แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
ชุดที่ 1 (103 ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun.fix.gs
หรือ

http://valrom2012.fix.gs

แนวข้อสอบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
(ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์

***************************
1. เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน อาศัยอํานาจกฎหมาย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ข. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล
พ.ศ. 2537
ค. พระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และ ข้อ ค.
*****************************************************
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.
2554 มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2554
ข. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ค. วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ข้อ ข.
*****************************************************
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ออกมาให้ยกเลิกกฎหมาย
ฉบับใด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล พ.ศ. 2496
ค. ข้อบังคับกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2538
ง. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
*****************************************************
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5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า ข้อไม่ถูกต้อง
ก. เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร
ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
*****************************************************
6. ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด เรียกว่า ข้อบัญญัติ
ข. เทศบาล เรียกว่า เทศบัญญัติ
ค. องค์การบริหารส่วนตําบล เรียกว่า ข้อบังคับ
ง. ไม่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
*****************************************************
7. ใครเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นนี้
ก. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
*****************************************************
8. หมวด 1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น จะกล่าวถึงเรื่องใด
ก. การประชุม
ข. ประธานสภาท้องถิ่น
ค. งบประมาณ
ง. การอภิปราย
*****************************************************
9. ภายหลั งประกาศผลการเลื อกตั้ งสมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ครบตามจํา นวนแล้ ว ให้ ใ คร
กําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
10. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดครบตามจํานวนแล้ว กําหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
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****************************************************
11. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว ให้ใครกําหนดให้สมาชิกสภา
เทศบาลได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
*****************************************************
12. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลครบตามจํานวนแล้ว กําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาล
ได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
****************************************************
13. ภายหลังประกาศผลการเลื อกตั้ งสมาชิ กสภาองค์การบริ หารส่ วนตํ า บลครบตามจํา นวนแล้ ว ให้ใ คร
กําหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้มาประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก
ก. นายอําเภอ
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
****************************************************
14. ภายหลังประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลครบตามจํานวนแล้ว กําหนดให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
****************************************************
15. ประธานสภาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่อย่างไร ยกเว้น ข้อใด
ก. ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นตามที่กฎหมายกําหนด
ข. เป็นประธานของที่ประชุมสภาท้องถิ่น เว้นแต่ในขณะที่เข้ากล่าวอภิปรายสนับสนุนหรือคัดค้านญัตติ ใน
ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ค. เป็นผู้แทนสภาท้องถิ่นในกิจการภายนอก
ง. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
****************************************************
16. กรณีไม่มีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภาท้องถิ่นไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รอง
ประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่น ถ้ารองประธานสภาท้องถิ่นคนที่หนึ่ง
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ใคร เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาท้องถิ่นนั้น
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
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ข. นายอําเภอ
ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนที่สอง
