายไดจากคาบริการ    4.  ถูกทุกขอ 

 

60.   การออกพันธบัตรเปนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองไดรับความเห็นชอบ 

       จากขอใด 

  1.   คณะรัฐมนตร ี     2.  คณะกรรมการการกระจายอํานาจ 

  3.   คณะกรรมการพัฒนาขาราชการ   4.  สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

      58.  4         59.  4        60.  1 

 
 
 

¤íÒá¹Ð¹íÒÊíÒËÃÑº¡ÒÃà¢ŒÒµÔÇÊ´ (µÒÁâÃ§áÃÁËÃ×ÍµÒÁÊ¶Ò¹·ÕèµÔÇµ‹Ò§æ) 
¼ÙŒÊ¹ã¨ÊÒÁÒÃ¶µÔÇ¡ÑºàÃÒä´Œ ã¹à¢µ¾×é¹·Õè¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã  ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 
àªÕÂ§ÃÒÂ ÍØºÅÃÒª¸Ò¹Õ áÅÐ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹æâ´ÂÊÒÁÒÃ¶µÃÇ¨ÊÍºµÒÃÒ§µÔÇ 
ä´Œ·ÕèàÇçºä«µ�  www.sornserm.com  ÊíÒËÃÑºµÔÇÊÍº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·ŒÍ§¶Ôè¹ 

 
 
 

ผูที่ไมสะดวกเขาติวสด สามารถติวออนไลนได จะชวยประหยัดเงนิ 
คาใชจายในการเดนิทางและประหยัดคาติวไดดวย ออนไลนไมแพง 
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พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวัด (อบจ) 

 

  
              พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
วันท่ี 31 ตุลาคม พ.ศ. 2540 แกไขถึงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2552) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 
13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552  
 พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี  ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับแรก 
 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ผูรับสนองพระบรมราชโองการฉบับท่ี 4 
 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ) 

ประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
องคการบริหารสวนจงัหวัด (อบจ) เปน นิติบุคคล และเปน ราชการสวนทองถิ่น 

 
องคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 

สภาองคการบริหารสวนจังหวัด      +    นายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 

- ประกอบดวยสมาชิกสภา อบจ        -   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาจาก 
ซ่ึงมาจากการเลือกต้ังของประชาชน          ประชาชนในจังหวัดเปนผูเลือกต้ัง 

- ราษฎร ในจังหวัดไมเกิน 500,000 คน     -   มีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดซ่ึง 
    มีสมาชิกสภา อบจ ได 24 คน          ไมไดเปนสมาชิกสภา อบจ  
- ราษฎรเกินหาแสน แตไมเกินหนึ่งลาน     -   ถาสภา อบจ มสีมาชิก 48 คน  
    มีสมาชิกสภา อบจ ได 30 คน          ใหมีรองนายก อบจ ไมเกิน 4 คน 
- ราษฎรเกินหนึ่งลานแตไมเกินลานหาแสน       -   ถาสภา อบจ มีสมาชิก  36 หรือ 42 คน 
    มีสมาชิกสภา อบจ ได 36 คน                        ใหมีรองนายก อบจ ไมเกิน 3 คน     
- มีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกิน     -   ถาสภา อบจ มสีมาชิก  24 หรือ 30 คน 
    สองลานคน มีสมาชิกสภา อบจ ได 42 คน         ใหมีรองนายก อบจ ไมเกิน 2 คน 
- มีราษฎรเกินสองลานคนใหมสีมาชิกสภา        -  นายก อบจ สามารถแตงต้ังเลขานุการ 

อบจ ได 48 คน             และท่ีปรึกษานายก รวมกันไมเกิน 5 คน 
 สภาฯ มีอายุ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง              -   ใหมีปลดัองคการบริหารสวนจังหวัด  
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ผูวาราชการจังหวัด เปนผูกํากับ ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติหนาที่ของ 
องคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

 

 
 

อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับเรื่องการกํากับ ดูแล 
 

หมายถึง องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงถือเปนนิติบุคคล (คลายๆเปนบริษัท ประมาณนั้น) 
การบริหารงาน การจัดการตางๆ จึงขึ้นอยูกับตัวเองวาจะบริหารจัดการอยางไร แลวแตเขาเลย 
โดยมีผูนําสูงสุดของแตละสวนคือ นายกองคกรปกครองนั้นๆทํางานรวมกับสภาขององคกรนั้นๆ 
ประเด็นคือ ถาปลอยไวแบบนั้นเฉยๆ ก็สามารถทําอะไรไดหมด แลวถาเกิดการทุจริตหรือทําสิ่ง 
ท่ีผิดกฎหมาย ผิดพระราชบัญญัติใครจะทําอะไรได นั่นเอง เขาจึงใหมีบุคคลจากทางราชการอีก 
สวนหนึ่งมาเปนผูกํากับ ดูแล (คอยตรวจสอบ คอยดูวาองคกรไหนทําผิดอะไรอยางไรหรือเปลา) 
ถาไมผิดอะไรก็อยูกันไปตามปกติ หากทําผิดหรือไมถูกตอง ผูกํากับดูแลนั้นก็จะดําเนินการตอไป 

 
 

 
¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´áÅÐà·ÈºÒÅ 

Ê‹Ç¹ ¹ÒÂÍíÒàÀÍ ¨Ðà»š¹¼ÙŒ¡íÒ¡Ñº Ù́áÅ Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ  
 
 

«Öè§¡ÒÃ¡íÒ¡Ñº ´ÙáÅ äÁ‹ä´Œà»š¹¼ÙŒºÃÔËÒÃËÃ×ÍÁÕË¹ŒÒ·Õèä»¨Ñ´¡ÒÃã¹Í§¤�¡Ã¹Ñé¹æ¹Ð 
äÁ‹ãª‹àÅÂ à»š¹à¾ÕÂ§ÅÑ¡É³Ð·Õè¤ÍÂ´Ù ¤ÍÂºÍ¡¡Å‹ÒÇ ¤ÍÂÊÍ´Ê‹Í§Ç‹Ò·íÒ¼Ô´äËÁ 
´Ñ§¹Ñé¹ ¼ÙŒÇ‹ÒÏ à»š¹¼ÙŒ¡íÒ¡Ñº ´ÙáÅ Íº¨ áµ‹ ¹ÒÂ¡ Íº¨ ¤×Í¼ÙŒ¹íÒÊÙ§ÊØ´ã¹ Íº¨ 

 
================================================ 

 

ขอสอบก็มักจะถามงายๆ เชน ใครเปนผูกํากับ ดูแล องคการบริหารสวนจังหวัด 
เพ่ือใหคนจํานวนมาก พลาดไปตอบวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด เพราะ 
จริงๆตองตอบ ผูวาราชการจังหวัด (นี่คือ ลักษณะขอสอบท่ีออกอยูเปนประจํา) 

 

================================================ 
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กลับมาดูรายละเอียดในเรื่องของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตอ 
 
 

สมาชิกสภา อบจ , ประธานสภา อบจ ,รองประธานสภา อบจ , นายก อบจ  
ท้ังหมดนี้ หากจะลาออก สามารถลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
แตรองนายก อบจ และ เลขานุการนายก อบจ ใหลาออกโดยย่ืนหนังสือตอนายก อบจ 

 
- อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง 
- สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มต้ังแตวันเลอืกต้ัง 

 
 
  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลง เมื่อ 
(๑)  ถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือมีการยุบสภา 

องคการบริหารสวนจังหวัด 
 (๒)  ตาย 
 (๓)  ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 (๔)  ขาดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
 (๕)  เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีองคการบริหารสวน

จังหวัดนั้นเปนคูสัญญาหรือในกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นหรือท่ีองคการ
บริหารสวนจังหวัดนั้นจะกระทํา 
 (6) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๙ วรรคสอง 

 (๗) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนงโดยเห็นวามีความประพฤติ
ในทางท่ีจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัดหรือ
กระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดโดยมีสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาและมติดังกลาว
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด
เทาท่ีมีอยู ท้ังนี้ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

 (๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูมีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใด
ไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภา
ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
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การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัย  (สมัยละ 45 วัน) 
 ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุม
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในสิบหาวันนับแตวันประกาศผลการเลือกต้ังสมาชิก
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
 
 
 ¢ŒÍÊÍº¨Ð¶ÒÁ¶Ö§ÊÁÑÂ»ÃÐªØÁ¢Í§áµ‹ÅÐÍ§¤�¡Ã áÅÐ¶ÒÁà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ 
 ¤ÃÑé§áÃ¡ àª‹¹ ÊÀÒ Íº¨ ÁÕÊÁÑÂ»ÃÐªØÁ¡ÕèÊÁÑÂµ‹Í»‚ (µÍº 2 ÊÁÑÂ) 
        ÊÀÒ Íº¨ ÁÕÊÁÑÂ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ ¤ÃÑé§ÅÐ¡ÕèÇÑ¹ (µÍº 45 ÇÑ¹) 
   ã¤Ãà»š¹¼ÙŒàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡ (µÍº ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´) 
   ¡ÒÃàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡ÀÒÂã¹¡ÕèÇÑ¹ (µÍº ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹) 
 
  
 สภาองคการบริหารสวนตําบล หรือ สภาเทศบาล ก็คลายๆกัน เปนลักษณะนี้ คือ 
 จดจําวา มีสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย สมัยละก่ีวัน ใครเรียกประชุมครั้งแรก ในก่ีวัน 
 
 
 ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡ ¤×ÍÍÐäÃ? 
 ¡ç¤×Í àÁ×èÍÁÕ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ä Œ́ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒÏ áÅŒÇ ¤§µŒÍ§ÁÕ¡ÒÃà¨Í¡Ñ¹¤ÃÑé§áÃ¡ÊØ´¹Ñè¹àÍ§ 
 à¢ÒãËŒ¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´à»š¹¼ÙŒàÃÕÂ¡»ÃÐªØÁ¹Ñ´áÃ¡ (ÀÒÂã¹ 15 ÇÑ¹àÁ×èÍ»ÃÐ¡ÒÈ¼Å 
 ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§) ¾ÍÁÒ»ÃÐªØÁã¹¹Ñ´áÃ¡ ¡ç¨ÐÁÕÊÁÒªÔ¡ÊÀÒÏ ÁÒÃÇÁ¡Ñ¹ â´Â¼ÙŒÇ‹ÒÏà»š¹ 
 ¤¹¡ÅÒ§ »ÃÐÁÒ³¹Ñé¹ »ÃÐà ḉ¹ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¹Ñ´áÃ¡ ¤×Í ÇÑ¹¹ÕéÊÁÒªÔ¡µŒÍ§Å§ÁµÔ¡Ñ¹à¾×èÍ 
 àÅ×Í¡Ç‹ÒË¹Öè§ã¹ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒÏ¹Ñé¹ ã¤Ã·Õè¨Ðä Œ́à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ÊÀÒÏ ¢Í§µ¹ áÅÐ¡çÇÑ¹¹Ñé¹ 
 ¨ÐÁÕ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¡Ñ¹¡íÒË¹´Ç‹Ò¨ÐãËŒÇÑ¹äË¹ºŒÒ§·Õèà»š¹ÊÁÑÂ»ÃÐªØÁÊÒÁÑÞ¢Í§ÊÀÒÏàÃÒ 
 
 วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําป ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกําหนดสมัยประชุม
สามัญใหมีกําหนดสี่สิบหาวัน แตถามีกรณีจําเปน ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสั่ง
ขยายสมัยประชุมสามัญออกไปอีกไดตามความจําเปนครั้งละไมเกินสิบหาวัน 
 การปดสมัยประชุมสามัญกอนครบกําหนดเวลาสี่สิบหาวันจะกระทํามิได 
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 กรณีท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมอาจจัดใหมีการประชุมครั้งแรกไดตาม
กําหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแตไมอาจเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
ได ผูวาราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีใหมีคําสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
 ¹Õè¡ç»ÃÐà´ç¹¢ŒÍÊÍºàª‹¹¡Ñ¹ »ÃÐªØÁ¤ÃÑé§áÃ¡äÁ‹ä´Œ ËÃ×Í»ÃÐªØÁä´Œ áµ‹àÅ×Í¡»ÃÐ¸Ò¹äÁ‹ä´Œ 
 ¡Å‹ÒÇ¤×Í â¼Å‹ÁÒ»Øˆº ÁÕ»˜ÞËÒàÅÂ ÂÑ§äÁ‹·Ñ¹·íÒÍÐäÃ ¼ÙŒÇ‹ÒÏ·¹äÁ‹äËÇÅÐ ·‹Ò¹¡çÊÒÁÒÃ¶ 
 àÊ¹ÍãËŒ·‹Ò¹ÃÑ°Á¹µÃÕ ÁÕ¤íÒÊÑè§ ÂØºÊÀÒÏ ä»àÅÂ¡çáÅŒÇ¡Ñ¹ ÍÐäÃ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹ 
 
 
 ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน  รองประธานสภา 2 คน 
 ถาประธานสภาฯ และ รองประธานสภาฯ ท้ัง 2 ไมอยูในท่ีประชุมใหสมาชิก 
 เลือกสมาชิกสภาฯ คนใดคนหนึ่ง ทําหนาท่ีเปนประธานในการประชุมครั้งนั้น 
 
 
 เมื่อเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดประธานสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดอาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนสมัยวิสามัญก็ได หรือนายก
องคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู อาจทําคํารองย่ืนตอประธานสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดขอใหเปดการประชุมสมัยวิสามัญได 
 
 ประชุมสมัยวิสามัญ คือ ประชุมพิเศษ นอกรอบ นอกเหนือจากตารางปกติ (สมัยสามัญ) 
 
 
 ¢ŒÍÊÍº¡çÁÑ¡¶ÒÁã¹»ÃÐà ḉ¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑÞ àª‹¹ 
 -  ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´¨íÒ¹Ç¹à·‹ÒäÃÍÒ¨·íÒ¤íÒÃŒÍ§ 
     ¢ÍãËŒà»�´»ÃÐªØÁÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑÞä Œ́  (µÍº äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 1 ã¹ 3) 

 -  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁÊÁÑÂÇÔÊÒÁÑÞ ÁÕ¡íÒË¹´¡ÕèÇÑ¹ (µÍº 7 ÇÑ¹ : Ë¹ŒÒ¶Ñ´ä»)  

 
  กรณีท่ีมีการขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคํารอง 
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 การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหมีกําหนดเจ็ดวัน แตถาจะขยาย
เวลาออกไปอีกตองไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัดดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู  และใหขยาย
ออกไปไดอีกไมเกินเจ็ดวัน 
  

การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทุกคราว ตองมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ีมีอยู
จึงจะเปนองคประชุม 

 
การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดยอมเปนการเปดเผยตามลักษณะท่ีจะไดกําหนด

ไวในระเบียบขอบังคับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
 
แตการประชุมลับยอมมีไดเมื่อนายกองคการบริหารสวนจังหวัดรองขอ หรือสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดซ่ึงมาประชุมรองขอ 
 
 
============================================================ 
 
ทบทวนเก่ียวกับแนวทางการประชุมของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เชน 
 
-  ¡ÒÃ»ÃÐªØÁãËŒ¶×ÍàÊÕÂ§¢ŒÒ§ÁÒ¡à»š¹à¡³±� ÊÁÒªÔ¡ 1 ¤¹ ÁÕ 1 àÊÕÂ§ 
-  ¶ŒÒã¹·Õè»ÃÐªØÁ¤Ðá¹¹àÊÕÂ§à·‹Ò¡Ñ¹ ãËŒ»ÃÐ¸Ò¹ã¹·Õè»ÃÐªØÁÁÕÊÔ· Ô̧ÍÍ¡àÊÕÂ§ÊØ´·ŒÒÂ ªÕé¢Ò´ 
 
-  ã¹·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒ Íº¨  ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒÏ ÁÕÊÔ· Ô̧µÑé§¡ÃÐ·ÙŒ¶ÒÁ¹ÒÂ¡Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ 
   ËÃ×ÍÃÍ§¹ÒÂ¡ Íº¨ ã¹àÃ×èÍ§ã´à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹ã¹Ë¹ŒÒ·Õèä Œ́ áµ‹¹ÒÂ¡Ï ËÃ×Í ÃÍ§Ï ÁÕÊÔ· Ô̧·Õè¨Ð 
   äÁ‹µÍº àÁ×èÍàËç¹Ç‹ÒàÃ×èÍ§¹Ñé¹ÂÑ§äÁ‹¤ÇÃà»�´à¼Âà¾ÃÒÐà¡ÕèÂÇ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂËÃ×Í»ÃÐâÂª¹� 
   ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´  
 

ลักษณะขอสอบเก่ียวกับการประชุมสภาฯ อื่นๆ เชน สภาเทศบาล  สภา อบต ก็จะคลายๆกัน 

โดยใหไปดูรายละเอียดของแตละสภาฯ วามีลักษณะอยางไรบาง แตสวนใหญจะไมตางกันมาก 

ปกติก็ตางกันท่ีจํานวนสมัยประชุม วาระการประชุม เปนตน มีรายละเอียดของแตละสภาฯ อยู 
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นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 (๑) มีอายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 

 (๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาจังหวัด 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 

 (๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น เลขานุการหรือท่ีปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวา
ทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับ
ถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

 
 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง เมื่อ 

 (1) ถึงคราวออกตามวาระ 
 (๒) ตาย 
 (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม 

 (5) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ (๑) หรือ (๒) 
  (๖) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนง 

 (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 (๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลอืกต้ังในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนผูมสีิทธิเลอืกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 

 
 เมื่อมีขอสงสัยเก่ียวกับความเปนนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสิ้นสุดลงตาม (๔) หรือ 

(๕) ใหผูวาราชการจังหวัดสอบสวนและวินิจฉัยโดยเร็ว  

 
     4 คือ มีลักษณะตองหาม หรืออาจพบลักษณะตองหามในภายหลังจากท่ีไดเปนนายกฯแลว 
     5 คือ กระทําการฝาฝน (ท่ีหามไมใหทํานั่นเอง)  เหลานี้ ผูวาฯ จะเปนผูสอบสวน พิจารณา 

 
คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดใหเปนท่ีสุดในระหวางท่ีไมมีนายกองคการบริหารสวน

จังหวัด ใหปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติหนาท่ีของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเทาท่ี
จําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
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 รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
 (1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนจากตําแหนง 
 (๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสัง่ใหพนจากตําแหนง 
 (๓) ตาย 
 (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๕/๑ 
 (๖) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๔/๓ 
 (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 (๘) รัฐมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนง 
 
 
 
    อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 

1. ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 
2. จัดทําแผนพัฒนาองคกรบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตาม

ระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
3. สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 
4. ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 
5. แบงสรรเงนิซ่ึงตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอืน่ 
6. อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด พ.ศ.๒๔๙๖  

เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
8. จัดทํากิจการใดๆอันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่นท่ีอยูในเขต อบจ. และ

กิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอืน่รวมกันดําเนนิการหรือให อบจ.จัดทํา 
9. จัดทํากิจการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวใน พ.ร.บ. นี้หรือท่ีกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจ

ของ อบจ. 
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      รายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

1. ภาษีอากรตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
3. รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนจังหวัด 
4. รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนจังหวัด 
5. รายไดจากการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
6. พันธบัตรหรือเงินกูตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
7. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจาก

รัฐมนตรี 
8. เงินอุดหนนุหรือรายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
9. เงินและทรัพยสินอยางอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
10. รายไดอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 
 