****************************************************
17. ใครอาจได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. พนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
ข. หัวหน้าส่วนโยธา
ค. หัวหน้าสํานักปลัด
ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
****************************************************
18. ข้อใดไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเลขานุการสภาท้องถิ่น
ก. แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
ข. ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง หนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ค. บันทึกการประชุมเกี่ยวกับคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดทําระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
****************************************************
19. นอกจากการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก การประชุมสภาท้องถิ่นมีอีกกี่ประเภท อะไรบ้าง
ก. การประชุมสามัญ และการประชุมเร่งด่วน
ข. การประชุมสามัญ และการประชุมสามัญใหญ่
ค. การประชุมสามัญ และการประชุมฉุกเฉิน
ง. การประชุมสามัญ และการประชุมวิสามัญ
****************************************************
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญให้มีกําหนดกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
****************************************************
21. เทศบาล สมัยสามัญให้มีกําหนดกี่สมัย
ก. 2 สมัย
ข. 3 สมัย
ค. 4 สมัย
ค. สภาเทศบาลเป็นผู้กําหนด
****************************************************
22. องค์การบริหารส่วนตําบล สมัยสามัญให้มีกําหนดกี่สมัย
ก. 2 สมัย
ข. 3 สมัย
ค. 4 สมัย
ง. ไม่เกินสี่สมัย
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****************************************************
23. เมื่อถึงกําหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาท้องถิ่นมาครบองค์ประชุมแล้ว แต่ไม่มีประธานสภาท้องถิ่น
และรองประธานสภาท้องถิ่น ให้ใครเป็นประธานที่ประชุมชั่วคราว
ก. นายกองค์กรปกครองท้องถิ่น
ข. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สมาชิกสภาท้องถิ่นคนใดก็ได้
ง. สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ที่อายุมากที่สุด
****************************************************
24. การจัดระเบียบวาระการประชุม ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง
ก. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
ข. กระทู้ถาม เรื่องอื่นๆ
ค. เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว เรื่องที่เสนอใหม่
ง. ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว
ตอบ ข้อ ง. “ญัตติข้อบัญญัติชั่วคราว”
****************************************************
25. ใครมีอํานาจร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบวาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการ
ประชุมลับ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผู้บริหารท้องถิ่น
ข. สมาชิกสภาท้องถิ่น
ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
****************************************************
26. สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวนสมาชิกที่มาประชุมร้องขอให้มีการประชุมลับในระเบียบ
วาระการประชุมใด ให้ประธานสภาท้องถิ่นดําเนินการประชุมลับ
ก. ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ข. ไม่น้อยกว่าสองในสาม
ค. ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ง. ไม่สามารถดําเนินการได้
****************************************************
27. การแก้ไขถ้อยคําในรายงานการประชุมให้กระทําโดยของใคร
ก. ประธานสภาท้องถิ่น
ข. เลขานุการสภาท้องถิ่น
ค. มติที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ง. ผู้กํากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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****************************************************
28. รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง อย่างน้อยจะต้องมีรายชื่อใดบ้าง ข้อใดกล่าวผิด
ก. รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาประชุม ลาประชุม
ข. รายชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ลาประชุม และขาดประชุม
ค. รายชื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
****************************************************
29. ข้อความใดๆ อันเกี่ยวกับความปลอดภัยหรือประโยชน์สําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าเท่าใด ของสมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมดเท่าที่มีอยู่อาจเสนอญัตติด้วย
วาจาขอมิให้โฆษณาถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นมีมติเห็นชอบก็ให้เป็นไปตามที่ร้องขอ
ก. หนึ่งในสาม
ข. สองในสาม
ค. สี่ในสาม
ง. กึ่งหนึ่ง
****************************************************
30. ญัตติทั้งหลายต้องทําเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ากี่วัน
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. ก่อนวันประชุม
****************************************************
31. ญัตติทั้งหลายต้องเสนอล่วงหน้าเป็นหนังสือยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น และมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรอง
อย่างน้อยสองคน แต่หากสภาท้องถิ่นนั้นมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเหลืออยู่น้อยกว่ากี่คน ให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่น
รับรองหนึ่งคน
ก. 5 คน
ข. 8 คน
ค. 10 คน
ง. ไม่ถึงกึ่งหนึ่ง
****************************************************
32. เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับญัตติร่างข้อบัญญัติที่เสนอมา และตรวจแล้วเห็นว่าถูกต้อง ให้ส่งสําเนาแก่
สมาชิกสภาท้องถิ่นล่วงหน้า ไม่น้อยกว่ากี่วันก่อนวันประชุม
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
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ง. 10 วัน
****************************************************
33. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงินข้อใดกล่าวผิด
ก. การจัดเก็บ ยกเลิก ลด เปลี่ยนแปล แก้ไข ผ่อน เกี่ยวกับภาษีอากร
ข. การกู้เงิน การค้ําประกัน หรือการใช้เงินกู้
ค. การจ้างและการพัสดุ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวผิด
****************************************************
34. ในกรณีที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติที่เกี่ยวด้วยการเงินที่จะต้องมีคํารับรองของผู้บริหาร
ท้องถิ่นให้ใครผู้วินิจฉัย
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. นายอําเภอ
ง. ประธานสภาท้องถิ่น
****************************************************
35. ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้
พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ญัตติร่างข้อบัญญัติใด จะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
ก. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคง
ข. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับความสะอาด
ค. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งปฎิกูล
ง. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณ
****************************************************
36. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจําปี
หรือร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครตั้งคณะกรรมการหาข้อยุติ
ก. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
****************************************************
37. คณะกรรมการหายุติกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยจํานวน กี่คน
ก. 7 คน
ข. 8 คน
ค. 14 คน
ง. 15 คน
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****************************************************
38. คณะกรรมการหาข้อยุติประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเสนอจํานวน กี่คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 8 คน
ง. 15 คน
****************************************************
39. คณะกรรมการหาข้อยุติ ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เสนอจํานวน กี่คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 8 คน
ง. 15 คน
****************************************************
40.ให้ คณะกรรมการหาข้ อยุติ ขององค์การบริ หารส่ วนจั งหวั ด ร่วมปรึ กษาเสนอคนหนึ่ งทํา หน้ าที่ ประธาน
กรรมการภายในกี่วัน นับแต่วันที่กรรมการครบ
ก. 5 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
****************************************************
41.ให้คณะกรรมการหาข้อยุติขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
****************************************************
42.หลังจากผู้ ว่าราชการจังหวั ดส่งร่างข้ อบัญญั ติที่ผ่า นการพิจารณาของคณะกรรมการหาข้อยุติให้ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
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ง. 45 วัน
****************************************************
43.ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
****************************************************
44.หากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ
นั้น ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
ข. ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน
ค. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีมีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
45.ในกรณีสภาเทศบาล ไม่ รับหลักการแห่ งเทศบั ญญั ติงบประมาณงบประมาณรายจ่า ยประจํ าปีหรือเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้ใครเป็นผู้ตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาข้อยุติ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอําเภอ
****************************************************
46. คณะกรรมการพิจารณาหายุติ กรณีเทศบาล คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยจํานวนกี่คน
ก. 7 คน
ข. 8 คน
ค. 14 คน
ง. 15 คน
****************************************************
47. คณะกรรมการพิจารณาหายุติ ประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งสภาเทศบาลเสนอจํานวนกี่คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 14 คน
ง. 15 คน
****************************************************
48. คณะกรรมการพิจารณาหายุติ ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งนายกเทศมนตรีเสนอจํานวนกี่
คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 14 คน
ง. 15 คน