¢ŒÍÊÍº¡çÁÑ¡¨Ð¶ÒÁÇ‹Ò ¢ŒÍã´à»š¹ÃÒÂä Œ́-ÃÒÂ¨‹ÒÂ ¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹ÃÒÂä Œ́-ÃÒÂ ‹̈ÒÂ ¢Í§ Íº¨ 
 
 
 
      รายจายขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 

1. เงินเดือน       
2. คาจาง           
3. คาตอบแทนอื่นๆ           
4.  คาใชสอย 

    5.  คาวัสดุ         
    6.  คาครุภัณฑ    
    7.  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอืน่ๆ     
    8.  เงินอุดหนุน 
    9.  รายจายอื่นใดตามท่ีมีขอผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
        กําหนดไว 

¢ŒÍÊÍº¨ÃÔ§ : ¢ŒÍã´äÁ‹ãª‹ÃÒÂä´Œ 
¢Í§Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´ 
à©ÅÂ¤íÒµÍº ¤×Í §. ÀÒÉÕÁÃ´¡ 
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   ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 

 การดําเนินกิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีลักษณะเปนการพาณิชยอาจทําได
โดยการตราเปนขอบัญญัติ 
 
 ขอบัญญัติจะตราขึ้นไดในกรณี ดังตอไปนี้ 

(1) เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัดท่ีกําหนดไวใน 
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) เมื่อมีกฎหมายบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัดตราขอบัญญัติ หรือใหมีอํานาจ 
ตราขอบัญญัติ 

 (๓) การดําเนินการพาณิชยขององคการบริหารสวนจังหวัด 
 
  ã¹¢ŒÍºÑÞÞÑµÔ¨Ð¡íÒË¹´â·É¼ÙŒÅÐàÁÔ´¢ŒÍºÑÞÞÑµÔäÇŒ Œ́ÇÂ¡çä Œ́ áµ‹ËŒÒÁÁÔãËŒ¡íÒË¹´â·É

¨íÒ¤Ø¡à¡Ô¹Ë¡à ×́Í¹áÅÐËÃ×Í»ÃÑºà¡Ô¹Ë¹Öè§ËÁ×è¹ºÒ· àÇŒ¹áµ‹¨ÐÁÕ¡®ËÁÒÂºÑÞÞÑµÔäÇŒà»š¹ÍÂ‹Ò§Í×è¹ 
 
 
   รางขอบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
           - นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  
           - สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  
           - ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายเก่ียวกับการ
เขาช่ือใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น  
 
  การเสนอรางขอบัญญัติเก่ียวกับการเงินจะตองมีคํารับรองของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 
  ขอบัญญัติ คืออะไร ก็คลายๆวาเปนกฎหมายของทองถิ่นนั้นๆท่ีไดทํา 
  ขึ้นมาเพ่ือใชสําหรับเปนบัญญัติ เปนกฎเกณฑเงื่อนไขขององคกรนั้นๆ 
  ตามท่ีเหมาะสม ดังนั้น จึงมีสิทธิเสนอเปนรางฯไปใหพิจารณาตอไปวา 
  จะอนุมัติใหขอบัญญัตินั้นใชไดไหม หรือใชเปนกฎหมายทองถิ่นนี้ไหม 
 
 
*** องคการบริหารสวนจังหวัด เรียกวา ขอบัญญัติ  แตถาเปน เทศบาล จะเรียกวา เทศบัญญัติ 
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 ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมีมติเห็นชอบดวยกับราง
ขอบัญญัติใด ใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นใหผูวาราชการจังหวัด
พิจารณาใหเสร็จและสงคืนประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี
ไดรับรางขอบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัตินั้น 
 
 ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวยกับรางขอบัญญัติตามวรรคหนึ่ง ใหสงนายก
องคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติตอไป  
 
 แตถาผูวาราชการจังหวัด ไมเห็นชอบดวยใหสงรางขอบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลไปยัง
สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือพิจารณาใหม ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติยืนยัน
ตามรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดท้ังหมดเทาท่ีมีอยูใหประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัติ
นั้นใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดลงนามใชบังคับเปนขอบัญญัติและแจงใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบตอไป แตถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมยืนยันภายในสามสิบวันนับแตวันท่ี
ไดรับรางขอบัญญัติหรือยืนยันรางขอบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงนอยกวาสองในสาม ใหราง
ขอบัญญัตินั้นตกไป 
 

เมื่อสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดพิจารณาและเหน็ชอบดวยกับรางขอบัญญัติใดให
ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสงรางขอบัญญัตินั้นไปยังนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
เพ่ือลงนามแลวสงไปยังผูวาราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดใหความเห็นชอบ 
 
 
       ¼ÙŒàµÃÕÂÁÊÍºµŒÍ§ÃÐÇÑ§ãËŒ Ṍ à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡®ËÁÒÂàËÅ‹Ò¹Õé à¾ÃÒÐà¢ÒÊÒÁÒÃ¶ËÂÔº¨Ñº  
     àÍÒ·‹Í¹äË¹ÁÒ·íÒà»š¹¢ŒÍÊÍºä Œ́ËÁ´ «Öè§¢ŒÍÁÙÅàÂÍÐÁÒ¡æ  àª‹¹  ÍÒ¨¶ÒÁÇ‹Ò 
  

        -  ประธานสภา อบจ สงรางขอบัญญัติใหผูวาราชการจังหวัดภายในก่ีวัน (ตอบ 7 วัน) 
        -   ใครเปนผูลงนามบังคับใช ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ตอบ นายก อบจ) 
        -   ผูวาราชการจังหวัด พิจารณาแลวสงขอบัญญัติ คืนประธานสภาฯ ภายในก่ีวัน  
           (ตอบ ภายใน 15 วันหลังจากไดรับขอบัญญัติ)  เปนตน 
 

 หรือคําถามอื่นๆ ตามขอความในกฎหมายนั้น เลือกตรงไหนมาออกขอสอบก็ไดหมด 
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    แนวขอสอบองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 
 

1.  ใครเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวัด 

   1.  นายกรัฐมนตรี          2.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

   3.  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น       4.   นายกเทศมนตรี  
 

2.  องคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยอะไรบาง 

  1.  สภาจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  2.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดและสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  4.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนจงัหวัด 
 

3.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดมีอายุคราวละ 4 ป 

  2.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มต้ังแตวันเลือกต้ัง 

  3.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในอําเภอหนึ่งมีไดเพียงหนึ่งคนเทานัน้ 

  4.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดมีสมัยประชุมสามัญสองสมยัในหนึ่งป  
 

4.  จังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  24  คน             2.   30  คน              3.    36  คน                4.  42  คน 
 

5.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนใหมสีมาชิกสภาองคการบริหารสวน 

     จังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  24  คน             2.   30  คน              3.    36  คน                4.  42  คน 
 

6.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร 

     สวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 

 

                  1.  2      2.  2       3.   3      4.  1      5.  2      6.  2    
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7.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหาร 

      สวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 
 

8.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินสองลานคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 
     

9.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัด 

  1.  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับการแตงต้ังโดยผูวาราชการจังหวัด 

  2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดทําหนาท่ีประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  เลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  4.  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากราษฎรในจังหวัดเปนผูเลือกต้ังประธานสภาฯ 
 

10.  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดมีไดก่ีคน 

  1.  1  คน                  2.    2  คน                3.    3   คน               4.  4  คน 
 

11.   สมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีก่ีสมัย 

  1.    1  สมัย               2.   2  สมัย               3.   3  สมัย              4.   4  สมัย 
 

12.  สมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดก่ีวัน 

  1.  15 วัน                  2.   30  วัน               3.   45  วัน               4.  60  วัน   
 

13.  สมัยประชุมวิสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดก่ีวัน 

   1.  7 วัน                  2.   10  วัน               3.   15  วัน               4.  30  วัน  
 

14.   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวนเทาใด มีสิทธิรองขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญ 

  1.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง        2.    จํานวนหนึ่งในสาม 

  3.   จํานวนสองในสาม        4.    จํานวนสามในสี ่

  

    7.   3        8.  4       9. 3       10.  2      11.  2        12.  3       13.  1     14. 2        
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15.   เมื่อไดรับคํารองขอใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสมัยวิสามัญใหประธาน 

       สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเรียกประชุมภายในก่ีวัน นับต้ังแตไดรับคํารอง 

   1.  7 วัน                  2.   10  วัน               3.   15  วัน               4.  30  วัน  

 

16. การประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีผูเขารวมประชุมจํานวนเทาใด 

  1.  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภา  2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภา 

  3.  ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภา  4.   ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสภา  
 

17.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  สมาชิกสภา อบจ ไมมีสิทธิต้ังกระทูถามเก่ียวกับนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีสิทธิท่ีจะไมตอบคําถามสมาชิกสภาฯ  

  3.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองตอบทุกคําถามเก่ียวกับงานในการประชุมสภาฯ 

  4.  สมาชิกสภา อบจ รองขอใหมีการตรวจสอบความโปรงใสในการทํางานของนายก อบจ ได 

 

18.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ลาออกไดโดยย่ืนใบลาออกท่ีใคร 

   1.  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  2. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   

   3.  ผูวาราชการจังหวัด     4.  ปลัดจังหวัด  

  

19.  บุคคลใดทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  นายกเทศมนตร ี     2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  ปลัดจังหวัด     4.  ผูวาราชการจังหวัด 

 

20.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับคุณสมบัติของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.   มีสัญชาติไทย และมีอายุ 30 ป บริบูรณขึ้นไป 

  2.   สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เปนอยางนอย 

  3.   ไมมีสวนไดเสียกับกิจการท่ีทํากับองคการบริหารสวนจังหวัด 

  4.   ถาเปนประธานบริษัทเอกชนใหลาออกกอนเขารับตําแหนงนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

       15. 3       16.  1        17.  2      18.  3       19.  2      20.  4      
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21.  ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสภา 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหาร  

      สวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

22.  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภา 36 หรือ 42 คน ใหมีรองนายกองคการ 

      บริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

23.  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภา 24 หรือ 30 คน ใหมีรองนายกองคการ 

      บริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

24.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

      และท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน 4  คน     2.  ไมเกิน  5  คน  3.  ไมเกิน  7  คน         4.  ไมเกิน  9 คน 
 

25.  บุคคลใดทําหนาท่ีบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางในองคการบริหารสวนจังหวัด 

       รองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  นายกเทศมนตร ี    2.  ผูวาราชการจังหวัด 

  3.  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 4.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
     

26.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับรองนายกองคการบริหารสวนจงัหวัด 

  1.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงได 

  2.  ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงไดตามมาตรา 79 

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงไดตามมาตรา 79 

  4.  พนจากตําแหนงโดยอัตโนมัติหากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนตําแหนง 

 

            21.  3       22.  2       23.  1       24.  2       25.  4       26.  2 
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27.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถลาออกไดโดยย่ืนใบลาออกท่ีใคร 

  1.  ปลัดจังหวัด    2.  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  ผูวาราชการจังหวัด   4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

28. องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

       จากการคาใดในเขตจังหวัดได 

  1.  น้ํามันดีเซล และ ผลผลิตทางการเกษตร   

  2.  น้ํามันเบนซิน  น้าํมันดีเซล  หรอืกาซปโตรเลียมท่ีใชเปนเช้ือเพลงสําหรับรถยนต 

  3.  สินคาจากบริษัทตางชาติท่ีเขามาประกอบกิจการภายในจังหวัดเกินกวาสิบสองเดือน 

  4.  สินคาอุปโภค บริโภค จากภาคเกษตรกรรมท่ีผลิตและจัดจําหนายใหกับชาวตางชาติ 

 

29.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีอากรเพ่ิมขึ้นขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  ยาสูบ จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค 

  2.  กาซปโตรเลียม จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางค 

  3.  นํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางค 

  4.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของคาธรรมเนยีม 

 

30.   องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถกําหนดบทลงโทษผูละเมิดขอบัญญัติไดอยางไร  

  1.   กําหนดบทลงโทษไดตามท่ีเห็นสมควร 

  2.   จําคุกไดไมเกิน 1 เดือน ปรับไมเกิน 1,000 บาท 

  3.   จําคุกไดไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 10,000 บาท 

  4.   กําหนดไดตามพระราชบัญญัติการกําหนดโทษของราชการสวนทองถิ่น 
 

 

                     27.   3      28.  2         29.  2       30.  3 
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สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

 
 
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗  ประกาศราชกิจจา

นุเบกษา ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับท่ี 6 พ.ศ.2552 ประกาศราชกิจจา
นุเบกษา ลงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2552   

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับแรก นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน รองนายกรัฐมนตรี 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ ฉบับท่ี 6 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
สภาตําบล 
 ในตําบลหนึ่งใหมสีภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล  ประกอบดวย  

1. กํานัน 
2. ผูใหญบานของทุกหมูบาน 
3. แพทยประจําตําบล 
4. สมาชิกซ่ึงไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละหมูบาน หมูบานละ 1 คน 

 
 
 

Í Ô̧ºÒÂà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÀÒµíÒºÅ 
 

¢ŒÍÊÑ§à¡µàÃ×èÍ§ÊÀÒµíÒºÅà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡íÒ¹Ñ¹ ¼ÙŒãËÞ‹ºŒÒ¹ á¾·Â�»ÃÐ¨íÒµíÒºÅã¹ÊÁÑÂ¡‹Í¹æ 
«Öè§àÃÒÍÒ¨¤ØŒ¹à¤ÂÇ‹Ò¡íÒ¹Ñ¹à»š¹ãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹µíÒºÅ »ÃÐÁÒ³¹Ñé¹ ¤×Íá¹Ç·Ò§¡ÒÃºÃÔËÒÃà ỐÁ 
áµ‹»˜¨¨ØºÑ¹ä Œ́ÁÕ¡®ËÁÒÂãËŒÂØºÊÀÒµíÒºÅä»ËÁ´áÅŒÇ µíÒáË¹‹§¡íÒ¹Ñ¹¨Ö§äÁ‹¤‹ÍÂÁÕº·ºÒ· 
ã¹àªÔ§ºÃÔËÒÃËÃ×ÍÂÔè§ãËÞ‹àËÁ×Í¹àª‹¹Í Ṍµ áµ‹ÍÂ‹Ò§äÃ¡ç ṌÂÑ§ÁÕµíÒáË¹‹§¡íÒ¹Ñ¹¢Í§µíÒºÅÍÂÙ‹ 
à¾ÃÒÐá»ÃÊÀÒ¾ÊÀÒµíÒºÅà»š¹Í§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹µíÒºÅ ËÃ×Íà·ÈºÒÅµíÒºÅËÁ´áÅŒÇ  

 
 

เพียงแตสภาตําบล ยังปรากฏในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล  
และเปนขอสอบในการสอบเขารับราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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สภาตําบล 

 
                    สภาตําบล        อํานาจหนาที่ของสภาตําบล  
 
- สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล     พัฒนาตําบลตามแผนงานโครงการและ 
- มีสมาชิกสภาตําบล  ประกอบดวย  กํานัน    งบประมาณของสภาตําบล เสนอแนะ 

ผูใหญบานของทุกหมูบานในตําบล  แพทย    สวนราชการในการบริหารราชการและ 
ประจําตําบล และสมาชิกซ่ึงไดรับการเลือก    พัฒนาตําบล  ปฏิบัติหนาท่ีของคณะ 
ต้ังจากราษฎรในหมูบานนั้น หมูบานละคน    กรรมการตําบลตามกฎหมายวาดวย 

- สมาชิกสภาตําบลท่ีมาจากการเลือกต้ังใหมี    ลักษณะปกครองทองท่ี และหนาท่ีอื่นๆ 
วาระ 4 ป นับต้ังแตวันเลอืกต้ัง     ตามท่ีกฎหมายกําหนด 

- กํานันจะทําหนาท่ีเปนประธานสภาตําบล 
- การประชุมสภาตําบลตองมีไมนอยกวา    รายได จะมาจากท่ีองคการบริหารสวน 

เดือนละ 1 ครั้ง และมสีมาชิกสภาตําบล    จังหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑกระทรวง 
มาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสภาฯ    มหาดไทย โดยทุกปงบประมาณใหรัฐบาล 

- นายอําเภอ เปนผูดูแล กํากับสภาตําบล    จัดสรรเงินใหแกสภาตําบลเปนเงนิอุดหนนุ 
 

 
นอกจากนี้ สภาตําบลอาจมีรายไดอื่นๆ เชน จากทรัพย จากสาธารณูปโภค  เงนิท่ีผูอื่นอุทิศให 

รายไดของสภาตําบลใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี โดยตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 
 
 

      ผูมสีิทธสิมคัรรบัเลอืกตัง้เปนสมาชิกสภาตาํบล 
 
 1. มีช่ือในทะเบียนบานเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป จนถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
 2. ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นเพราะมีสวน
ไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํากับสภาตําบลยังไมถึง 5 ป นับ
ถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 3. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
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  ใหนายอําเภอจัดใหมกีารเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับเลือกต้ังตามหลักเกณฑ  และ
วิธีการท่ีกําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
 ในกรณีท่ีสมาชิกสภาตําบลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังดํารงตําแหนงครบวาระแลว แตยังมิไดมี
การเลือกต้ังใหม ใหสมาชิกสถาตําบลโดยตําแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป  

สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบลคนหนึ่งซ่ึง
นายอําเภอแตงต้ังจากสมาชิกสภาตําบลตามมติของสภาตําบล 
 
 

สมาชิกสภาตาํบลพนจากตาํแหนง เมื่อ 
 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออกโดยย่ืนหนงัสือลาออกตอนายอําเภอ   
(๓) มีการยุบสภาตําบล 
(4) เปนผูมสีวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีทํากับสภาตําบล 

  (๕) สภาตําบลมีมติใหพนจากตําแหนง ดวยคะแนนไมนอยกวาสองในสาม 
  (๖) นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง เนือ่งจากขาดคุณสมบัติ ไมไดอยูในหมูบานติดตอกัน
เกินหกเดือน หรอืขาดการประชุมติดตอกันเกิน 3 ครั้งโดยไมมีเหตุผลอันควร 
 (7) ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง เมื่อสอบสวนพบความบกพรองในความ
ประพฤติ 

ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละ 1 ครั้ง การประชุมตองมีสมาชิก 
สภาตําบลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาตําบลท้ังหมด 
 
 

สภาตําบลอาจดาํเนนิกจิการภายในตาํบล 
 

(1) จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
(๒) จัดใหมีและบํารุงรกัษาทางน้ําและทางบก 
(๓) จัดใหมีและรักษาทางระบายน้ํา และรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และ 
     ท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
(๔) คุมครองดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
(๕) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
(๖) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
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การกาํกบัดแูลสภาตาํบล   นายอําเภอมอีํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล 

 
 

         สภาตําบลใดท่ีมีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณท่ีลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ย
ไมตํ่ากวาปละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท อาจจัดต้ังเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต) ไดโดยทําเปน
ประกาศของกระทรวงมหาดไทย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหระบุช่ือและเขตของ
องคการบริหารสวนตําบลไวดวย 

 
 

¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÃÒÂä Œ́à©ÅÕèÂ¢Í§ÊÀÒµíÒºÅãËŒ·íÒà»š¹»ÃÐ¡ÒÈ 
¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂáÅÐ»ÃÐ¡ÒÈã¹ÃÒª¡Ô¨¨Ò¹Øàº¡ÉÒ 

 
 

สภาตําบลใดที่จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบล (อบต) แลวใหพนจากสภาพของการเปน 
สภาตําบลนับแตวันที่ประกาศจัดตั้งขึ้นเปนองคการบริหารสวนตําบล เปนตนไป 