****************************************************
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49. ให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติของเทศบาล ร่วมปรึกษา เสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รอง
นายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาลคนหนึ่ง
ทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
****************************************************
50.ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือประธานกรรมการได้ภายในกําหนดเวลา
หรือกรรมการหรือประธานกรรมการไม่ปฏิบัติ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ใครตั้งบุคคลทําหน้าที่กรรมการ
หรือประธานกรรมการ
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอําเภอ
****************************************************
51. คณะกรรมการพิจารณาหายุติ พิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จ ภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันที่ได้แต่งตั้ง
ประธานกรรมการในคราวแรก
ก. 3 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30วัน
****************************************************
52. ในกรณี ที่ค ณะกรรมการไม่ สามารถพิจ ารณาให้ แ ล้วเสร็ จภายในระยะกํ าหนดให้ ใคร รวบรวมผลการ
พิจารณาแล้ววินิจฉัยชี้ขาดโดยเร็ว แล้วรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. นายอําเภอ
ข. ประธานกรรมการ
ค. ประธานสภาเทศบาล
ง. กรรมการคนใดคนหนึ่ง
****************************************************
53. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งร่างเทศบัญญัติที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหรือประธานกรรมการให้
นายกเทศมนตรีโดยเร็ว แล้วให้นายกเทศมนตรีเสนอร่างเทศบัญญัติดังกล่าวต่อสภาเทศบาลภายในกี่วัน นับ
แต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45วัน
****************************************************
54. หากนายกเทศมนตรีไม่เ สนอร่ างเทศบัญญั ตินั้นต่ อสภาเทศบาลภายในเวลาที่ กําหนด ให้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดรายงานต่อใคร เพื่อสั่งให้นายกเทศมนตรีพ้นจากตําแหน่ง
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ข. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมาย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
****************************************************
55. ให้สภาเทศบาล พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน นับตั้งแต่วันได้รับ
ร่างเทศบัญญัติจากนายกเทศมนตรี
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60 วัน
****************************************************
56. หากสภาเทศบาลพิจาณาไม่แล้วเสร็จภายในกําหนดหรือมีมติไม่เห็นชอบ ให้ตราเทศบัญญัตินั้น ข้อใด
กล่าวถูกต้อง
ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคําสั่งยุบสภาเทศบาล
ข. ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นตกไป
ค. ให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
57. ในกรณี ที่ สภาองค์ การบริ หารส่ ว นตํ า บล ไม่ รั บหลั ก การแห่ ง ข้ อ บั ญญั ติ งบประมาณ ให้ ใ ครเป็ น ผู้ ตั้ ง
คณะกรรมการหาข้อยุติ
ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข. อฺธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. นายอําเภอ
****************************************************
58. คณะกรรมการหาข้อยุติกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล คณะกรรมการคณะหนึ่งประกอบด้วยจํานวนกี่คน
ก. 5 คน
ข. 7 คน
ค. 14 คน
ง. 15 คน
****************************************************
59. คณะกรรมการหาข้อยุติประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนค
ตําบลเสนอจํานวนกี่คน
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 6 คน
****************************************************
60. บุคคลซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภา ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตําบล เสนอเป็นคณะกรรมการหายุติ
จํานวนกี่คน
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 6 คน
****************************************************
61. ให้คณะกรรมการหายุติขององค์การบริหารส่วนตําบล ร่วมปรึกษาเสนอคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการ
ภายในกี่วัน นับแต่วันที่กรรมการครบจํานวน
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ก. 5 วัน

ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
****************************************************

62. ให้คณะกรรมการหายุติขององค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
****************************************************
63. หลังจากนายอําเภอส่งร่างข้อบัญญัติ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหายุติให้นายกอบต.แล้ว ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลภายในกี่วัน
ก. 7 วัน
ข. 15 วัน
ค. 30 วัน
ง. 45 วัน
****************************************************
64. ให้สภาองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร่าง
ข้อบัญญัติจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 45 วัน
ง. 60วัน