 
 

กลาวคือในปจจุบันนี้ไมมีสภาตําบลอยูแลวเพราะแปรเปลี่ยนเปนองคการบริหารสวนตําบลหมด 
เพียงแตวาเรื่องราวของสภาตําบลยังปรากฏอยูใน พระราชบัญญัติ และอาจปรากฏในขอสอบจึง 
ควรรูจักไววาแตกตางจากสภาองคการบริหารสวนตําบล สภาตําบลจะเปนแนวยุคเกาคือ กํานัน 
มีบทบาทในการขับเคลื่อนหลัก แตเมื่อเปลีย่นเปน อบต กันแลว บทบาทจึงไปอยูท่ี นายก อบต 

 
 

  ** ขอควรระวัง คือ ผูเขียนเนนเสมอวา คําท่ีปรากฏใน พ.ร.บ. และในขอสอบเก่ียวกับตําบล
จะมีอยูสามคําท่ีควรแยกแยะได คําแรก คือ เทศบาลตําบล (โอเค คํานี้ก็คือ เทศบาล แยกออกไป 
คงไมสับสนเทาไร) แตสองคําท่ีควรระวัง ปรากฏทับซอนกันอยู คือคําวาสภาตําบล (คํานี้เปนการ
บริหารยุคกอนจะเปลีย่นมาเปนองคการบริหารสวนตําบล) นัน่ก็หมายความวา ณ ตอนนีป้จจุบัน 
ไมมีสภาตําบลอยูแลวในประเทศไทย แตยังมีอยูใน พ.ร.บ. และพบในขอสอบ ระวังอยาสบสนกับ 
สภาองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงมีอยูในปจจุบัน 
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- สภาตําบลมีรายไดซ่ึงองคการบริหารสวนจงัหวัดจัดสรรใหตามหลักเกณฑท่ี 
กระทรวงมหาดไทยกําหนด ดังตอไปนี ้
1. ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีปาย  อากรการฆาสัตวและผลประโยชน 

อื่นอันเกิดจากการฆาสัตวท่ีจัดเก็บไดในตําบลนั้น 
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับ ตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไวท่ีจัดเก็บไดใน 

ตําบลนั้น 
3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายวาดวยการพนันท่ีเก็บเพ่ิมขึ้นตาม 

ขอบัญญัติจังหวัดในเขตตําบลนั้น 
4. ภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีธุรกิจเฉพาะท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
5. ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
6. ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นท่ีองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับจัดสรร 
 

- ทุกปงบประมาณรัฐบาลจัดสรรเงนิอุดหนุนใหแกสภาตําบล  
 

 
ขอสอบเคยใหมีการวิเคราะหรายได รายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  
1.  มหาเศรษฐีบริจาคเงนิจํานวน 100 ลานบาทแกองคการบริหารสวนตําบล ถือวาเปน  

 รายไดของ อบต นั้นๆหรือไม 
ก.  ไมจัดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น เพราะเงินบรจิาคไมนับเปนรายได 
ข.  ไมจัดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนั้น เพราะตองนําเงินไปดําเนินการ  

 แบบมูลนิธิ 
ค.  เปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนัน้ ตามกฎหมายวาดวยเรื่องรายไดของ อบต 
ง.  เปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบลนัน้ แตตองไมเกินจํานวนหนึ่งลานบาท สวน  

 ท่ีเหลือนาํเงนิดังกลาวไปสนับสนนุมูลนิธิการกุศลภายในเขตอํานาจขององคการ 
 บริหารสวนตําบล 

 
 
 
 

คําตอบคือ ค จัดเปนรายไดตามกฎหมาย คือเขาลักษณะในขอ 5 ไดแก เงินหรือทรัพยสินท่ีมี 
ผูอุทิศใหเพียงแตเอาเขาจํานวนเงนิมากมายเกินความรูสึกของคนท่ัวไปมาหลอกเพ่ือใหสับสน 
หรือพะวง และใชขอ ก. มาหลอกหลายคน โดยใชคําวาเงินบริจาคใหมีคนสับสน เพราะมีคน 
จํานวนหนึ่งก็ไมเขาใจวาเงินบริจาค กับเงนิอุทิศให แตกตางกันตรงไหน ท้ังท่ีในความเปนจริง 
เหมือนกัน คือเงินท่ีคนอื่นใหมานัน่เอง อุทิศให บริจาคให หยิบย่ืนให แบงให ปนให = เอาให   
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องคการบริหารสวนตําบล (อบต) 

  
องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบล        นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 
สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย         อายุไมตํ่ากวาสามสิบปบริบูรณในวันเลอืกต้ัง 
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หมูบานละ       สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาระดับ ม.ปลายหรือ  
2 คน เลือกต้ังจากราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังใน          เทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล  
แตละหมูบานของเขตองคการบริหารสวน             สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือ     
ตําบลนั้นๆ                                                 สมาชิกรัฐสภา 

      
กรณีท่ีตําบลใด มีหมูบานเดียว ใหมี        ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจาก 
สมาชิก สภา อบต จํานวน 6 คน        ตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่นหรือคณะผูบริหาร 
กรณีท่ีตําบลใด มีสองหมูบาน ใหมสีมาชิก       เพราะเหตุมีสวนไดเสีย ไมวาโดยตรงและออม 
สภา อบต หมูบานละ 3 คน (รวม 6 คน)              ในสัญญาไมถึง 5 ปนับถึงวันรับสมัครเลอืกต้ัง 
กําหนดอายุคราวละ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง       มีวาระคราวๆละ 4 ป นับต้ังแตวันเลือกต้ัง 

 
 

นายก อบต อาจแตงต้ังรองนายก อบต ไดไมเกิน 2 คน และเลขานุการนายก อบต ได 1 คน 

    
 
 

หนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
 

1. เห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ
องคการบริหารสวนตําบล 

2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล รางขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป และรางขอบญัญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลใหเปนไปตามกฎหมาย นโยบาย 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล ขอบญัญัติ ระเบียบ และ ขอบังคับของทางราชการ  
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       ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลอืกมาจาก 
       สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล โดยใหนายอําเภอเปนผูแตงต้ังประธาน 
       และรองประธาน ตามมติของสภาฯ  
 
 

     การประชมุสภาองคการบรหิารสวนตาํบล 
 
 ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภาองคการบริหารสวน
ตําบลจะกําหนด แตตองไมเกินสี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลกําหนด นายอําเภอตองกําหนดใหมีการประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันประกาศ
ผลการเลือกต้ัง และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ในกรณีท่ีไมอาจจัดไดตาม
กําหนด หรือ ไมอาจเลือกประธานได ใหนายอําเภอเสนอผูวาราชการจังหวัดใหมีคําสั่งยุบสภา
องคการบริหารสวนตําบล ในสมัยประชุมหนึ่งมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน ถาจะขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากนายอําเภอ 

นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปน สมาชิกไมนอยกวาก่ึงหนึ่งอาจ
ทําคํารองย่ืนตอนายอําเภอขอเปดประชุมวิสามัญไดไมเกินสิบหาวัน 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลอาจทาํกจิการเหลานีไ้ด 
 

 (1) ใหมีน้ําเพ่ือการอปุโภค บริโภค และการเกษตร 
 (2) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
 (3) ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 
 (4) ใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 
 (5) ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 
 (6) สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
 (7) บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 (8) การคุมครองดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน 
 (9) หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
 (10) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือ และทาขาม 
 (11) กิจการเก่ียวกับการพาณิชย 
 (12) การทองเท่ียว 
 (13) การผังเมือง 
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    อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1. จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
3. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
4. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
6. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
7. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
8. บํารุงรักษาศิลปะ จารตีประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และ วัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
9. ปฏิบัติตามหนาท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให

ตามความจําเปนและสมควร 

 
 
      รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
 
 

1. รายไดจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 
2. รายไดจากสาธารณูปโภคขององคการบริหารสวนตําบล 
3. รายไดจากกิจการเก่ียวกับการพาณิชยขององคการบริหารสวนตําบล 
4. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
5. เงินและทรัพยสินอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
6. รายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรฐัจัดสรรให 
7. เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
8. รายไดอื่นตามท่ีจะมีกฎหมายกําหนดใหเปนขององคการบริหารสวนตําบล 

 
องคการบริหารสวนตําบลอาจกูเงินจาก กระทรวง ทบวง กรม องคการ  
หรือนิติบุคคลตางๆเมือ่ไดรับอนุญาตจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 
รายไดขององคการบริหารสวนตําบล ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษีโดยการ 
ตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร 
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      รายจายขององคการบริหารสวนตําบล 
 

1. เงินเดือน               
2. คาจาง                    
3. เงินคาตอบแทนอื่นๆ       
4.  คาใชสอย              
5.  คาวัสดุ                 
6.  คาครุภัณฑ    
7.  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ      
8.  คาสาธารณูปโภค       
9.  เงินอุดหนนุหนวยงานอื่น 

    10. รายจายอื่นใดตามท่ีมีขอผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมายหรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทย 
         กําหนดไว 
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พระราชบัญญัติเทศบาล 

  

 
 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ใหไว ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2496 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 13 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 13 พฤศจิกายน 2552  

 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 จอมพล ป.พิบูลสงคราม ผูรับสนองพระบรมราชโองการฉบับแรก  
 นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ ผูรับสนองพระบรมราชโองการฉบับท่ี 13  
 
 
    การจัดตั้งเทศบาล 
 
 

       เมื่อทองถิ่นใดมีสภาพอันสมควรยกฐานะเปนเทศบาลใหจัดต้ังทองถิ่นนั้นๆเปนเทศบาลตําบล 
เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร  ใหเทศบาลเปนทบวงการเมือง 
 

 **ทบวงการเมือง หมายถึง หนวยราชการท่ีมีฐานะเปนนิติบุคคลของราชการสวนกลาง 
ราชการสวนภูมิภาค หรือราชการสวนทองถิ่น** 
 

เมื่อมีการจัดต้ังเทศบาล ใหเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตามกฎหมาย
ภายใน สี่สิบหาวัน นับแตวันท่ีไดจัดต้ังเปนเทศบาล 

 

การเปลี่ยนช่ือเทศบาลหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล กระทําไดโดยประกาศกระทรวง 
มหาดไทย 

 

 
ÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñºà·ÈºÒÅ 3 »ÃÐàÀ· 
 
เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต 50,000 คนขึ้นไปท้ังมีรายไดพอควร

แกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้  
 

เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัดหรือทองถิ่นชุมนุมชนท่ีมีราษฎร 
ต้ังแต 10,000 คนขึ้นไป ท้ังมีรายไดพอควรแกการท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีอันตองทําตามพระราชบัญญัตินี้  

 

เทศบาลตําบล ไดแก ทองถิ่นซ่ึงมีการประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาล
ตําบล ประกาศกระทรวงมหาดไทยนั้นใหระบุช่ือและเขตเทศบาลไวดวย 
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องคการเทศบาล  

 
ประกอบดวยสองสวน คือ สภาเทศบาล และ นายกเทศมนตรี 

 
สภาเทศบาล                นายกเทศมนตรี 

- สมาชิกสภาเทศบาลมาจากการเลือกต้ัง         -  นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกต้ัง 
- สภาเทศบาลตําบล มสีมาชิก 12 คน         -  อายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
- สภาเทศบาลเมอืง มีสมาชิก 18 คน          -  สําเร็จการศกึษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือ 
- สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน                    เทียบเทา หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น 
- สภาเทศบาล อายุ 4 ป นับแตวันเลอืกต้ัง               ผูบริหารทองถิ่น หรือ สมาชิกรัฐสภา 
- ประธานสภา และ รองประธานสภา ผูวา         -  ไมเคยถูกใหพนจากตําแหนงเพราะเหตุมี 

ราชการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภา    หรือมีสวนไดสวนเสยีในสัญญากับองคกร 
เทศบาลตามมติสภา                                        ปกครองสวนทองถิ่นยังไมพน 5 ป 

- ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย          -  ไมเคยถูกพนจากตําแหนงสมาชิกสภา         
- สมัยประชุมหนึ่งสมัย กําหนดไมเกินสามสิบวัน        ทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเนื่องจาก 
- สามารถขอเปดสมัยประชุมวิสามัญถาเห็นควร   กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ    

สมัยประชุมวิสามัญ มีไดไมเกิน 15 วัน         -  วาระ 4 ป นับต้ังแตวันเลือกต้ัง         
          

 

**คณะเทศมนตรี ถูกยกเลิกโดย  พรบ.ฉบับท่ี 12 พ.ศ.2546** 
 

 

 
       รองนายกเทศมนตรี เทศบาลตําบล มีไดไมเกิน 2 คน  
       รองนายกเทศมนตรี เทศบาลเมือง มีไดไมเกิน 3 คน  
       รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนคร มีไดไมเกิน 4 คน          

        
 

         ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี แตงต้ังไดดังตอไปนี้  
 

เทศบาลตําบลรวมกันไมเกิน 2 คน    
 

เทศบาลเมอืงรวมกันไมเกิน 3 คน  
 

   เทศบาลนครรวมกันไมเกิน 5 คน 
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 สภาเทศบาล 
 
 

 สภาชิกสภาเทศบาล เปนผูแทนของปวงชนในเทศบาลนั้นๆ ตองมีคุณสมบัติตามกฎหมาย
วาดวยการเลือกต้ังผูบริหารทองถิ่น และไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหาร ทองถิ่นหรือท่ีปรึษาหรือเลขานุการของ
ผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรง หรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ีกระทํา
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 
  
  สมาชิกสภาเทศบาลใหอยูในตําแหนงไดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกต้ัง ถาตําแหนงสมาชิก
สภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระหรือมีการยุบสภาใหเลือกต้ัง
สมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น เขาแทนไดเฉพาะเทาวาระของผูซ่ึงมาแทน  
 
           กรณีท่ีตําแหนงสมาชิกสภาเทศบาลวางลงไมวาดวยเหตุใดและยังมิไดมีการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาฯขึ้นแทนตําแหนงท่ีวาง ใหสภาเทศบาลประกอบดวยสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยู 
 

 
 ประธานสภาและรองประธานสภา 

 
 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง รองประธานสภาคนหนึ่ง  
  ผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล   
 
  ประธานและรองประธานสภาเทศบาลดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภาเทศบาล  
 

   ผูซ่ึงพนจากตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลจะดํารงตําแหนง
ประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไมไดตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น  
 

  ในกรณีท่ีตําแหนงประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลวางลงเพราะเหตุใด
เหตุหนึ่ง ใหสภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตําแหนงท่ีวางภายใน สิบหาวัน นับแต
วันท่ีตําแหนงวางลง 
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         สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลสิ้นสุดลงเมื่อ 

(๑) ถึงคราวออกตามวาระ หรือมีการยุบสภาเทศบาล 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  
(๕) ขาดประชุมสภาเทศบาลสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) กระทําการอันตองหาม  
(๗) สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางท่ีจะนํามาซ่ึง

ความเสื่อมเสียหรือกอความไมสงบเรียบรอยแกเทศบาลหรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชนของ
สภาเทศบาล โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาล
ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูเขาช่ือเสนอใหสภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอย
กวาสามในสี่ ใหสมาชิกภาพสิ้นสุดลงนับแตวันท่ีสภาเทศบาลมีมติ 

(๘) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผู 
มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาเทศบาลผูใดไมสมควรดํารงตําแหนงตอไป
ตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
  
 
     การประชุมของสภาเทศบาล 
 
 ผูวาราชการจังหวัดตองกําหนดใหสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน 
นับต้ังแตวันประกาศผลการเลือกต้ังครบตามจํานวน และใหท่ีประชุมเลือกประธานสภาและรอง
ประธานสภา (กรณีประชุมไมไดหรือไมสามารถเลือกประธานและรองประธานไดผูวาราชการ
จังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา) 
  

ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย  
สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนด   ไมเกิน 30 วัน  
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 

  
นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพ่ือประโยชนแหงเทศบาล 

ประธานสภาเทศบาลก็ดี หรือนายกเทศมนตรีก็ดี หรือสมาชิกสภาเทศบาลมีจํานวนไมตํ่ากวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนสมาชิกท่ีอยูในตําแหนงก็ดี อาจทําคํารองย่ืนตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปด
ประชุมวิสามัญใหผูวาราชการจังหวัดพิจารณา  
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ถาเห็นสมควรเปดสมัยประชุมวิสามัญก็ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมวิสามัญได  
สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกิน 15 วัน  
แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 

 การประชุมสภาเทศบาล ตองมีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกเทาท่ีมีอยู จึงจะเปนองคประชุม  
 

เมื่อนายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาลรวมกันไมนอยกวาหนึ่งในสามของจํานวน
สมาชิกท่ีมาประชุมรองขอใหทําการประชุมลับ ก็ใหประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมลับได 
โดยไมตองขอมติท่ีประชุม 
 
 
 

 คณุสมบตัขิองนายกเทศมนตร ี
 

(1)  อายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
(๒)  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเคยเปนสมาชิกสภา 

ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓)  ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมี 
สวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหา
ปนับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๔) เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจาก
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 

 
 
นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามวาระ 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘ เบญจ 
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(๕) กระทําการฝาฝนมาตรา ๔๘ จตุทศ 

- ดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีอื่นใดในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
รัฐวิสาหกิจ เวนแตตําแหนงท่ีดํารงตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

- รับเงินหรอืประโยชนใดๆ เปนพิเศษจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือ 
รัฐวิสาหกิจนอกเหนอืไปจากท่ีสวนราชการหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจปฏิบัติกับบุคคลใน 
ธุรกิจการงานตามปกติ 
                  - เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีเทศบาลนั้นเปน 
คูสัญญา หรือในกิจการท่ีกระทําใหแกเทศบาลนั้น หรือท่ีเทศบาลนั้นจะกระทํา 

(๖) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังในเขตเทศบาลมีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนผู 

มีสิทธิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวานายกเทศมนตรีไมสมควรดํารงตําแหนงตอไปตาม 
กฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 
 

นายกเทศมนตรีสามารถแตงต้ังรองนายก ท่ีปรึกษานายก และเลขานุการ ได ดังนี้ 
 

เทศบาล รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกและเลขานุการ 
1.เทศบาลตําบล 
2.เทศบาลเมือง 
3.เทศบาลนคร 

ไมเกิน 2 คน 
ไมเกิน 3 คน 
ไมเกิน 4 คน 

ไมเกิน 2 คน 
ไมเกิน 3 คน 
ไมเกิน 5 คน 

 
คุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี เชนเดียวกับนายกเทศมนตรี 
 
 
รองนายกเทศมนตรีพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) นายกเทศมนตรีพนจากตําแหนง 
(๒) นายกเทศมนตรีมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
(๓) ตาย 
(๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายกเทศมนตรี 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๘   
(๖) กระทําการฝาฝนตามมาตรา ๔๘   
(๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
(๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจาก 
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     ปลัดเทศบาล 
 

ใหมีปลัดเทศบาลคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลรองจาก
นายกเทศมนตรี และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเทศบาลใหเปนไปตามนโยบาย 
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเทศมนตรีมอบหมาย  

 
 
    ระหวางท่ีไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดเทศบาลปฏิบัติหนาที่ของนายกเทศมนตรี 
    เทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตรี  
 
 

     กรณีท่ีนายกเทศมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองนายกเทศมนตรีท่ีนายกเทศมนตรีจัดไว 
 ตามลําดับเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเทศมนตรีหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได 
 ใหปลัดเทศบาลเปนผูรักษาราชการแทน 

 
======================================================== 

 
           สหการ คือกิจการใดท่ีอยูภายใตอํานาจของเทศบาลต้ังแตสองแหงขึ้นไปท่ีจะรวมกัน 
     ทําเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางย่ิง ก็ใหจัดต้ังเปนองคการ เรียกวา สหการ มีสภาพเปนทบวง 
     การเมือง และมีคณะกรรมการบริหาร ประกอบดวยผูแทนของเทศบาลท่ีเก่ียวของอยูดวย 
 

   การจัดต้ังสหการ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา    
 

   สหการอาจไดรับเงนิอุดหนุนจากรัฐบาล และอาจกูเงินได 
 
   ========================================================= 
 
เทศบัญญัติ  คือบัญญัติของเทศบาลท่ีไดตราขึ้นมาเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามหนาท่ีของเทศบาล 
โดยในการกําหนดโทษปรับผูละเมิดเทศบญัญัติไวดวยก็ได แตหามมิใหเกินกวาหนึ่งพันบาท  
 

รางเทศบัญญัติจะเสนอไดก็แตโดย 
(1) นายกเทศมนตรี 
(๒) สมาชิกสภาเทศบาล ซ่ึงสมาชิกลงนามรับรองไมนอยกวาสองคน 

(๓) ราษฎรผูมีสิทธิเลอืกต้ังในเขตเทศบาลตามกฎหมายวาดวยการเขาช่ือเสนอขอบัญญัติทองถิ่น 
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ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสภาเทศบาลไดมีมติเห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติเทศบาลตําบล 
ใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัติไปยังนายอําเภอเพ่ือสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
กรณีเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร ใหสงไปยังผูวาราชการจังหวัดพิจารณา 
  

ผูวาราชการจังหวัดตองพิจารณารางเทศบัญญัติใหเสร็จและสงคืนประธานสภาเทศบาล
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัตินั้น ถาผูวาราชการจังหวัดไมพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดใหถือวาผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบดวย ในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัด
เห็นชอบดวยกับรางเทศบัญญัติใหสงนายกเทศมนตรีลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติตอไป  

 
แตถาผูวาราชการจังหวัดไมเห็นชอบดวย ใหสงรางเทศบัญญัตินั้นพรอมดวยเหตุผลคืนไป

ยังสภาเทศบาล และใหสภาเทศบาลพิจารณาใหมภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับรางเทศบัญญัติ
คืนมา ถาสภาเทศบาลมีมติยืนยันตามรางเทศบัญญัติเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม
ของสมาชิกสภาเทศบาลเทาท่ีมีอยูใหประธานสภาเทศบาลสงรางเทศบัญญัตินั้นใหนายกเทศมนตรี
ลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติ และแจงใหผูวาราชการจังหวัดทราบตอไป แตถาสภาเทศบาลไม
ยืนยันใหรางเทศบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 

 

 
 

อํานาจหนาท่ีของเทศบาล 
 
    
    อํานาจหนาที่ของเทศบาลตําบล 
 

1. รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
2. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 
4. ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 
5. ใหมีเครือ่งใชในการดับเพลิง 
6. ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
7. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ 
8. บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น และ วัฒนธรรมอนัดีของทองถิ่น 
9. ปฏิบัติตามหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 
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     อํานาจหนาที่ของเทศบาลเมือง 
 

1. กิจการตามท่ีระไวในมาตรา 50  (หมายถึงอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลท้ังหมด คือ 
มาตรา 50) 

2. ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
3. ใหมีโรงฆาสัตว 
4. ใหมีบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 
5. ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
6. ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 
7. ใหมีและบํารุงการไฟฟา หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 
8. ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรอืสถานสินเช่ือทองถิน่ 

 
 
    อํานาจหนาที่ของเทศบาลนคร 
 

1. กิจการตามท่ีระบุไวในมาตรา 53 (หมายถึงอํานาจหนาท่ีของเทศบาลเมืองท้ังหมด คอื 
มาตรา 53) 

2. ใหมีบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 
3. กิจการอยางอื่นซ่ึงจําเปนเพ่ือการสาธารสุข 
4. การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจาํหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบริการอื่น 
5. จัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
6. จัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรด 
7. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
8. การสงเสริมกิจการการทองเท่ียว 
 

 
 

ËÁÒÂàËµØ  ¢ŒÍÊÍº»ÃÐàÀ·¹ÕéµŒÍ§ÃÐÇÑ§ãËŒ Ṍ à¾ÃÒÐà¢Ò¨Ð¶ÒÁÂÔºÂ‹ÍÂ àª‹¹ 
ãËŒÁÕâÃ§¦‹ÒÊÑµÇ�¶×Íà»š¹ÍíÒ¹Ò¨Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§Ê‹Ç¹ÃÒª¡ÒÃã´ µÍº à·ÈºÒÅàÁ×Í§ 
ËÃ×Í ãËŒÁÕºíÒÃØ§¡ÒÃÊ§à¤ÃÒÐË�ÁÒÃ´ÒáÅÐà ḉ¡ ¤×Í¢ŒÍã´ µÍº à·ÈºÒÅ¹¤Ã 
ÍÐäÃáºº¹Õéà»š¹µŒ¹ ¡Å‹ÒÇ¤×Í ã¤Ã¨Ðä»¨íÒä Œ́ÅÐ µŒÍ§ãªŒà·¤¹Ô¤Ê‹Ç¹ºØ¤¤Å¹Ð 
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      รายไดของเทศบาล 
 

1. ภาษีอากรตามแตท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 
2. คาธรรมเนียม คาใบอนุญาต และคาปรับตามแตจะมีกฎหมายบัญญัติไว 
3. รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 
4. รายไดจากสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย 
5. พันธบัตรหรือเงินกู ตามแตจะมีกฎหมายกําหนดไว 
6. เงินกูจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆ 
7. เงินอุดหนนุจากรัฐบาลหรือองคการบริหารสวนจังหวัด 
8. เงินและทรัพยสินอยางอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
9. รายไดอื่นตามแตท่ีจะมีกฎหมายกําหนดไว 

 
 
เทศบาลจะกูเงินจากกระทรวง ทบวง กรม องคการ หรือนิติบุคคลตางๆไดตอเมื่อไดรับ 
อนุญาตจากสภาเทศบาลและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแลว 

 
 
      รายจายของเทศบาล 
 

1. เงินเดือน                    5.  คาวัสดุ  
2. คาจาง                   6.  คาครุภัณฑ  
3. เงินคาตอบแทนอื่นๆ        7.  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง และทรัพยสินอื่นๆ    
4.  คาใชสอย                          8.  เงินอุดหนุน 
         9.  รายจายอื่นใดตามท่ีมีขอผูกพันหรือตามท่ีมีกฎหมาย 
          หรือระเบียบของกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว 

 
โดยปกติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจัดใหมีการตรวจสอบ 

การคลัง การบัญชี หรือการเงินอื่นๆของเทศบาลปละคร้ัง 

 
 

ผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจหนาที่ในการควบคุม ดูแลเทศบาลในจังหวัดนั้นๆ 
นายอําเภอ ใหชวยผูวาราชการจังหวัดควบคุมดูแลเทศบาลตําบลในอําเภอนั้นๆ 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล 

 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย        เปนประธาน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น      กรรมการ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง      กรรมการ 
อธิบดีกรมตํารวจ        กรรมการ 
อธิบดีกรมสามัญศึกษา        กรรมการ 
อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา       กรรมการ 
อธิบดีกรมการแพทย        กรรมการ 
อธิบดีกรมอนามัย        กรรมการ 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ       กรรมการ 
ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กรรมการและเลขานุการ 
กรรมการอื่นท่ีกระทรวงมหาดไทยต้ังอีกไมเกิน  5 คน  
 
หนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล :   
          ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการ
เทศบาลโดยท่ัวไป 
 

กรรมการอื่นๆซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ังใหมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป 
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พระราชบัญญัติเก่ียวกับสวนทองถ่ินเมืองพัทยา 
 
 

 นายชวน  หลีกภัย เปนผูสนองพระบรมราชโองการ 
 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 เมืองพัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 การแกไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 
การบริหารเมืองพัทยาประกอบดวย 

             1.  สภาเมอืงพัทยา       2.  นายกเมืองพัทยา 
 
                              
สภาเมืองพัทยา      นายกเมืองพัทยา 
 

- สมาชิก 24 คน เลอืกต้ังโดยราษฎรเมืองพัทยา      -  เลอืกต้ังโดยการลงคะแนนโดยตรงและลับ 
- สภาฯ มีอายุ 4 ป นับแตวันเลือกต้ัง          -  สัญชาติไทยโดยการเกิด 
- สภาฯ จะเลือกบุคคลในสมาชิกสภา เพ่ือเปน       -  อายุไมตํ่ากวา 30 ป บริบูรณ 
   ประธานฯ 1 คน และรองฯ 2 คน ผูวาแตงต้ัง       -  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี 
- อาจมีเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและ       -  มีช่ือในทะเบียนบานพัทยาไมตํ่ากวา 1 ป 

ผูชวยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไมเกิน    -  มีอายุวาระตามตําแหนง 4 ป 
    จํานวนรองประธานสภาเมืองพัทยา          -  พนวาระแลวใหเลอืกใหมภายใน 45 วัน 
- ประชุมสมัยสามัญของสภาเมืองพัทยา         -  แตงต้ังรองนายกเมืองพัทยาไมเกิน 4 คน 

ไมนอยกวาสองสมัยแตไมเกินสี่สมัยตอป         -  แตงต้ังเลขานุการนายกเมืองพัทยาและ 
- สมัยประชุมกําหนดไมเกิน 30 วัน              ผูชวยเลขานกุารนายกเมืองพัทยาจํานวน 
- หากเห็นควร สมาชิก 1 ใน 3 สามารถขอเปด          ไมเกินจํานวนรองนายกเมืองพัทยา 
    สมัยประชุมวิสามัญได (กําหนดไมเกิน 15 วัน)     -  ต้ังคณะท่ีปรึกษาไดไมเกิน 5 คน 
 
 
 สภาเมืองพัทยา มีอํานาจ ตราขอบังคับเก่ียวกับจรรยาบรรณของสมาชิก  ขอบังคับการ
ประชุมเก่ียวกับการเลือกและการปฏิบัติหนาท่ีของประธานสภาเมืองพัทยา  รองประธานสภาเมือง
พัทยา  คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา  วิธีการประชุม การเสนอและ
พิจารณารางขอบัญญัติ การเสนอญัตติ การปรึกษา  การอภิปราย  การลงมติ  การต้ังและตอบกระทู
ถาม  การเปดอภิปรายท่ัวไป การรักษาระเบียบและความเรียบรอย  และกิจการอื่นอันเปนหนาท่ี
ของสภาเมืองพัทยา 
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   คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 

1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2. มีอายุไมตํ่ากวา 25 ป บริบูรณในวันเลือกต้ัง 
3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 

 นับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง หรือ มีช่ือในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกต้ัง 
 และไดเสียภาษีโรงเรือนและท่ีดินใหเมืองพัทยาในปท่ีสมัครหรือกอนปท่ีสมัครหนึ่งป  
 
 

 
    บุคคลตองหามไมใหใชสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาเมืองพัทยา 
 
 1. เปนบุคคลผูมลีักษณะตองหามมิใหใชสิทธิเลือกต้ัง  
 2. ติดยาเสพติดใหโทษ 
 3. เปนบุคคลลมละลาย 
 4. ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 
 5. เคยตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแต 2 ปขึ้นไปโดยพนโทษมายังไมถึง 5 ป ใน
วันเลือกต้ัง เวนแตกระทําความผิดโดยประมาท 
 6. เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
เพราะทุจริตตอหนาท่ี หรือ กระทําการประพฤติมิชอบในวงราชการ 
 7. เคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ของศาลใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินเพราะร่ํารวย
ผิดปกติหรือมีทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
 8. เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
 9. เปนสมาชิกสภาทองถิ่น สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือ สมาชิกวุฒิสภา 
 10. เปนพนักงานหรอืลูกจางของรัฐ รฐัวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิ่น 
 11. อยูในระหวางตองหามหรือตัดสิทธิมิใหดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 12. เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจาก
การกระทําทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 13. เคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงราษฎรลงคะแนนเสียงใหพนจาก
ตําแหนงตามกฎหมายวาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น และยังไมพนกําหนดหาป นับแตวันท่ีพนจากตําแหนงครั้งหลังสุดจนถึงวันเลือกต้ัง 
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    คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเลือกตั้งสภาเมืองพัทยา 
 

1. มีสัญชาติไทย บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
2. อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง 
3. มีช่ือในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาติดตอกันไมนอยกวา 180 วัน นับถึงวันเลือกต้ัง 

 

 
 
    บุคคลตองหามไมใหใชสิทธิเลือกตั้ง 
 

1. วิกลจริตหรือ จิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
2. เปนภิกษุ สามเณร นกัพรต หรือ นักบวช 
3. ตองคุมขังอยูโดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
4. อยูในระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ัง 

 
 
 
     การประชุมสภาเมืองพัทยา 
 
 1. ใหผูวาราชการจังหวัดเรียกประชุมครั้งแรกภายใน 15 วัน นับต้ังแตวันเลือกต้ัง 
 2. สมัยประชุมสามัญไมนอยกวา 2 สมัย ไมเกิน 4 สมัย สมัยละไมเกิน 30 วัน กรณีมี
ความจําเปนสามารถขยายอีกไมเกิน 30 วัน 
 3. นายกเมืองพัทยา หรือ สมาชิกไมนอยกวาหนึ่งในสามอาจทําเรื่องเสนอตอ
ประธานสภาใหมีการเปดประชุมวิสามัญ สมัยละ  15 วัน 
 4. การประชุมสภาเทศบาลตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 
 5. การประชุมตองกระทําโดยเปดเผย เวนแตนายกหรือสมาชิกไมนอยกวา 1 ใน 4 รอง
ขอใหประชุมลับก็สามารถประชุมลับได 
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เกี่ยวกับนายกเมืองพัทยา 

 
 

          นายกเมืองพัทยา มีอํานาจหนาท่ี กําหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารเปนไป
ตามกฎหมาย  ขอบัญญัติ  และนโยบาย สั่ง  อนุญาต  และอนุมัติเก่ียวกับราชการของเมืองพัทยา
แตงต้ังและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา  เลขานุการนายกเมืองพัทยา  ผูชวยเลขานุการนายกเมือง
พัทยา  ประธานท่ีปรึกษา  ท่ีปรึกษาหรือคณะท่ีปรึกษา วางระเบียบเพ่ือใหงานของเมืองพัทยา
เปนไปดวยความเรียบรอย  
 
         นายกเมืองพัทยา แตงต้ังรองนายกฯไดไมเกิน 4 คน 
 
         

 
     คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายกเมืองพัทยา 
 
 

 1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 2.  มีอายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
 3.  สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ 
 4.  มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 1 ปนับถึงวัน 
               สมัครรับเลือกต้ัง หรือเปนผูมีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับ 
               เลือกต้ังและไดเสียภาษีตามกฏหมายวาดวยภาษีโรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวา 
     ดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหเมืองพัทยาในปท่ีสมัครหรือในปกอนปท่ีสมัครหนึ่งป  
 
  

ÅÑ¡É³ÐµŒÍ§ËŒÒÁ¢Í§¡ÒÃÃÑºÊÁÑ¤ÃàÅ×Í¡µÑé§à»š¹¹ÒÂ¡àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ¡çãªŒà¡³±�à ṌÂÇ¡Ñ¹¡Ñº 
ÅÑ¡É³ÐµŒÍ§ËŒÒÁ (·ÕèËŒÒÁãªŒÊÔ· Ô̧Å§àÅ×Í¡µÑé§) ¢Í§¡ÒÃÊÁÑ¤Ãà»š¹ÊÁÒªÔ¡ÊÀÒàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒ 
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ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 

 
 

 เมืองพัทยาแบงสวนราชการดังตอไปนี้ 
  1.  สํานักปลัดเมืองพัทยา 
 2.  สวนราชการอื่นตามท่ีนายกเมืองพัทยาประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ  
               กระทรวงมหาดไทย 
  
 
 ปลัดเมืองพัทยา เปนผูบังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและลูกจางเมืองพัทยารองจาก
นายกเมืองพัทยา  และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจําของเมืองพัทยาใหเปนไปตามนโยบาย 
และมีอํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีมีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 
  
 ในกรณีท่ีนายกเมืองพัทยาไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกเมอืงพัทยาตามลําดับท่ี
นายก เมืองพัทยาจัดไวเปนผูรักษาราชการแทน ถาไมมีรองนายกเมืองพัทยาหรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติราชการได ใหปลัดเมืองพัทยาเปนผูรกัษาราชการแทน 
 
 
 ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ใหมีอํานาจดังตอไปนี้ 
 

 1.  เขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรอืไม
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือขอบัญญัติ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลา
ทําการของสถานที่นั้น 
 2.  มีหนังสอืสอบถามหรอืเรียกบุคคลใดมาช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรอื
หลักฐานอืน่ท่ีเก่ียวของกับการกระทําท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบัญญัติ 
 3.  ยึดหรืออายัดเอกสาร  หลักฐาน  ยานพาหนะหรือสิ่งใด  เพ่ือใชเปนหลักฐานในการ
ดําเนินคดี 
 4.  จับกุมผูกระทําความผิดตามกฎหมาย หรือขอบัญญัติเพ่ือดําเนินคดี 
 

 
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา 
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    อํานาจหนาที่ของเมืองพัทยา 
 

1. การรักษาความสงบเรยีบรอย 
2. ใหมีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
3. การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. การคุมครองและดูแลรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
5. การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 
6. การจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรม 
7. การจัดการจราจร 
8. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง 
9. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบําบัดน้ําเสีย 
10. การจัดใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
11. การจัดใหมีการควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ และท่ีจอดรด 
12. การควบคุมอนามัยและความปลอดภัยในรานจําหนายอาหาร โรงมหรสพและสถานบรกิารอื่นๆ 
13. การควบคุมและสงเสรมิกิจการทองเท่ียว 
14. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 
15. อํานาจหนาท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนของเทศบาลนครหรือของเมอืงพัทยา  

 
 
 
      รายไดของเมืองพัทยา 
 
 

1. ภาษีอากร คาธรรมเนยีม คาใบอนุญาต และคาปรับใด ตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 
2. รายไดจากทรัพยสินของเมืองพัทยา 
3. รายไดจากสาธารณูปโภคของเมืองพัทยา 
4. รายไดจากการพาณิชยของเมืองพัทยา 
5. รายไดจากการจําหนายพันธบัตรเมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทยและ

กระทรวงการคลังรวมกัน และตราเปนขอบญัญัติแลว 
6. เงินกู เมื่อไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย และตราเปนขอบัญญัติแลว  

ถาเปนเงนิกูจากตางประเทศตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังดวย 
7. เงินอุดหนนุหรือรายไดอื่นตามท่ีรัฐบาลหรือหนวยงานของรัฐจัดสรรให 
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8. เงินชวยเหลือจากตางประเทศ องคการตางประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ ถาเปน 

กรณีท่ีเงินชวยเหลือดังกลาวมีเงื่อนไขหรอืขอผูกพันใดๆตองไดรับความเห็นชอบจาก 
         กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังรวมกันกอน ถากรณีไมมีเงื่อนไขหรอืขอผูกพัน 
         ใดๆใหรายงานใหกระทรวงฯทราบ 