****************************************************
65. หากสภาองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาไม่เสร็จภายในกําหนด หรือมีมติไม่เห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติ
นั้น ผลจะเป็นอย่างไร
ก. ร่างข้อบัญญัตินั้นตกไป
ข. ให้ใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีที่แล้วไปพลางก่อน
ค. ให้นายกอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดมีคําสั่งยุบสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
66. ในกรณีที่ราษฎรเป็นเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น ให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งผู้แทนของผู้เข้าชื่อไม่เกินกี่คน ให้เข้าร่วมประชุมสภาท้องถิ่น เพื่ออภิปรายชี้แจงหรือ
แถลงเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัตินั้นทุกครั้ง
ก. 3 คน
ข. 4 คน
ค. 5 คน
ง. 7 คน
****************************************************
67. ในกรณีที่สภาท้องถิ่นครบวาระหรือมีการยุบสภา ญัตติใด ซึ่งที่ประชุมสภาท้องถิ่น ยังไม่ได้พิจารณาหรือ
พิจารณาแล้ว ยังไม่เสร็จ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ให้เป็นอันตกไป
ข. เสนอครั้งต่อไปเมื่อมีสภา
ค. ส่งให้ผู้กํากับดูแลพิจารณา
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
68. ญัตติร่างข้อบัญญัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่นตามแบบและวิธีการ
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในกฎหมายใด
ก. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีด้วยวิธีการงบประมาณ
ค. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ง. ไม่มีข้อใดถูก
****************************************************
69. การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะกระทําได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. เฉพาะการขอลดรายจ่าย
ข. การขอลดจํานวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย
ค. ต้องมีจํานวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
70. ห้ามไม่ให้แปรญัตติในรายการและจํานวนเงินซึ่งมีข้อผูกพันอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ดอกเบี้ยและเงินส่งใช้ต้นเงินกู้
ข. ค่าครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้าง
ค. รายจ่ายซึ่งเป็นจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามกฎหมาย
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
71. การออกเสียงลงคะแนนเพื่อลงมติดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
ก. การออกเสียงลงคะแนนเปิดเผย
ข. การออกเสียงลงคะแนนลับ
ค. การออกเสียงคะแนนโหวต
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
72. การออกเสียงคะแนนเปิดเผย มีวิธีปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ยกมือขึ้นพ้นศีรษะ
ข. ยืนขึ้น
ค. เรียกชื่อสมาชิกตามลําดับอักษรให้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
73. การออกเสียงคะแนนลับ ให้ใช้วิธีเขียนเครื่องหมายบนแผ่นกระดาษใส่ซองที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ข้อใดกล่าว
ถูกต้อง
ก. เครื่องหมาย () ผู้เห็นด้วย
ข. เครื่องหมาย () ผู้ไม่เห็นด้วย
ค. เครื่องหมาย () ผู้ไม่ออกเสียง
ง. ถูกทุกข้อ
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****************************************************
74. การลงมติในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นถูกกล่าวหา มีความประพฤติในทางที่จะนํามาซึ่งความเสื่อมเสีย
หรือกระทําการอันเสื่อมเสียประโยชน์ของสภาท้องถิ่นหรือก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ลงมติแต่เพียงว่าควรให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นขาดสมาชิกภาพ
หรือไม่การลงมติดังกล่าวนี้ ให้ออกเสียงลงคะแนนลับ และต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเท่าใด ของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
ก. หนึ่งในสาม
ข. สองในสาม
ค. สามในสี่
ง. เกินกึ่งหนึ่ง
****************************************************
75. เมื่อสภาท้องถิ่นลงมติให้สมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ถูกกล่าวหาผู้ใดขาดสมาชิกภาพ ให้ประธานสภาท้องถิ่น
แจ้งให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นทราบโดยเร็ว แต่ไม่ให้เกินกี่วัน นับแต่วันที่สภาท้องถิ่นได้ลงมติ
ก. 3 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 30 วัน
****************************************************
76. ถ้ าผู้ บริ หารท้ องถิ่น หรื อสมาชิ กสภาท้ องถิ่ น ซึ่ งมี ผู้รับรองไม่ น้อยกว่ า เท่ าใด ของจํ านวนสมาชิ กสภา
ท้องถิ่นเท่าที่มีอยู่ เชื่อว่ามีการนับคะแนนเสียงผิดมีสิทธิร้องให้นับคะแนนเสียงใหม่ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยสามารถ
ร้องขอด้วยวาจาให้ประธานที่ประชุมจัดให้มีการนับคะแนนเสียงใหม่
ก. หนึ่งในสาม
ข. หนึ่งในสี่
ค. หนึ่งในห้า
ง. เกินกึ่งหนึ่ง
****************************************************
77. ในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน การออกเสียงลงคะแนนลับ ให้ประธานที่ประชุมดําเนินการอย่างไร
ก. จัดให้มีการลงคะแนนใหม่
ข. ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง โดยเปิดเผยเป็นเสียงชี้ขาด
ค. ประธานที่ประชุมจะให้เหตุผลด้วยหรือไม่ก็ได้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ข. และข้อ ค.