9. เงินชวยเหลือและคาตอแทน 
10. เงินและทรัพยสินอยางอื่นท่ีมีผูอุทิศให 
11. รายไดอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหเปนของเมืองพัทยา 

 
 
      รายจายของเมืองพัทยา 
 
 

1. เงินเดือน         2.  คาจาง            3.  คาตอบแทน         
4.  คาใชสอย   5.  คาวัสดุ          6.  คาครุภัณฑ    
7.  คาท่ีดิน และสิ่งกอสราง    8.  เงินอุดหนนุ   9.  รายจายตามขอผูกพัน 

    10.  รายจายอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติหรือขอบัญญัติกําหนด 
 
 
 
 เมื่อสิ้นปงบประมาณ ใหนายกเมืองพัทยาประกาศรายการรับจายเงินประจําป 
   งบประมาณที่สิ้นสุดลงพรอมทั้งรายการผูกพันที่เบิกตัดปงบประมาณไวเผยแพรให 
   ประชาชนทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่สิ้นสุดปงบประมาณ 
 
 
 
 ãËŒÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹µÃÇ¨à§Ô¹á¼‹¹ Ố¹à»š¹¼ÙŒµÃÇ¨ÊÍº¡ÒÃÃÑºà§Ô¹ ¡ÒÃ¨‹ÒÂà§Ô¹ ¡ÒÃºÑÞªÕ 
       ¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹Í×è¹æ¢Í§àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒáÅÐ·íÒÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºàÊ¹Í 
       ¹ÒÂ¡àÁ×Í§¾Ñ·ÂÒà¾×èÍàÊ¹ÍÊÀÒàÁ×Í§¾Ñ·ÂÒµ‹Íä» 
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ความรูเก่ียวกับภาษี อากรและคาธรรมเนียมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ระบุใหสามารถเก็บภาษีเปนรายไดตามท่ีกําหนดในกฎหมายได  
 
องคการบริหารสวนจังหวัด สามารถเก็บภาษีตอไปนี้ได  ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน  ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว 
 
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใดใหจัดสรรใหแกองคการ

บริหารสวนจังหวัดนั้นดวย  /  ภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บไดในจังหวัดใด
ใหสงมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดรอยละหาของภาษีท่ีจัดเก็บได / คาภาคหลวงแร 
คาภาคหลวงปโตรเลียมท่ีไดมีการจัดเก็บตามกฎหมายวาดวยการนั้นในเขตองคการบรหิารสวน
จังหวัดใด ใหจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดนั้นดวย  

 
องคการบริหารสวนจงัหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวน

จังหวัดจากการคาในเขตจังหวัด ดังตอไปนี้ 
 

1. น้ํามันเบนซินและน้ํามนัท่ีคลายกัน  น้ํามันดีเซลและน้าํมันท่ีคลายกัน หรือกาซ
ปโตรเลียมท่ีใชเปนเช้ือเพลิงสําหรับรถยนต โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละ 10 
สตางคสําหรับน้ํามันและกิโลกรัมละไมเกิน 10 สตางคสําหรับกาซปโตรเลียม 
 

2. ยาสูบ โดยจัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค 
 

องคการบริหารสวนจงัหวัด มีอํานาจออกขอบัญญัติเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรม 
 
องคการบริหารสวนจงัหวัด มีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียม 

เพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของภาษีอากรและคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้ 
1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 

 
ในการเสียภาษีอากรตามดังกลาวนี้ ถามีเศษของหนึ่งบาทใหตัดท้ิงไป 
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    ในการบังคับเรียกเก็บภาษีอากรคางชําระ ใหปลัดองคการบรหิารสวนจังหวัดหรือ

หัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจสั่งยึดและสั่งขายทอดตลาดทรัพยสิน
ของผูตองรับผิดชอบเสียภาษีอากรได โดยมิตองขอใหศาลออกหมายยึดหรือมีคําสั่ง  (ไดรับความ
เห็นชอบจากนายก อบจ แลว) 

     
   เงินไดจากการขายทอดตลาด เมื่อหักคาธรรมเนียมและคาใชจายในการยึดและขาย

ทอดตลาดและเงินภาษีอากรคางชําระแลว ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของทรัพยสิน 

 
    ทุกปงบประมาณ ใหรัฐบาลจัดสรรเงินใหแกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนเงินอุดหนุน 

 
องคการบริหารสวนตําบล  เทศบาล และ เมืองพัทยา   สามารถเก็บภาษีตอไปนี้ได   
ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและผลประโยชนอื่น

อันเกิดจากการฆาสัตวอากรรังนกอีแอน 
ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลือ่นท่ีจัดเก็บไดในจังหวัดใดใหจัดสรรใหแกองคการ

บริหารสวนตําบล หรอืเทศบาลนั้นดวย   
 
องคการบริหารสวนตําบล และเทศบาล มีอาํนาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีอากรและ

คาธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นไมเกินรอยละ 10 ของภาษีอากรและคาธรรมเนียม ดังตอไปนี ้
1. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2. คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา 
3. คาธรรมเนียมใบอนุญาตในการเลนการพนัน 

          
          ในการเสียภาษีอากรตามดังกลาวนี้ ถามีเศษของหนึ่งบาทใหตัดท้ิงไป 
 
 คาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยน้ําบาดาล  เงนิอากรประทานบัตร  ใบอนุญาตและ
อาชญาบัตรตามกฎหมายวาดวยการประมง  คาภาคหลวง และคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวย
ปาไม และคาธรรม- เนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ท่ีเก็บไดใหเปน
รายไดของ อบต นั้น 
 คาภาคหลวงแรและคาภาคหลวงปโตรเลียม  เมื่อมีการจัดเก็บใหจดัสรรแก อบต หรือ
เทศบาลนัน้ 
 
 เงินเก็บตามกฎหมายวาดวยอุทยานแหงชาติ ใหแบงให อบต หรือเทศบาล นั้นดวย 
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    คุณสมบัติของผูสมัครเปนนายก อบจ. นายกเทศมนตรี, นายก อบต. นายกเมืองพัทยา 
 

(1)  อายุไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
(๒) สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา (ยกเวนนายก อบต.ระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น หรือสมาชิกรัฐสภา 
(๓) ไมเปนผูท่ีพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหาร

ทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิ่น เพราะเหตุมีสวนได
เสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึงหาปนับ
ถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง 

(๔) ไมเคยเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ซ่ึงถูกใหพนจากตําแหนงเนื่องจาก
กระทําการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 ดํารงตําแหนง นับตั้งแตวันเลือกตั้ง มีระยะเวลาการดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป  
 
การพนตําแหนงของนายก 
      (๑) ถึงคราวออกตามวาระ 
      (๒) ตาย 
      (๓) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด (ยกเวนนายก อบต.ย่ืนตอนายอําเภอ)  
      (๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  
      (5) กระทําการฝาฝนตามขอบัญญัติของกฎหมายสวนทองถิ่น  
      (6) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนง 
      (7) ถูกพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
      (8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกต้ังไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธ์ิเลือกต้ังท่ีมาลงคะแนนรวมกัน
ถอดถอน 
 

รองนายกพนจากตําแหนงเมื่อ 
      (1) นายกพนจากตําแหนง 
      (๒) นายกมีคําสั่งใหพนจากตําแหนง 
      (๓) ตาย 
      (๔) ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกตอนายก  
      (๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม  
      (๖) กระทําการฝาฝนตามกฎหมายกําหนด 
      (๗) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
      (๘) รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาสอบสวนและสั่งใหออกจากตําแหนง 
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    คุณสมบัติของสมาชิกสภาทองถ่ินทุกประเภท 
 

1.  มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
2.  อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันเลอืกต้ัง 
3. มีช่ืออยูในทะเบียนบานในเขตองคกรปกครองสวนทองถิน่ท่ีสมคัรรับเลอืกต้ังเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันสมัครรบัเลือกต้ัง หรือไดเสียภาษีตามกฎหมายวาดวยภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน หรือกฎหมายวาดวยภาษีบํารุงทองท่ีใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นเปน
เวลาติดตอกัน 3 ป นบัถึงป ท่ีสมัครรับเลอืกต้ัง (กรณีสมัครรับเลอืกต้ังสมาชิกสภาอบต. ตองมีช่ือ
ในทะเบียนบานในหมูบานของตําบลท่ีสมัครดวย จะใชการเสียภาษีมาเปนทางเลือกไมได ตาม 
พรบ.อบต)  

4. มีคุณสมบัติอื่นท่ีกฎหมายวาดวยการจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด ไดแก 
 4.1  ตองไมเปนผูพนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น คณะผูบรหิารทองถิ่น หรือ

ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น หรือท่ีปรึกษาหรือเลขานุการของผูบริหารทองถิน่เพราะเหตุ
มีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสญัญาหรือกิจการท่ีกระทํากับองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นยังไมถึงหาปนบัถึงวันสมัคร (ใชเฉพาะสมาชิกสภาเทศบาลและสมาชิกสภาอบจ) 

 4.2 ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล สมาชิก
สภาทองถิ่น คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่นหรือเลขานุการหรือท่ี
ปรึกษาผูบริหารทองถิ่นเพราะเหตุมีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการท่ี
กระทํากับองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาป นับถึงวันรับสมัครเลือกต้ัง (ขอนี้ใชเฉพาะกับ
ผูสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล) 
 4.3  ไมเปนผูมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 

 -  ติดยาเสพติดใหโทษ 
 -  เปนบคุคลลมละลาย 
 -  เปนบคุคลท่ีมีลักษณะตองหามการใชสิทธิตามกฎหมาย ไดแก 

(1) วิกลจริตจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  
(2) เปนภิกษุสามเณร นักพรต นักบวช  
(3) อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลอืกต้ัง    

-  ตองคําพิพากษาใหจําคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายศาล 
-  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกต้ังแตสองปขึ้นไป และไดพน 

โทษมายังไมถึงหาปนบัถึงวันเลือกต้ัง เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท 
- ตองคําพิพากษาถึงท่ีสุดวากระทําความผิดตามพรบ.นี ้ไมวาจะไดรับโทษ 

หรือไม โดยไดพนโทษหรือตองคําพิพากษามายังไมถึงหาปนับถึงวันเลอืกต้ังแลวแตกรณี 
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- เคยถูกไลออกปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรฐั หรือ 

รัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตตอหนาท่ีหรือถือวากระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 
   - เคยตองคําพิพากษาหรือคําสัง่ศาลใหทรพัยสินตกเปนของแผนดินเพราะรํ่ารวย  
ผิดปกติหรือทรัพยสินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
      - เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภา สมาชิก 

สภาทองถิ่น ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยหรือกฎหมายวาดวยการ
ลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นแลวแตกรณีมายังไมถึงหา
ปนับถึงวันเลอืกต้ัง 
   -  อยูระหวางการเสียสิทธิ ตาม ม.37 และตาม พรป.เลือกต้ัง สส.,สว. ม.26 
   -  เคยถูก กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง มายังไมถึงหนึ่งปนับแตวันท่ีกกต. มีคําสั่ง  
   -  เปน สส., สว.,หรือสมาชิกหรือผูบริหารทองถิ่น 
   -  เปนผูสมคัรรับเลอืกต้ัง สส., สว., สมาชิก, ผูบริหารทองถิ่นท่ีสมัครหรือทองถิน่อื่น 

   -  เปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
   -  เปนพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถิ่น   

    หรือเปนเจาหนาท่ีอื่นของรัฐ 
   -  เปนกกต.,คตง.,ปปช.,กก.สิทธิฯ,ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูตรวจการแผนดินฯ 

 
 
    คุณสมบัติของผูมีสิทธ์ิเลือกตั้ง 
 

1. มีสัญชาติไทย บุคคลท่ีมีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
2. อายุไมตํ่ากวา 18 ปบริบูรณในวันท่ี 1 มกราคม ของปท่ีมีการเลือกต้ัง 
3. มีช่ือในทะเบียนบานในเขตเลือกต้ังติดตอกันไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกต้ัง 

(ยกเวนเมืองพัทยามีช่ือในทะเบียนบานติดตอกันไมนอยกวา 180 วัน) 
4. คุณสมบัติอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 

กรณีท่ียายออกจากทะเบียนบานไปอยูเขตใหมภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เดียวกัน ทําใหมีช่ือในเขตเลือกต้ังติดตอกันนอยกวา 1 ป ใหมีสิทธิเลือกต้ังในเขตท่ีตนมีช่ือครั้ง
สุดทายท่ีติดตอกันไมนอยกวา 1 ป  ยกตัวอยางเชน 
   นาย ก  มีช่ือในทะเบียนบานเขต 1 เปนระยะเวลา 1 ปครึ่ง ตอมายายไปอยูเขต 2 เปน
ระยเวลา 3 เดือน ตอมายายไปอยู เขต 3 เปนระยะเวลา 10 เดือน ท้ัง 3 เขต อยูภายในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเดียวกัน พอดีในปนี้มีการเลือกต้ัง ในกรณีนี้ นาย ก ตองไปใชสิทธิลงคะแนน
เสียงใน เขต 1 เนื่องจากเปนเขตท่ีอยูติดตอกันไมนอยกวา 1 ป  เปนตน 
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บุคคลที่มีลักษณะตอไปนี้ในวันเลือกตั้งหามใชสิทธิเลือกตั้ง 

1. วิกลจริต จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ 
2. เปนภิกษุ  สามเณร  นักพรต นักบวช 
3. ถูกคุมขังโดยหมายของศาลหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมาย 
4. อยูระหวางถูกเพิกถอนสิทธิเลือกต้ัง 
5. มีลักษณะอื่นตามท่ีกฎหมายองคกรปกครองสวนทองถิ่นกําหนด 

 
บุคคลตอไปนี้หากแจงไปยังผูอํานวยการเลือกตั้งแลว จะไมไปใชสิทธ์ิก็ได 

1. เจ็บปวย ไมวาถึงขนาดตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือไม 
2. มีรางกายทุพพลภาพจนไมสะดวกในการไปใชสิทธิเลือกต้ัง 
3. มีอายุเกินเจ็ดสิบปบริบูรณในวันเลือกต้ัง 
4. ไมอยูในภูมิลําเนาในเวลาเลือกต้ัง 
5. เหตุอื่นท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

การแจงความใหทําเปนหนังสือย่ืนตอผูอํานวยการการเลือกต้ังประจําองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นกอนวันเลือกต้ังไมนอยกวา 7 วันโดยจะสงไปทางไปรษณียก็ได ให
ผูอํานวยการการเลือกต้ังบันทึกเหตุท่ีไมสามารถไปเลือกต้ังไดในบัญชีรายช่ือผูมีสิทธิ
เลือกต้ังและเก็บหนังสือแจงเหตุนั้นไวเปนหลักฐาน 

 
 
กรณีไมไปเลือกตั้งโดยไมแจงเหตุจะเสียสิทธิดังนี้ 

1. สิทธิย่ืนคํารองคัดคานการเลือกต้ังสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
2. สิทธิคัดคานการเลือกกํานัน ผูใหญบาน 
3. สิทธิรับสมัครเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่น 
4. สิทธิรับเลือกต้ังเปนกํานันและผูใหญบาน 
5. สิทธิเขาช่ือรองขอใหสภาทองถิ่นพิจารณาออกขอบัญญัติทองถิ่น 
6. สิทธิเขาช่ือรองขอใหถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น 

การเสียสิทธิใหมีกําหนดเวลาต้ังแตวันเลือกต้ังครั้งท่ีผูนั้นไมไปใชสิทธิเลือกต้ังจนถึง 
วันเลือกต้ังครั้งท่ีผูนั้นไปใชสิทธิ  

 ยกตัวอยางเชน  นาย ก ไมไปใชสิทธิเลือกต้ังสภาทองถิ่นป พ.ศ. 2550 โดยไมแจง
เหตุ จะทําใหนาย ก เสียสิทธิดังกลาวทุกอยาง ไมมีสิทธิสมัครเปนกํานัน ผูใหญบาน ผูบริหาร
ทองถ่ิน ไปจนกวา นาย ก จะไปใชสิทธิเลือกต้ังสภาทองถิ่นอีกครั้งในวาระตอไป ในป 2554 ถึง
จะไดรับสิทธิคืนมา เปนตน 
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    การประชุมสามัญของสภาทองถ่ิน 
 

1. การประชุมครั้งแรกสุด จะเกิดขึ้นหลังจากการเลือกต้ัง ภายใน 15 วัน นับต้ังแตวัน
ประกาศผลการเลือกต้ังครบตามจํานวน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูเรียกประชุม 
ยกเวนสมาชิกสภา อบต. นายอําเภอเปนผูเรียกประชุมครั้งแรก  
 

2. การประชุมครั้งแรกสุดจะมีจุดมุงหมายเพ่ือเลือกประธานและรองประธานสภา กรณี
ประชุมไมได หรือ ไมสามารถเลือกประธานและรองประธานไดผูวาราชการจังหวัด 
อาจเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหยุบสภา  

             (ยกเวน อบต. คือจะใหนายอําเภอเปนผูเสนอผูวาราชการจังหวัดใหยุบสภา อบต.) 
 

3. การประชุมสภา ตองมีสมาชิกสภามาประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนสมาชิก
เทาท่ีมีอยูจึงจะเปนองคประชุม 
 

4. การประชุมสามัญจะมีการกําหนดจํานวนครั้ง และสมัยการประชุม ดังนี้ 
 

อบจ เทศบาล อบต พัทยา 
2 สมัย 

สมัยละ 45 วัน 
ขยายได 15 วัน 

4 สมัย 
สมัยละ 30 วัน 

ไมนอยกวา 2  
แตไมเกิน 4 สมัย 
สมัยละ 15 วัน 

ไมนอยกวา 2  
แตไมเกิน 4 สมัย 
สมัยละ 30 วัน 

 
5. นอกจากการประชุมสามัญแลว กรณีมีความจําเปนสามารถจัดประชุมวิสามัญได ดังนี้ 
 

อบจ เทศบาล อบต พัทยา 
7 วัน 15 วัน 15 วัน 15 วัน 

 
 
การปฏิบัติหนาที่และรักษาราชการแทน  

 1. ในระหวางท่ีไมมีนายกฯ ใหปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติหนาท่ีของ
นายกฯเทาท่ีจําเปนไดเปนการช่ัวคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ัง  

  2. กรณีท่ีมีนายกองคการบริหารนั้นๆ แตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองนายกท่ีนายกฯ
จัดไวตามลําดับเปนผูรักษาราชการแทน  

      ถาไมมีรองนายกฯหรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได ใหปลัดฯเปนผูรักษาราชการแทน 
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คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) 

 
คณะกรรมการชุดนี้เปนทีมชุดใหญของประเทศ ผูหลักผูใหญท้ังสิน้ท่ีเปนกรรมการเพราะตองเปน 
ทีมหลักหรือกลุมคนท่ีกํากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ทุกรูปแบบของประเทศไทย มีหนาท่ีในการกําหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรกัษาระบบ 
คุณธรรมเก่ียวกับงานบุคคล ในการแตงต้ัง การใหพนจากตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนและ 
ประโยชนตอบแทนอื่นๆใหเหมาะสมแกการพัฒนาทองถิ่น  กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกบุคคล 
ใหคําปรึกษา เสนอแนะ สงเสริม แนะนํา ศึกษา วิเคราะหงานดานบุคคลในการทํางานกับองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น ประสานงานกับคณะรฐัมนตรีและหนวยงานของรัฐ (คือคุมงานดานบุคคล) 

 
â´ÂãËŒÁÕÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒµÃ°Ò¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹ºØ¤¤ÅÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ã¹ÊÑ§¡Ñ´ 
ÊíÒ¹Ñ¡»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§ ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ÁÕË¹ŒÒ·ÕèÃÑº¼Ô´ªÍº§Ò¹ã¹ÃÒª¡ÒÃ¢Í§ ¡.¶. 

 
 

      1.  ประธาน ก.ถ. ตองมาจากการคัดเลือก ดูการคัดเลือกในตอนทายของกลุมกรรมการชุดนี้ 
      2.  กรรมการโดยตําแหนง 6 คน 

-  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
-  เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
-  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
-  ปลัดกระทรวงการคลัง 
-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
-  อธิบดีกรมการปกครอง 

      3.  กรรมการ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน คณะรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูมีความรูความเช่ียวชาญ   
           ในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคลดานระบบราชการ ดานบริหาร 
           และการจัดการหรือดานกฎหมายซ่ึงมีผลงานทางวิชาการหรือมีความรูเปนท่ียอมรับ 
      4.  กรรมการ ผูแทน จากขาราชการหรือพนักงาน อปท ตางๆ อันไดแก 

-  ผูแทนคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 1 คน 
-  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 1 คน 
-  ผูแทนคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 1 คน 
-  ผูแทนคณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน 
-  ผูแทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 1 คน 

      5. หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่     
         เปนเลขานุการ 
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ใหกรรมการตามขอ 2  (กรรมการโดยตําแหนง)  ขอ 3  (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ) และ ขอ 4  
(กรรมการท่ีเปนผูแทนจากฝายตางๆ) เสนอรายช่ือบุคคลฝายละ 3 คน รวมแลวจะไดมา 9 คน 
จากนั้นใหท้ังเกาคนดังกลาวประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองผูไดรับคะแนนสูงสุดจะไดเปนประธาน  
 
 

ประธานฯมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง อยูไดเพียงวาระเดียว 
 
 

นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว ประธานคณะกรรมการฯ จะพนจากตําแหนงเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก (ย่ืนหนังสือลาออกตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหออก โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากมีความประพฤติเสื่อเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาท่ี 
4. ขาดคุณสมบัติ 
5. เปนบุคคลลมละลาย 
6. เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ 
7. ไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
 
 
คุณสมบัติของ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง 5 คน (คนท่ีจะมาเปนกรรมการในขอ 3) 
- สัญชาติไทย   
- อายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณ 
- ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
- ไมเปนพนักงานหรือลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
- ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
- ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น 
- ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆในพรรคการเมือง  

 
 
ถาตําแหนงกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการผูแทนวางลงใหดําเนินการคัดเลอืกกรรมการ 
มาแทนตําแหนงท่ีวางนั้นโดยเร็ว คนท่ีมาทําหนาท่ีแทนจะมีวาระเทากับระยะเวลาท่ีเหลอือยู 
ของผูท่ีตนแทน 
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นอกจากการพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการผูทรงคุณวุฒิ จะพนจากตําแหนงเมื่อ 
1. ตาย 
2. ลาออก (ย่ืนหนังสือลาออกตอประธานกรรมการ) 
3. เปนบุคคลลมละลาย 
4. เปนคนไรความสามารถหรือเสมอืนไรความสามารถ 
5. ขาดคุณสมบัติหรือมีลกัษณะตองหาม 
6. ไดรับโทษจําคุกโดยพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 

 
 

ขอสังเกตท่ีนาสนใจ  

ประธานฯ จะมีวาระการดํารงตําแหนง 6 ป และเปนประธานไดแคเพียงวาระเดียว  

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ และ กรรมการผูแทนมีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับการ

คัดเลือกอีกได 

 
 
 

  การประชุมคณะกรรมการฯ  
 
 

-  µŒÍ§ÁÕ¡ÃÃÁ¡ÒÃÁÒ»ÃÐªØÁäÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò¡Öè§Ë¹Öè§¢Í§¨íÒ¹Ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¨Ö§¨Ðà»š¹Í§¤�»ÃÐªØÁ    
-  »ÃÐ¸Ò¹äÁ‹ÍÂÙ‹ã¹·Õè»ÃÐªØÁãËŒ·Õè»ÃÐªØÁàÅ×Í¡¡ÃÃÁ¡ÒÃ¤¹Ë¹Öè§·íÒË¹ŒÒ·Õèà»š¹»ÃÐ¸Ò¹ 
-  ÁÕ¤Ðá¹¹¤¹ÅÐàÊÕÂ§ ¶ŒÒ¤Ðá¹¹à·‹Ò¡Ñ¹ãËŒ»ÃÐ¸Ò¹ÍÍ¡àÊÕÂ§à¾ÔèÁÍÕ¡Ë¹Öè§à»š¹àÊÕÂ§ªÕé¢Ò´ 
 
   ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏÍÒ¨áµ‹§µÑé§¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍ í́Òà¹Ô¹¡ÒÃã´æ 
   µÒÁ·Õè¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÏÁÍºËÁÒÂä Œ́ 
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คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 

 
1.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย หรือ รัฐมนตรีชวยฯ ท่ีไดรับมอบหมาย ประธาน 
2.   กรรมการโดยตําแหนง   
     2.1  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     2.2  เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
     2.3  ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
     2.4  อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
     2.5  อธิบดีกรมการปกครอง 
3.  ผูแทนองคการบรหิารสวนจังหวัด 6 คน 
     3.1  คัดเลือกจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 3 คน 
     3.2  คัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 3 คน 
4.  ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน คัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรู 
    ความเช่ียวชาญในดานการบริหารงานทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล 
    ดานระบบราชการ  ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอื่นๆท่ีเปนประโยชน 
5.  ขาราชการในกรมการปกครองซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวารองอธิบดี   เปนเลขานุการ 
     โดยขอ 5 นี้ใหอธิบดีกรมการปกครองแตงต้ังมาคนหนึ่งใหเปนเลขานุการ 
 
การไดมาของกรรมการขอ 3  ไดมาอยางไร  ใหปลัดกระทรวงมหาดไทยมีหนาท่ีดําเนินการจัด 
ใหมีการคัดเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ในขอ 3  
 
 การไดมาของกรรมการขอ 4 ไดมาอยางไร 
กรรมการขอท่ี 1 และ 2 เสนอรายช่ือบุคคลมา 9 คน  กรรมการขอ 3 เสนอช่ือบุคคลมาอีก 9 คน 
รวมกัน จะได 18 คน แลวให 18 คนนี้ ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือ 6 คนไดมาเปนขอ 4 

 
¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÅÒ§¢ŒÒÃÒª¡ÒÃÍ§¤�¡ÒÃºÃÔËÒÃÊ‹Ç¹¨Ñ§ËÇÑ´  (¤×Í¡ÃÃÁ¡ÒÃË¹Öè§ªØ´ Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹Õé 
à»š¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÐ Ñ́º»ÃÐà·È Ù́áÅ¤ÃÍº¤ÅØÁÇÒ§¡®à¡³±�µ‹Ò§æà¡ÕèÂÇ¡Ñº Íº¨ ·Ñé§»ÃÐà·È) 

 
      สรุปหนาที่ของกรรมการชุดดังกลาวนี้  คือ  ออกกฎเกณฑ กําหนดมาตรฐาน เก่ียวกับงาน
บุคคลตางๆใหกับองคการบริหารสวนจังหวัด (หรือ อบจ)  เชน เรื่องระเบียบ วินัย อัตรา ตําแหนง  
การแตงต้ัง การโยกยาย เงินเดือน คาตอบแทนอื่นๆ การใหออกจากราชการ การอุทธรณ การรอง
ทุกข  คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเปนขาราชการ  กํากับ แนะนํา ช้ีแจง สงเสริม ดานงานบคุคลของ 
อบจ ในจังหวัดตางๆ 
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รูจักคณะกรรมการชุดใหญของประเทศหนึ่งชุดซ่ึงเปนกรรมการกลางแลว ตอไปก็รูจักกรรมการ 
ท่ีประจําแตละจังหวัด ซ่ึงรับงานมาจากกรรมการชุดใหญ (กระจายออกมาทํางานแตละ อบจ) 

 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด 

 
คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวย 
 

1.  ผูวาราชการจังหวัด       เปนประธาน 
2.  หัวหนาสวนราชการในจังหวัด 3 คน 
3.  ผูแทนองคการบรหิารสวนจังหวัด 4 คน 
    3.1  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด     
    3.2  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
    3.3  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
    3.4  ผูแทนขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
4.  ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน คัดเลอืกจากผูมีความเช่ียวชาญ 
    ในดานการบริหารงานทองถิ่น  บริหารงานบุคคล 
    ระบบขาราชการ  หรือดานอื่นๆท่ีเปนประโยชน 
5. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด     เปนเลขานุการ   
 
 
            โดยผูวาราชการจังหวัดจะเปนผูมีหนาท่ีดําเนินการจัดใหมีการคัดเลือกผูแทน 
ขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (คือ ขอ 3.4 ตองมีการจัดเลือกต้ังหรือคัดเลอืกมา  
1 คน จากขาราชการ อบจ ท้ังจังหวัด) 
 
 
 

 
ดูรายละเอียดท่ีขอ 4 ซ่ึงกลาวถึงผูทรงคุณวุฒิจํานวน 4 คน ท่ีจะมาเปนคณะกรรมการนี้ 
คัดเลือกโดยให ผูวาราชการจังหวัด และหัวหนาสวนราชการในจังหวัด 3 คน (ขอ 1 , 2)  
เสนอช่ือบุคคลมา 6 คน และใหผูแทน 4 คน (ขอ 3) เสนอช่ือมาอกี 6 คน  รวม 12 คน 
จากนั้นใหท้ัง 12 คนท่ีไดรับการเสนอช่ือมานี้ ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือ 4 คน 

 
 
 
 

 

กรรมการในขอ 3.4 และ ขอ 4 
มีวาระดํารงตําแหนง 4 ป และ 
ถาหากกรรมการดังกลาววางลง 
ใหมีการคัดเลือกผูท่ีจะมาแทน
ตําแหนงท่ีวางโดยเร็ว โดยใหผู 
ท่ีมาแทนมีอายุวาระเทาท่ีเหลือ 
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คุณสมบัติของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ท้ัง 4 คน (คนท่ีจะมาเปนกรรมการในขอ 4) 
- สัญชาติไทย  (มีช่ืออยูในทะเบียนบานจังหวัดนั้นไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลอืกต้ัง) 
- อายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณ 
- ไมเปนขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา 
- ไมเปนพนักงานหรือลกูจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
- ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
- ไมเปนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น 
- ไมเปนเจาหนาท่ีหรือผูมีตําแหนงใดๆในพรรคการเมือง  

 
 

หลักเกณฑตอไปนี้ ใหใชเหมือนกันทั้งคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   

คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
 

        1.  การประชุมของคณะกรรมการฯ ตองมีกรรมการประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของกรรมการ
ท้ังหมด ถาประธานไมอยูในท่ีประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดใหเลอืกกรรมการคนใด
คนหนึ่งทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 
 
         การวินิจฉัยช้ีขาดใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งมีหนึ่งเสียง ถาคะแนนเทากัน ให
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงเปนเสียงช้ีขาด 
  
     **  ถามีการพิจารณาเรื่องเก่ียวกับกรรมการผูใดโดยเฉพาะ กรรมการผูนั้นไมมีสิทธิเขาประชุม 
 
        2.  คณะกรรมการฯ อาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือดําเนินการใดๆตามท่ีมอบหมายได 
 
        3.  คาตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการใหเปนไปตามระเบียบท่ี
คณะกรรมการกลางฯ กําหนด โดยการกําหนดคาตอบแทนตองคาํนึงถึงปริมาณงาน รายได และ
รายจายของแตละแหง สามารถปรับลดหรอืเพ่ิมขึ้นไดตามความเหมาะสมของปริมาณงานและ
สภาพทางการเงิน 
 
        4.  หนาท่ีของคณะกรรมการฯ คือ กําหนดหลักเกณฑและดําเนินงานเก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล 
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        5.  การกําหนดหลักเกณฑและการดําเนินการตางๆเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลให
คณะกรรมการกําหนดใหสอดคลองกับความตองการและความเหมาะสมของหนวยงานแหงนั้น 
ภายใตกรอบมาตรฐานท่ีคณะกรรมการกลางฯ กําหนด  
 
        6. การออกคําสั่งเก่ียวกับการบรรจุ แตงต้ัง การยาย การโอน การรับโอน การเลือ่นระดับ 
การเลื่อนขัน้เงนิเดือน การสอบสวน การลงโทษทางวินัย การใหออกจากราชการ การอุทธรณและ
การรองทุกขหรือการอื่นใดเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนอํานาจของผูบังคับบญัชาของ
องคการบริหารนั้นๆ ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  นายกเทศมนตรี  นายกองคการ
บริหารสวนตําบล  นายกเมืองพัทยา  
 

ขอความเหลานี้ ใชกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นอืน่ๆ ไดแก อบต เทศบาล เมืองพัทยา  
โดยอนุโลม ผูศึกษาพระราชบัญญัติและระเบียบบริหารจะไดไมตองจําเยอะแยกยอยเปนสวนๆ 

 
 

คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ประกอบดวย 
 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการฯท่ีไดรับมอบหมาย  ประธาน 
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
อธิบดีกรมการปกครอง 

3. ผูแทนเทศบาล 6 คน คัดเลือกจากนายกเทศมนตรี 3 คน คัดเลือกจากปลัดเทศบาล 3 คน 
4. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ

บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ
เปนประโยชน 

5. อธิบดีกรมการปกครองแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
รองอธิบดี มาเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ัง 6 คนใหกรรมการขอ 1 และ ขอ 2 เสนอรายช่ือบุคคลมา 
9 คน และกรรมการขอ 3 เสนอรายช่ือ 9 คน แลวให 18 คนน้ันเลือกกันเองใหเหลือ 6 คน  

 
กรรมการผูแทนเทศบาล (ขอ 3) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ขอ 4) มีวาระในตําแหนง 4 ป  
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คณะกรรมการพนักงานเทศบาล   

1. ผูวาราชการจังหวัด เปนประธาน 
2. หัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของจํานวน 5 คน  
3. ผูแทน 6 คน ประกอบดวย 

ประธานสภาเทศบาล ซ่ึงคัดเลือกกันเอง  2  คน 
นายกเทศมนตรี ซ่ึงคัดเลือกกันเอง 2 คน 
ผูแทนพนักงานเทศบาล ซ่ึงปลัดเทศบาลในเขตจังหวัดน้ัน คัดเลือกกันเอง 2 คน 

4. ผูทรงคุณวุฒิ 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการ
จัดการหรือดานอ่ืนท่ีเปนประโยชน 

5. ผูวาราชการแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานคนหน่ึงในจังหวัด เปนเลขานุการคณะ
กรรมการฯ 

 
การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิขอ 4 ใหกรรมการขอ 1 และ 2 เสนอรายช่ือคนมา 9 คน ใหขอ 
3 เสนอช่ือคนมา 9 คน แลวใหคนท้ัง 18 คน ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองใหเหลือ 6 คน 
กรรมการผูแทนขอ 3 และผูทรงคุณวุฒิขอ 4 มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับเลือกอีกได 

 
 

คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ประกอบดวย 
 

1. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวฯ ท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
อธิบดีกรมบัญชีกลาง 
อธิบดีกรมการปกครอง 

3. ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล 6 คน คัดเลือกจากประธานกรรมการบริหารองคการบริหาร
สวนตําบล 3 คน  คัดเลือกจากปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 3 คน 

4. ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 6 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารและการจัดการ หรือดานอ่ืนท่ีจะ
เปนประโยชน 

5. อธิบดีกรมการปกครองแตงต้ังขาราชการในกรมการปกครองคนหน่ึง ซ่ึงดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา 
รองอธิบดี มาเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 
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การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิท้ัง 6 คนน้ันใหกรรมการขอ 1 และ ขอ 2 เสนอรายช่ือบุคคล
9 คน และกรรมการขอ 3 เสนอรายช่ือ 9 คน แลวให 18 คนน้ันคักเลือกกันเองใหเหลือ 6 คน  

 
กรรมการผูแทน (ขอ 3) และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ขอ 4) มีวาระในตําแหนง 4 ป  

 
 

คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล   
 

1. ผูวาราชการจังหวัด หรือ รองผูวาราชการจังหวัดซ่ึงไดรับมอบหมาย  เปนประธาน 
2. นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัดในสวนท่ีเก่ียวของ จํานวน 8 คน 
3. ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 9 คน ประกอบดวย 

ก. ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลือกกันมาเองจํานวน  3 คน 
ข. ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล ซ่ึงเลือกกันเอง จํานวน 3 คน 
ค. ผูแทนพนักงานสวนตําบล ซ่ึงปลัดองคการบริหารสวนตําบลเลือกกันเองจํานวน 3 คน 

4. ผูทรงคุณวุฒิ 9 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการ
จัดการหรือดานอ่ืนๆท่ีเปนประโยชน 

5. ใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหน่ึง เปนเลขานุการ 
 

การคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิขอ 4 ใหกรรมการขอ 1 และ 2 เสนอรายช่ือคนมา 15 คน ให
กรรมการขอ 3 เสนอช่ือคนมา 15 คน แลวใหคนท้ัง 30 คน ประชุมเพ่ือคัดเลือกกันเองให
เหลือ 9 คน 
 
กรรมการผูแทนขอ 3 และผูทรงคุณวุฒิขอ 4 มีวาระคราวละ 4 ป และอาจไดรับเลือกอีกได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¢ŒÍÊÑ§à¡µ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ·ÕèÁÕª×èÍ¤íÒÇ‹Ò ¡ÅÒ§ ÍÂÙ‹ Œ́ÇÂ¨Ð Ù́áÅáµ‹ÅÐÊ‹Ç¹ Í»· 
¤ØÁ·Ñé§»ÃÐà·È â´Â»ÃÐ¸Ò¹¨Ðà»š¹ ÃÑ°Á¹µÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·ÂËÁ´ 
Ê‹Ç¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃã¹ÃÐ Ñ́º¨Ñ§ËÇÑ´ ¨ÐÁÕ»ÃÐ¸Ò¹à»š¹¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´¹Ñé¹æ 
à ṌëÂÇÍ‹Ò¹ÈÖ¡ÉÒä»ÍÕ¡ÊÑ¡ 2 Ë¹ŒÒ¨ÐàÃÔèÁà¢ŒÒã¨ä Œ́ à»ÃÕÂºà·ÕÂº¡ÃÃÁ¡ÒÃµ‹Ò§æ 
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คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  

 
ทําหนาท่ีกําหนดหลักเกณฑและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานเมืองพัทยา 

 

1. ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี  เปนประธาน 
2. นายอําเภอหรือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดชลบุรีท่ีเก่ียวของ จํานวน 3 คน  
3. ผูแทนเมืองพัทยาจํานวน 4 คน 

- นายกเมืองพัทยา       -  สมาชิกสภาเมืองพัทยา ซ่ึงสภาเมืองพัทยาคัดเลือก 1 คน 
- ปลัดเมืองพัทยา        -  ผูแทนพนักงานเมืองพัทยาซ่ึงคัดเลือกกันเองจํานวน 1 คน 

4. ผูทรงคุณวุฒิ 4 คน ซ่ึงคัดเลือกจากบุคคลผูซ่ึงมีความรูความเช่ียวชาญในดานการ
บริหารงานทองถ่ิน ดานการบริหารงานบุคคล ดานระบบราชการ ดานการบริหารและการ
จัดการหรือดานอ่ืนๆท่ีจะเปนประโยชนแกการบริหารงานบุคคลของเมืองพัทยา 

5. ปลัดเมืองพัทยาเปนเลขานุการและคณะกรรมการเมืองพัทยา 
 
การคัดเลือกกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ขอ 4 ใหกรรมการขอ 1 และ 2 เสนอรายช่ือบุคคลมา 6 คน
กรรมการตามขอ 3 เสนอรายช่ือบุคคลจํานวน 6 คน ได 12 คน แลวใหคัดเลือกกันเองเหลือ 4 คน   
 

¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒá·¹¢ŒÍ 3 áÅÐ¼ÙŒ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô¢ŒÍ 4 ÁÕÇÒÃÐ¤ÃÒÇÅÐ 4 »‚ áÅÐÍÒ¨ä Œ́ÃÑºàÅ×Í¡ÍÕ¡ä Œ́ 
 
 

สรุป รูจักกับคณะกรรมการท่ีทํางานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล อปท 
 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน [ก.ถ.]  
(ใหญท่ีสุดมีคณะเดียวคุมท้ังหมด ท้ังเทศบาล  อบจ  อบต  พัทยา) 

 

-  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (คณะเดียว ดูแล อบจ ท้ังประเทศ) 
-  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ประจําอยูแตละจังหวัด ดูแล อบจ ในจังหวัด) 
-  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  (มีคณะเดียว ดูแล เทศบาล ท้ังประเทศ) 
-  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ประจําอยูแตละจังหวัด ดูแล เทศบาล ในจังหวัด) 
-  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  (มีคณะเดียว ดูแล อบต ท้ังประเทศ) 
-  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล  (ประจําอยูแตละจังหวัด ดูแล อบต ในจังหวัด)  
-  คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (มีคณะเดียว ดูแล พนักงานเมืองพัทยา)  

 

¢ŒÍÊÑ§à¡µª×èÍ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ Ù́·Õè¤íÒÇ‹Ò “¡ÅÒ§” «Öè§á·Ã¡à¢ŒÒÁÒ ¡ÅÒ§ ¡çËÁÒÂ¶Ö§ ¡Í§¡ÅÒ§ Ù́áÅ§Ò¹·Ñé§»ÃÐà·È 
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   ¼Ñ§ÊÃØ»¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹ºØ¤¤Å¢Í§ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹  
 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
 

                                                      [ก.ถ.]               
 