****************************************************
78. กระทู้ถามมี 2 ประเภท ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามด่วน
ข. กระทู้ถามทั่วไป และกระทู้ถามสด
ค. กระทู้ถามด่วน และกระทู้ถามสด
ง. กระทู้ถามผู้บริหาร และกระทู้ถามสมาชิกสภาท้องถิ่น
****************************************************
79. กระทู้ถามต้องไม่มีลักษณะอย่างใด อย่างหนึ่ง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. มีข้อความเชิงประชด เสียดสี หรือแกล้งกล่าวใส่ร้าย
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ข. เป็นเรื่องที่มีประเด็นถามซ้ํากับกระทู้ถามซึ่งมีผู้เสนอมาก่อน
ค. เพื่อให้ออกความเห็น
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
80. กระทู้ถามทั่วไป ให้ประธานสภาท้องถิ่น จัดส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเตรียมตอบ และบรรจุ
เข้าระเบียบวาระภายในกี่วัน นับแต่วันที่ส่งกระทู้ถามไปยังผู้บริหารท้องถิ่น
ก. 3 วัน
ข. 5 วัน
ค. 7 วัน
ง. 15 วัน
****************************************************
81. ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิถอนกระทู้ถามของตนเมื่อใดก็ได้ เมื่อถอนกระทู้ถามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่น
จําหน่ายกระทู้ถามนั้น และข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ห้ามผู้ตั้งกระทู้ถามนั้นยื่นกระทู้ถามในเรื่องเดียวกันนั้นอีก
ข. ถ้าผู้ตั้งกระทู้ถามไม่ถามหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่นให้ถือว่าได้ถอนกระทู้ถามนั้น
ค. ถ้าสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ให้ถือว่ากระทู้ถามนั้นตกไป
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
82. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้ตอบกระทู้ถามแล้ว ผู้ตั้งกระทู้ถามมีสิทธิซักถามได้อีกกี่ครั้ง เว้นแต่จะขอซักถาม
ต่อไป เพราะคําตอบยังไม่หมดประเด็นที่ซักถามและประธานสภาท้องถิ่นอนุญาต
ก. 1 ครั้ง
ข. 3 ครั้ง
ค. 5 ครั้ง
ง. 7 ครั้ง
****************************************************
83. ผู้บริหารท้องถิ่นมีสิทธิที่จะไม่ตอบกระทู้ถามเมื่อเห็นว่าเรื่องนั้นๆ ยังไม่ควรเปิดเพราะเกี่ยวกับประโยชน์
สําคัญของทางราชการ ในกรณีที่ไม่ตอบกระทู้ถาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งให้สภาท้องถิ่นทราบภายในกี่วัน
ก. 1 วัน
ข. 3 วัน
ค. 5 วัน
ง. 7 วัน
****************************************************
84. กระทู้ถามที่ผู้บริหารท้องถิ่นยังไม่ได้ตอบให้ระงับไปเมื่อ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ครบอายุของสภาท้องถิ่น และผู้บริหารพ้นจากตําแหน่ง
ข. มีการยุบสภาท้องถิ่น และปิดสมัยประชุมสภาท้องถิ่น
ค. เป็นเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณเฉพาะกิจ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
****************************************************
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85. เมื่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับข้อสอบถามจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ให้จัดส่งข้อสอบถามไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้าหน่วยราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับข้อสอบถาม
ก. 1 วัน
ข. 3 วัน
ค. 5 วัน
ง. 7 วัน
****************************************************
86. คณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีกี่ประเภท ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการตามกฎหมาย
ข. คณะกรรมการสามัญ และคณะกรรมการวิสามัญ
ค. คณะกรรมการวิสามัญ และคณะกรรมการทรงคุณวุฒิ
ง. คณะกรรมการฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการฝ่ายสภา
****************************************************
87. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ไม่ถูกต้อง
ก. นายกเทศมนตรีมีสิทธิเสนอชื่อผู้เป็นหรือมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ได้ไม่เกินหนึ่งในสี่ของกรรมการ
วิสามัญทั้งหมด
ข. คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ค. คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ง. กรณี อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น สมาชิ ก สภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เป็ น
คณะกรรมการวิสามัญทั้งคณะได้