 
 

 ก.จ.                 ก.ท.               ก.อบต. 
    
 
 

               ก.ก.            ก.จ.จ.              ก.ท.จ.            ก.อบต.จังหวัด          ก.พัทยา       
 

        เฉพาะ กทม    อบจ แตละจังหวัด  เทศบาลแตละจังหวัด  อบต แตละจังหวัด     เมืองพัทยา 
 

 
      ก.ถ.  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  
      (ใหญท่ีสุด วางเกณฑคุมไดทุก อปท ประธานจะมาจากกระบวนการเสาะหา มีวาระ 6 ป) 

 
 

-  คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ก.จ. คุมระดับประเทศ เฉพาะ อบจ 
-  คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ก.จ.จ.  ดูแลกลุม อบจ ในจังหวัดน้ันๆ 
-  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ก.ท.  ดูแลกลุมเทศบาลท้ังประเทศ (คุมเฉพาะเทศบาล) 
-  คณะกรรมการพนักงานเทศบาล ก.ท.จ. (ประจําอยูแตละจังหวัด ดูแลเทศบาล ในจังหวัดน้ันๆ) 
-  คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล  ก.อบต ( ดูแลเฉพาะ อบต แตคุม อบต ท้ังประเทศ) 
-  คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ก.อบต.จังหวัด  (ดูแล อบต เฉพาะในจังหวัดน้ันๆ)  
-  คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา (ดูแลพนักงานเมืองพัทยา)  
-  คณะกรรมการขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร ก.ก. (ดูแล กทม) 

 
¼ÙŒÍ‹Ò¹¤§à¢ŒÒã¨áÅŒÇÇ‹Ò¢ŒÍ¤ÇÒÁ·ÕèÍÒ¨»ÃÒ¡¯àËç¹µÒÁ»ÃÐ¡ÒÈÃÑºÊÁÑ¤Ã àª‹¹ ¤Ø³ÊÁºÑµÔ à»š¹ä»µÒÁ·Õè ¡.¨  ¡.·.  
¡.Íºµ  ¡.¨.¨.  ¡.·.¨.  ¡.Íºµ.¨Ñ§ËÇÑ´ ¡íÒË¹´äÇŒ áÅÐäÁ‹¢Ñ´µ‹Í ¡.¶. ÍÐäÃ»ÃÐÁÒ³¹Õé ËÁÒÂ¤ÇÒÁÇ‹ÒÍÂ‹Ò§äÃ 



 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 

61.  ผูใดรักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

    1.  นายกรัฐมนตรี     2.   รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

    3.  เลขานุการนายกรัฐมนตรี   4.   อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น 

 

62.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเทศบาล 

   1.  เทศบาลเปนราชการสวนกลาง   2.   เทศบาลเปนราชการสวนภูมิภาค 

   3.  เทศบาลเปนทบวงการเมือง   4.   เทศบาลเปนรัฐวิสาหกิจ 

 

63.  เทศบาลมีก่ีรูปแบบ 

   1.  รูปแบบเดียว     2.  สองรูปแบบ 

   3.  สามรูปแบบ     4.  สี่รูปแบบ 

 

64.  ตําแหนงผูบริหารสูงสุดและควบคุม ดูแล งานเทศบาลคอื 

   1.   นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  2.  นายกองคการบริหารเทศบาล 

   3.   ประธานสภาเทศบาล    4.  นายกเทศมนตร ี

 

65.  จัดต้ังเปนเทศบาลนครได ตองมีราษฎรในชุมชนนั้น ก่ีคนขึ้นไป 

   1.   หนึ่งหมืน่คนขึน้ไป    2.  สองหมื่นคนขึ้นไป 

   3.   หาหมื่นคนขึ้นไป    4.  หนึ่งแสนคนขึน้ไป 

 

66.  ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับเทศบาลเมือง 

   1.  ทองถิ่นท่ีเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด    2.  มีราษฎรต้ังแตหนึ่งหมื่นคนขึน้ไป 

   3.  มีรายไดพอแกการปฏิบัติหนาท่ีเทศบาลเมือง 4.  ถูกทุกขอ 

 

61.  2        62.  3        63.  3          64.  4         65.   3          66.  4  

ตองขออภัยเปนอยางสูง เนือ้หาจากหนังสือตนฉบับจริงหนา 130 – 161  ติดปญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ 
เก่ียวกับหนวยธุรกิจสํานักพิมพของเรา จึงไมสามารถนํามาเผยแพร ฟรี ได ขามมาอานหนา 162 
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67.  การเปลี่ยนแปลงหรือยกฐานะชุมชนใหเปน เทศบาลตําบล กระทําไดอยางไร 

  1.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย   2.  ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ทําเปนกฎกระทรวงมหาดไทย   4.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 

68.  การยุบ ยกเลิกเทศบาล ใหกระทําไดอยางไร 

  1.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย   2.  ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ทําเปนกฎกระทรวงมหาดไทย   4.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

 

69. องคการเทศบาลประกอบดวยสวนใดบาง 

  1.  สภาเทศบาล และ องคการบริหารเทศบาล 2.  สภาเทศบาลและนายกเทศมนตร ี

  3.  นายกเทศมนตรี และ ประธานสภาเทศบาล 4.  ประธานสภาเทศบาลและคณะกรรมการ 

 

70.  สมาชิกสภาเทศบาลตําบล มีก่ีคน 

  1.   12  คน      2.   16  คน               3.   18  คน             4.   24  คน 

 

 71.  สมาชิกสภาเทศบาลเมือง มีก่ีคน 

  1.   12  คน      2.   16  คน               3.   18  คน             4.   24  คน 

 

72.  สมาชิกสภาเทศบาลนคร มีก่ีคน 

  1.   12  คน      2.   16  คน               3.   18  คน             4.   24  คน 

 

73.  สมาชิกสภาเทศบาล ไดมาอยางไร 

  1.   นายกเทศมนตรีแตงต้ัง    2.   คัดเลือกจากผูบรหิารทองถิ่น 

  3.   ราษฎรในทองถิน่เลอืกต้ัง   4.   คณะกรรมการสรรหาสมาชิก 

 

 

       67.  1       68.  1      69.  2       70.  1     71.  3   
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74.   ประธานสภาเทศบาล ไดมาอยางไร 

  1.   ราษฎรเลือกต้ังใหเปนประธาน   2.   นายกเทศมนตรีแตงต้ัง 

  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ัง   4.   สมาชิกสภาเทศบาลลงมติเลือก 

 

75.   ขอใดเปนลักษณะตองหามของผูรับสมัครเปนสมาชิกสภาเทศบาล 

   1.  เคยเปนสมาชิกรัฐสภา    2.  มีบริษัทเปนของตนเอง 

   3.  มีสวนไดเสียในกิจการของทองถิ่น  4.  วุฒิการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 

 
76.   ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสมาชิกสภาเทศบาล 

    1.  มีวาระในการดํารงตําแหนง 4 ป  2.  ย่ืนหนังสือลาออกตอผูวาราชการจังหวัด 

    3.  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  4.  สมาชิกวางลงใหเลือกต้ังสมาชิกมาแทน 

 

77.   ขาดประชุมสภาเทศบาลก่ีครั้งโดยไมมีเหตุอันควร จึงทําใหพนสมาชิกภาพของสภาเทศบาล 

    1.   3  ครั้ง          2.  4   ครั้ง               3.    5   ครั้ง                 4.   6   ครั้ง 

 

78.   เมื่อเหน็วาสมาชิกสภาเทศบาลคนใด มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย สมาชิกสภาเทศบาล 

       จํานวนเทาใดมสีิทธิเขาเสนอช่ือใหสภาเทศบาลพิจารณา 

    1.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง    2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

    3.   ไมนอยกวาสามในสี ่    4.   ไมนอยกวาสามในหา 

 

79.   เมื่อเหน็วาสมาชิกสภาเทศบาลคนใด มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย สมาชิกสภาเทศบาล 

       จํานวนเทาใดลงมติใหพนจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล 

    1.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง    2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

    3.   ไมนอยกวาสามในสี ่    4.   ไมนอยกวาสามในหา 

 

72.  4      73.  3      74.  4      75.  3       76.  3     77.  1      78.  2      79.  3 
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80.    ราษฎรจํานวนเทาใดมีสิทธิลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาเทศบาล 

    1.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของผูมสีิทธิเลือกต้ัง   

    2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสามของผูมีสิทธิเลือกต้ัง 

    3.   ไมนอยกวาสามในสี่ของผูมีสิทธิเลือกต้ัง  

    4.   ไมนอยกวาสามในหาของผูมีสิทธิเลอืกต้ัง 

 

81.    ในหนึ่งปสภาเทศบาลใหมีสมัยประชุมสามัญก่ีสมัย 

   1.    2   สมัย            2.   4   สมัย                 3.   6  สมัย               4.   8   สมัย 

 

82.    การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกใหประชุมภายในก่ีวันเมื่อประกาศผลเลอืกต้ังสมาชิกครบ 

   1.    7   วัน            2.   10   วัน                 3.   15  วัน               4.   30   วัน 

 

83.    สมัยประชุมสภาเทศบาลหนึง่สมัยกําหนดก่ีวัน 

   1.    ไมเกิน 15 วัน       2.  ไมเกิน 20 วัน           3.   ไมเกิน 25 วัน        4.  ไมเกิน 30 วัน 

 

84.   สมัยประชุมสภาเทศบาลวิสามัญหนึ่งสมัยกําหนดก่ีวัน 

   1.    ไมเกิน 15 วัน       2.  ไมเกิน 20 วัน           3.   ไมเกิน 25 วัน        4.  ไมเกิน 30 วัน 

 

85.   การประชุมสภาเทศบาลตองมีสมาชิกมาประชุมจํานวนเทาใด จึงถือเปนองคประชุม 

   1.    ไมนอยกวาสามในสี ่    2.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

   3.    ไมนอยกวาสามในหา    4.   ไมนอยกวาหนึ่งในสาม 

 

86.   กรณีมีการวินิจฉัยในสภาเทศบาล และมีคะแนนเสียงเทากัน ใหทําเชนไร 

   1.    ออกเสียงอีกครั้ง    2.   ใหหารือกันใหม 

   3.    ประธานเปนเสียงสุดทายช้ีขาด   4.   นายกเทศมนตรีเปนเสียงตัดสิน 

 

      80.  3        81.  2       82.  3       83.   4       84.  1     85.  2        86.  3       
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87.   จํานวนสมาชิกเทาใดสามารถขอใหมกีารประชุมลับได 

   1.    ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกท้ังหมด  2.   ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งท่ีมาประชุม 

   3.    ไมนอยกวาสามในหาท่ีเขารวมประชุม  4.   ไมนอยกวาหนึ่งในสามท่ีมาประชุม 

 

88.    ขอใดกลาวถูกตองเก่ียวกับนายกเทศมนตรีในท่ีประชุมสภาเทศบาล 

  1.    นายกเทศมนตรีตองตอบทุกคําถามของการบริหารงานเมือ่สมาชิกสภาเทศบาลสอบถาม 

  2.    นายกเทศมนตรีสามารถขอใหท่ีประชุมสภาเทศบาลทําการประชุมลับได 

  3.    นายกเทศมนตรีตองเขารวมประชุมสมัยสามัญทุกครั้งตลอดสมัยประชุม 

  4.    ไมมีขอใดถูกตอง  

 

89.    นายกเทศมนตรี มีสิทธิเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการในคณะกรรมการวิสามัยไดจํานวนเทาใด 

  1.    ไมเกินก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมด  2.   ไมเกินหนึ่งในสี่ของกรรมการท้ังหมด 

  3.    ไมเกินสองในสามของกรรมการท้ังหมด  4.   ไมเกินสามในสี่ของกรรมการท้ังหมด 

 

90.    สมาชิกสภาเทศบาลจํานวนเทาใด ไมสิทธิเสนอใหสภาเทศบาล เพ่ือใหมีการออกเสียง 

        ประชามติในทองถิ่นได  

  1.    ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกเทาท่ีมีอยู           

  2.    ไมนอยกวาหนึง่ในสามของสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

  3.    ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกเทาท่ีมีอยู         

  4.    ไมนอยกวาหนึง่ในสี่ของสมาชิกเทาท่ีมีอยู 

 
91.   ผูสมัครเปนนายกเทศมนตรีตองมีอายุเทาใด 

   1.    ไมตํ่ากวา 20 ปบริบูรณ          2.  ไมตํ่ากวา 25 ปบริบูรณ 

   3.    ไมตํ่ากวา 30 ปบริบูรณ           4.  ไมตํ่ากวา 35 ปบริบูรณ 

 

   87.  4      88.  2       89.  2        90.  1       91.  3     
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92.   ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับคุณสมบัติและลักษณะตองหามของนายกเทศมนตรี 

   1.    สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปริญญาตรี   

   2.    ดํารงตําแหนง 4 ป นับต้ังแตวันเลือกต้ัง 

   3.    ไมเคยพนจากตําแหนงเพราะเหตุทุจริต   

   4.    ไมเคยเปนสมาชิกรัฐสภาหรือสภาทองถิ่น 

 

93.   เทศบาลตําบลมรีองนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

   1.    ไมเกิน 2 คน         2.   ไมเกิน 3 คน         3.    ไมเกิน 4 คน     4.   ไมเกิน 5 คน 

 

94.   เทศบาลเมอืงมรีองนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

   1.    ไมเกิน 2 คน         2.   ไมเกิน 3 คน         3.    ไมเกิน 4 คน     4.   ไมเกิน 5 คน 

 

95.   เทศบาลนครมีรองนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

   1.    ไมเกิน 2 คน         2.   ไมเกิน 3 คน         3.    ไมเกิน 4 คน     4.   ไมเกิน 5 คน 

 

96.    เทศบาลตําบลมีท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

  1.    รวมกันไมเกิน 2 คน        2.   รวมกันไมเกิน 3 คน 

  3.    รวมกันไมเกิน 4 คน    4.   รวมกันไมเกิน 5 คน 

 

97.    เทศบาลเมอืงมท่ีีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

  1.    รวมกันไมเกิน 2 คน        2.   รวมกันไมเกิน 3 คน 

  3.    รวมกันไมเกิน 4 คน    4.   รวมกันไมเกิน 5 คน 

 

98.    เทศบาลนครมท่ีีปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีไดก่ีคน 

  1.    รวมกันไมเกิน 2 คน        2.   รวมกันไมเกิน 3 คน 

  3.    รวมกันไมเกิน 4 คน    4.   รวมกันไมเกิน 5 คน 

 
   92.  4        93.  1       94.  2      95.  3       96.  1        97.  2       98.  4 
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99.    นายกเทศมนตรีตองแถลงนโยบายตอสภาเทศบาลภายในก่ีวันนับต้ังแตทราบผลเลอืกต้ัง 

  1.    7  วัน       2.   15  วัน    3.    20  วัน      4.   30  วัน 

 

100.   คําแถลงนโยบายและรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีใหแสดงไวท่ีใด 

  1.    หองทํางานของนายกเทศมนตรี   

  2.    บอรดประชาสัมพันธในสํานักปลัดเทศบาล 

  3.    สถานท่ีเปดเผยท่ีสํานักงานเทศบาล  

  4.    ปายติดประกาศของสภาเทศบาล 

 

101.   บุคคลใดมีอํานาจหนาท่ีบังคับบัญชาพนักงานและลูกจางในเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 

  1.    รองนายกเทศมนตรี    2.   ปลัดเทศบาล 

  3.    นายอําเภอ     4.   ปลัดอําเภอ 

 

102.    รองนายกเทศมนตรี พนจากตําแหนงเมื่อใด 

  1.    นายกเทศมนตรีสั่งใหพนจากตําแหนง  2.    ถูกพิพากษาใหจําคุก 

  3.    มีสวนไดเสียกับกิจการของเทศบาล  4.    ถูกทุกขอ 

 

103.    ขอใดเปนหนาท่ีภายใตบังคับแหงกฎหมายของเทศบาลตําบล 

  1.   ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา   2.   ใหมีโรงฆาสัตว 

  3.   ใหมีสสุานและฌาปนสถาน   4.   ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

 

104.   เทศบาลเมืองสามารถทํากิจการใดๆในเขตเทศบาลได 

  1.   ใหมีการสาธารณูปการ    2.   จัดต้ังและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

  3.   ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ   4.   ถูกทุกขอ 

 

99.  4       100.  3       101.  2       102.  4        103.  1        104.  4 
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105.  การบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็กตองจัดใหมีในเขตเทศบาลใด 

  1.   เทศบาลตําบล     2.   เทศบาลเมือง 

  3.   เทศบาลนคร     4.   ใหมีในทุกเทศบาล 

 

106.  กิจการท่ีอยูภายในอํานาจหนาท่ีของเทศบาลต้ังแตสองแหงขึ้นไปท่ีจะทํารวมกันคืออะไร 

  1.   เทศกิจ              2.   เทศบัญญัติ           3.    สหการ           4.   บริษัทรวมเทศบาล 

 

107.  เทศบัญญัติสามารถกําหนดโทษปรับผูละเมินบัญญัติไดเทาใด 

  1.  หามกําหนดปรับเกินกวา  1,000 บาท  2.   หามกําหนดปรับเกินกวา 2,000 บาท 

  3.  หามกําหนดปรับเกินกวา  10,000 บาท  4.   กําหนดโทษปรับเทาใดตามท่ีเห็นควร 

 

108.  งบประมาณประจําปของเทศบาลจัดทําใหลักษณะใด 

  1.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา    2.   ตราเปนเทศบัญญัติ 

  3.  ประกาศเปนกฎกระทรวง    4.   ทําเปนประกาศของสภาเทศบาล 

 

109.  ขอใดเปนรายไดของเทศบาล 

  1.  ภาษีอากร      2.   รายไดจากทรัพยสินของเทศบาล 

  3.  เงินท่ีมีผูอุทิศใหกับเทศบาล   4.   ถูกทุกขอ 

 

110.  เมื่อเทศบาลตองการกูเงิน จะกระทําไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูใด 

  1.  นายกเทศมนตร ี       2.  ประธานสภาเทศบาล 

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  4.  ผูวาราชการจังหวัด 

 

111.  ขอใดจัดเปนรายจายของเทศบาล 

  1.  คาจางพนักงาน  2.   คาวัสดุ          3.   คาครุภัณฑ           4.  ถูกทุกขอ 

   

    105. 3      106. 3      107.  1    108.  2     109.  4      110.  3      111.  4 
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112.  การจายเงินคาท่ีดิน สิ่งกอสราง ของเทศบาลตองไดรับจากอนุมัติจากผูใด 

  1.  นายกเทศมนตรี                 2.  ผูวาราชการจังหวัด       

  3.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย     4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

113.  บุคคลใดมีหนาท่ีควบคุม ดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดใหปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีโดยถูกตอง 

  1.  นายกเทศมนตร ี     2.   ปลัดจังหวัด 

  3.  ผูวาราชการจังหวัด    4.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

114.  เมื่อมีการยุบสภาเทศบาล ใหมีการเลือกต้ังสภาเทศบาลขึน้ใหมภายในก่ีวัน 

  1.  ภายใน 15 วัน  2.  ภายใน 30 วัน      3.    ภายใน 45  วัน       4.  ภายใน 60 วัน 

 

115.  หากเทศบาลใดเห็นจําเปนใหอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 

        ใหทําอยางไร  

  1.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา    2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ออกเปนกฎกระทรวง    4.   จัดทําเปนเทศบัญญัติ 

 

116.  คณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล มีหนาท่ีอะไร 

  1.  ดูแล สอดสอง ควบคุม การทํางานของสภาเทศบาลแนะนายกเทศมนตรี 

  2.  ใหคําปรึกษา เสนอแนะ ตอสภาเทศบาลในการรางเทศบัญญัติและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

  3.  ดําเนินงานเก่ียวกับขอกฎหมายการจัดต้ัง การยุบ ยกเลิก หรือการเปลี่ยนสถานภาพเทศบาล 

  4.  ใหคําปรึกษาและเสนอขอแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกับกิจการเทศบาล 

 

117.  ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล คือขอใด 

  1.  อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น   2.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  4.   ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น 

 

       112.  2      113.  3      114.  3     115.  1    116.  4     117.  2 
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118.  เลขานุการคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล คอืขอใด 

  1.  อธิบดีกรมการปกครองทองถิ่น   2.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  4.   ผูอํานวยการสวนการปกครองทองถิ่น 

 

119.  กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังมีไดก่ีคน 

  1.  ไมเกิน 3 คน       2.  ไมเกิน 4 คน           3.  ไมเกิน 5 คน  4.  ไมเกิน 6 คน 

 

120.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับคณะกรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาล 

  1.  กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหรัฐมนตรีฯแตงต้ังผูอื่นแทนได 

  2.  การประชุมกรรมการตองมีผูมารวมประชุมไมตํ่ากวาก่ึงหนึ่งของกรรมการจึงเปนองคประชุม 

  3.  การวินิจฉัยมติกรณีมีเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงช้ีชาด      

  4.  กรรมการท่ีปรึกษาการเทศบาลท่ีรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตําแหนงแลวไมอาจรับการแตงต้ังอีก 

 

121.  องคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวยอะไรบาง 

  1.  สภาจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  2.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดและสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  4.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนจงัหวัด 

 

122.  จังหวัดท่ีมีราษฎรไมเกินหาแสนคนมสีมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  24  คน             2.   30  คน              3.    36  คน                4.  42  คน 

 

123.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคนใหมสีมาชิกสภาองคการบริหาร 

        สวนจงัหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  24  คน             2.   30  คน              3.    36  คน                4.  42  คน 

     

             118.  4      119.  3      120.  4       121.  2        122.  1      123.  2       
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124.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคนใหมีสมาชิกสภาองคการ 

        บริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 

 

125.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคนใหมีสมาชิกสภาองคการ 

        บริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 

 

126.  จังหวัดท่ีมีราษฎรเกินสองลานคนใหมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดจํานวนเทาใด 

  1.  30  คน             2.   36  คน              3.    42  คน                4.  48  คน 

 

127.  สมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดก่ีวัน 

  1.  15 วัน                  2.   30  วัน               3.   45  วัน               4.  60  วัน   

 

128.  สมัยประชุมวิสามัญของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีกําหนดก่ีวัน 

   1.  7 วัน                  2.   10  วัน               3.   15  วัน               4.  30  วัน  

 

129. การประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดตองมีผูเขารวมประชุมจํานวนเทาใดถือเปนองค 

      ประชุม 

  1.  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภา  2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภา 

  3.  ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภา  4.   ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสภา  

 

130.  บุคคลใดทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  นายกเทศมนตร ี     2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  ปลัดจังหวัด     4.  ผูวาราชการจังหวัด 

 

 124.  2     125.   3     126.  4     127.  3    128.  1     129.  1        130.  2      
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131.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดมีอายุคราวละ 4 ป 

  2.  สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเริ่มต้ังแตวันเลือกต้ัง 

  3.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดในอําเภอหนึ่งมีไดเพียงหนึ่งคนเทานัน้ 

  4.  สภาองคการบรหิารสวนจังหวัดมีสมัยประชุมสามัญสองสมยัในหนึ่งป  

 

132.  ถาสภาองคการบริหารสวนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสภา 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหาร 

        สวนจงัหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

133.  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภา 36 หรือ 42 คน ใหมีรองนายกองคการ 

        บริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

134.  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดท่ีมีสมาชิกสภา 24 หรือ 30 คน ใหมีรองนายกองคการ 

        บริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

135.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สามารถแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหาร 

        สวนจงัหวัดและท่ีปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดไมเกินก่ีคน 

  1.   ไมเกิน 4  คน     2.  ไมเกิน  5  คน  3.  ไมเกิน  7  คน         4.  ไมเกิน  9 คน 

 

136.  บุคคลใดทําหนาท่ีบังคับบัญชาขาราชการ พนักงาน และลูกจางในองคการบริหารสวน 

        จังหวัดรองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  นายกเทศมนตร ี     2.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  4.  ผูวาราชการจังหวัด    

 

131.  3    132.  3         133.  2      134.  1     135.  2        136.  2 
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137.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถลาออกไดโดยย่ืนใบลาออกท่ีใคร 

  1.  ปลัดจังหวัด    2.  ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.  ผูวาราชการจังหวัด   4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 

138.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงได 

  2.  ผูวาราชการจังหวัดมีคําสั่งใหพนจากตําแหนงไดตามมาตรา 79 

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยสั่งใหพนจากตําแหนงไดตามมาตรา 79 

  4.  พนจากตําแหนงโดยอัตโนมัติหากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดพนตําแหนง 

 

139. องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจออกขอบัญญัติเก็บภาษีบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

       จากการคาใดในเขตจังหวัดได 

  1.  น้ํามันดีเซล และ ผลผลิตทางการเกษตร   

  2.  น้ํามันเบนซิน  น้าํมันดีเซล  หรอืกาซปโตรเลียมท่ีใชเปนเช้ือเพลงสําหรับรถยนต 

  3.  สินคาจากบริษัทตางชาติท่ีเขามาประกอบกิจการภายในจังหวัดเกินกวาสิบสองเดือน 

  4.  สินคาอุปโภค บริโภค จากภาคเกษตรกรรมท่ีผลิตและจัดจําหนายใหกับชาวตางชาติ 

 

140.  ขอใดกลาวไมถูกตองเก่ียวกับการเรียกเก็บภาษีอากรเพ่ิมขึ้นขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.  ยาสูบ จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินมวนละ 10 สตางค 

  2.  กาซปโตรเลียม จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางค 

  3.  นํามันเบนซิน และน้ํามันดีเซล จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินลิตรละสิบสตางค 

  4.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา จัดเก็บเพ่ิมขึ้นไดไมเกินรอยละสิบของคาธรรมเนยีม 

 

141.  ผูใดรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

  1.  นายกรัฐมนตรี     2.    นายกเทศมนตร ี

  3.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  4.    ผูวาราชการจังหวัด 

 
   137.   3       138.   2      139.  2         140.  2       141.  3 
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142.  องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยอะไรบาง 

  1.  สภาตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  2.  สภาองคการบรหิารสวนตําบลและนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  3.  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลและสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  4.  นายกองคการบริหารสวนตําบลและคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

 

143.  สมาชิกสภาตําบล มีวาระอายุคราวละก่ีป 

  1.  2  ป                2.   4  ป                  3.    5  ป                 4.  6   ป 

 

144.  ประธานสภาตําบล คือ 

  1.   บุคคลผูไดรับการเลือกจากสมาชิกสภา   2.   นายอําเภอ 

  3.   กํานัน      4.    แพทยประจําตําบล 

 

145.  บุคคลใดมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบลใหเปนไปตามกฎหมายและ  

        ระเบียบขอบังคับของทางราชการ 

  1.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย           2.   นายอําเภอ 

  3.  นายกองคการบริหารสวนตําบล   4.   ปลัดอําเภอ 

 

146.  การเปลี่ยนสภาตําบลใหเปนองคการบริหารสวนตําบลทําไดอยางไร 

  1.  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย                    2.   ตราเปนพระราชบัญญัติ 

  3.  ตราเปนพระราชกฤษฎีกา    4.   ออกเปนพระราชกําหนด 

 

147.  องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะอยางไร 

  1.  เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น   2.   เปนนิติบุคคล 

  3.  เปนราชการบริหารสวนภูมิภาค   4.   ถูกท้ังขอ 1 และขอ 2 

 

142.  2        143.  2      144.  3       145.   2     146.  1        147.   4 
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148.  ผูมีสิทธิรับสมัครเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีช่ืออยูในทะเบียนบาน 

        เขตตําบลนั้นติดตอกันก่ีป 

  1.  ไมนอยกวา 1 ป      2.   ไมนอยกวา 2 ป      3.   ไมนอยกวา 4 ป      4.  ไมนอยกวา 5 ป   

 

149.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล สามารถลาออกโดยย่ืนหนังสือลาออกตอบุคคลใด 

   1.  นายกองคการบริหารสวนตําบล                  2.   กํานัน 

   3.  นายอําเภอ                  4.   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  

 

150. การประชุมสภาองคการบริหารสวนจงัหวัดมีผูเขารวมประชุมจํานวนเทาใดถือเปนองคประชุม 

  1.  ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของสมาชิกสภา  2.   ไมนอยกวาหนึ่งในสามของสมาชิกสภา 

  3.  ไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกสภา  4.   ไมนอยกวาสามในสี่ของสมาชิกสภา  

 

151.  บุคคลใดทําหนาท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองคการบริหารสวนตําบล 

  1.  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  2.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 

  3.  กํานัน      4.  นายอําเภอ 

 

152.  สมัยประชุมสามัญของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดระยะเวลาเทาใด 

  1.   ไมเกิน  10  วัน      2.  ไมเกิน 15  วัน  3.  ไมเกิน  30  วัน       4.  ไมเกิน  45 วัน 

 

153.  รองนายกองคการบริหารสวนตําบลมไีดก่ีคน 

  1.   ไมเกิน  2  คน     2.  ไมเกิน  3  คน  3.  ไมเกิน  4  คน         4.  ไมเกิน  5 คน 

 

154.  บุคคลใดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานและลูกจาง องคการบริหารสวนตําบล รองจากนายก 

        องคการบริหารสวนตําบล 

  1.   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  2.  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 

  3.   นายอําเภอ     4.  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

 

148. 1      149.  3     150.  1      151.  2       152.  2        153.  1     154.  4    
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155. นายกองคการบริหารสวนตําบล สามารถแตงต้ังเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลได 

       ก่ีคน 

  1.   1  คน        2.  ไมเกิน  2  คน  3.  ไมเกิน  3  คน         4.  ไมเกิน  4 คน 

 

156.  ขอใดไมใชลักษณะตองหามของนายกและรองนายกองคการบริหารสวนตําบล 

  1.  ดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐหรอืรัฐวิสาหกิจ     

  2.  รับเงินพิเศษหรือประโยชนอื่นใดเปนพิเศษจากสวนราชการ       

  3.  เปนผูมสีวนไดเสยีกับกิจการท่ีกระทําใหแกองคการบริหารสวนตําบล 

  4.  เปนเจาของบริษทัเอกชนท่ีดําเนินการใชเขตองคการบริหารสวนตําบล 

 

157.  ขอใดเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 

   1.  สงเสริมกลุมเกษตรกรและจัดใหมีกิจการสหกรณ 

   2.  บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น 

   3.  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

   4.  จัดใหมีการเลือกต้ังผูใหญบานและผูชวยผูใหญบานของแตละหมูบาน 

 

158.  ภาษีหรือคาธรรมเนียมขอใดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

  1.  ภาษีบํารุงทองท่ี  ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน   

  2.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราตามกฎหมาย 

  3.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตเลนการพนันตามกฎหมาย 

  4.  ถูกทุกขอ 

 

159.  ขอใดเปนรายจายขององคการบริหารสวนตําบล   

  1.  เงินเดือนเจาพนกังาน    2.  คาท่ีดิน สิ่งกอสราง 

  3.  คาสาธารณูปโภค     4.  ถูกทุกขอ 

 

 

  155.  1        156.  4       157.  2        158.  4       159.  4   
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160.  ระหวางปงบประมาณขององคการบรหิารสวนตําบล หากคาใชจายไมพอใหดําเนนิการเชนไร 

  1.   ไมสามารถเบิกจายสวนตางใดๆไดอีก 

  2.   ของบประมาณเพ่ิมไปยังผูวาราชการจังหวัด 

  3.   ใหจัดทําขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

  4.   จัดทํางบประมาณเพ่ิมเติมสํารองเพ่ือเบิกจายลวงหนาในปงบประมาณถัดไป 

 
161.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคือขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัด    2.  นายกเทศมนตร ี
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  ประธานสภาเทศบาล 
 
162.  ผูแทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักเทศบาล มีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
163.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
164.  เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ   2.  ปลัดเทศบาล 
  3.  สมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง  4.  ขาราชการหรือพนักงานในจังหวัดคนหนึ่ง  
 
165. กรรมการผูแทนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีวาระก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 
 
166.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คือขอใด 
  1.  ผูวาราชการจังหวัด   2.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
  3.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   4.  ผูแทนนายกเทศมนตรี    
 
167.  ผูแทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักเทศบาล มีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
160.  3     161. 1   162. 3    163. 3     164. 4    165. 3    166. 2    167. 3 
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168.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
169.  เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ      2.  ผูแทนเทศบาล       
  3.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย         4.  ขาราชการในกรมการปกครอง 
 
170.  กรรมการผูแทนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลมีวาระก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 
 
171.  ประธานคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคือขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัด    2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
172.  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
173.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีก่ีคน   
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
174.  เลขานุการคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจงัหวัดคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    2.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
  3.  ขาราชการหรือพนักงานในจังหวัดคนหนึ่ง  4.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
175. ผูทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีอายุไมตํ่ากวาก่ีป 
   1.  25  ป           2.   30  ป                3.  35  ป                  4.  40  ป 
 
176.  ประธานคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคือขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัด    2.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
   168. 3    169. 4    170. 3    171. 1   172. 1   173. 1   174. 2    175. 4    176.  4 
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177.  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดในคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร 
        สวนจงัหวัดก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
178.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดมีก่ีคน   
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
179.  เลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัดคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    2.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 
  3.  ขาราชการในกรมการปกครอง   4.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 
 
180. กรรมการผูแทนและผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวน 
       จังหวัดมีวาระคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 

 

181.  ประธานคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลคือขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัด    2.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  อธิบดีกรมการปกครอง 
 

182.  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 

183.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
184.  เลขานุการคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    2.  ปลัดอําเภอคนหนึง่ 
  3.  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่ง 4.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 

185. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานสวนตําบลมีวาระคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 
 

   177. 3    178. 3   179. 3   180. 3   181. 1   182. 4   183. 4    184. 3    185. 3 
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186.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคอืขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัด    2.  นายกองคการบริหารสวนตําบล 
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
187.  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลในคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
188.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
189.  เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ง   2.  นายกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่ง 
  3.  ขาราชการหรือพนักงานสวนตําบลคนหนึ่ง 4.  ขาราชการในกรมการปกครองคนหนึ่ง 
 
190. กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบลมีวาระคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 

 
191.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคือขอใด 
  1.   ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี   2.  นายกเมืองพัทยา 
  3.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย    4.  ผูแทนเมืองพัทยา 
 
192.  ผูแทนเมืองพัทยาในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
193.  ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยามีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
194.  เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคือขอใด 
  1.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ    2.  ปลัดเมืองพัทยา 
  3.  สมาชิกสภาเมืองพัทยา    4.  นายกเมืองพัทยา 
 
 

    186. 4    187. 3    188. 3    189. 4    190. 3    191. 1   192. 1   193. 1   194. 2 
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195. กรรมการผูแทนและกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
       มีวาระคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 
 
196. ก.ถ. ยอมาจากอะไร 
  1.   คณะกรรมการงานบุคคลองคกรปกครองสวนทองถิ่น    
  2.   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
  3.   คณะกรรมการควบคุมงานราชการและงานบุคคลสวนทองถิ่น    
  4.   คณะกรรมการกลางจัดสอบขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
 
197.  ผูทรงคุณวุฒิ ใน ก.ถ. มีก่ีคน 
  1.   4  คน   2.   5  คน  3.   6  คน  4.  9  คน 
 
198.  เลขานุการ ใน ก.ถ. คือขอใด 
  1.   หัวหนา ส.ก.ถ.  2.   ปลัดกระทรวง 3.   อธิบดีกรม  4.  ผูแทนใน ก.ถ. 
 
199.  ประธาน ก.ถ. มีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   4  ป                 3.  5  ป                  4.  6  ป 
 
200. กรรมการผูทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. มีวาระคราวละก่ีป 
   1.  2  ป           2.   3  ป                 3.  4  ป                  4.  5  ป 

 
201.  หนังสือราชการ มีก่ีชนิด 
  1.  4  ชนิด           2.   5  ชนิด             3.  6  ชนิด                 4.  9  ชนิด 
 

 
  195. 3    196. 2   197. 2   198. 1   199. 4   200. 3    201. 3     202. 1     

 
 
ตองขออภัยเปนอยางสูง เนือ้หาจากหนังสือตนฉบับจริงหนา 183  เปนตนไป จนจบเลมไมสามารถ 
นํามาเผยแพรตอสาธารณะในแบบ ฟรีๆ ได หวังวาจํานวนอานฟรี 150 หนานี้ คงเปนประโยชนตอ 
ผูท่ีมีโอกาสไดอานและดูแนวทางของเนื้อหา ชุดขอสอบหรือประโยชนเชิงความรูใดๆไดตามสมควร 
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