****************************************************
88. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ไม่ถูกต้อง
ก. การนั ดประชุ มและเปิดประชุ มคณะกรรมการสภาท้องถิ่น ครั้ งแรก ให้ เป็ นหน้ าที่ ของประธานสภา
ท้องถิ่น
ข. ให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นคณะหนึ่งๆ เลือกประธานกรรมการและเลขานุการจากกรรมการสภา
ท้องถิ่นคณะนั้นๆ
ค. ในการประชุ มคณะกรรมการสภาท้องถิ่ นต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้ อยกว่ ากึ่ งหนึ่งของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ง. มติของคณะกรรมการสภาท้องถิ่นให้ถือเสียงข้างมาก กรณีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออก
เสียงชี้ขาด
****************************************************
89. ที่ประชุมสภาท้องถิ่น อาจลงมติให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่น ดําเนินกิจการของสภาท้องถิ่นนอกสมัย
ประชุมได้ แต่ทั้งนี้ ไม่ให้ประชุมเกินกี่ครั้ง
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ก. 2 ครั้ง
ค. 5 ครั้ง

ข. 3 ครั้ง
ง. แล้วแต่มติสภาท้องถิ่น
****************************************************

90. การประชุมของคณะกรรมการสภาท้องถิ่น หากประชุมเกินกว่าสภาท้องถิ่นกําหนด จะกระทําได้เมื่อมีเหตุ
จําเป็นและได้รับอนุมัติจาก
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. นายอําเภอ
ค. สภาท้องถิ่น
ง. ประธานสภาท้องถิ่น
****************************************************
91. เมื่อคณะกรรมการสภาท้องถิ่นมีมติให้ เชิญบุคคลใดมาแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในการ
กระทําหรือเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้น ให้เชิญในนามของใคร
ก. สภาท้องถิ่นนั้น
ข. ประธานกรรมการคณะนั้น
ค. สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ง. ประธานสภาท้องถิ่นนั้น
****************************************************
92. ผู้มีสิทธิเข้าฟังการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้ เว้นแต่เป็นการประชุมลับ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
ข. ผู้ที่ได้รับอนุญาตจากประธานกรรมการสภาท้องถิ่น
ค. ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการประจําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
93. คณะกรรมการสภาท้องถิ่นจะกําหนดนัดประชุมเมื่อใด ให้แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้
เสนอญัตติ และผู้แปรญัตติ ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเท่าใด ก่อนกําหนดเวลานัดประชุม
ก. 3 วัน
ข. 7 วัน
ค. 15 วัน
ง. 24 ชั่วโมง
****************************************************
94. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการสภาท้องถิ่นกําหนดที่นัดหมาย ถ้าผู้แปรญัตติไม่มาชี้แจงตามนัดเป็นเวลา
เกินกว่าเท่าใด นับแต่เวลาที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นได้เริ่มประชุมในวันนั้น ให้ถือว่าผู้แปรญัตติได้ถอนคํา
แปรญัตตินั้นแล้ว
ก. 20 นาที
ข. 30 นาที
ค. 1 ชั่วโมง
ง. ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
****************************************************
95. ที่ ประชุ มสภาท้ องถิ่ น เป็ น สถานที่ ที่ค วรแก่ การเคารพ ผู้ เ ข้ า ไปจะต้ องแต่ งกายสุ ภ าพ ประพฤติ ต นให้
เรียบร้อย และอยู่ ณ ที่ซึ่งจัดไว้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. การแต่งกายของสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นนั้น ให้แต่งเครื่องแบบเท่านั้น
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ข. ในขณะที่กําลังประชุม ห้ามบุคคลภายนอกเข้าไปในที่ซึ่งจัดไว้สําหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคณะกรรมการสภาท้องถิ่น
ค. ประธานสภาท้องถิ่นมีอํานาจอนุญาตให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่น
ตามระเบียบที่สภาท้องถิ่นกําหนด
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
****************************************************
96. ที่ประชุมสภาท้องถิ่น ห้ามผู้ใดกระทําการดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. ใช้ถ้อยคําไม่สุภาพ กล่าวคําหยาบคาย เสียดสี หรือใส่ร้าย
ข. แสดงกิริยาอันพึงรังเกียจ และขัดคําสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
ค. ก่อกวนความสงบเรียบร้อย อันเป็นการรบกวนกิจการของที่ประชุมสภาท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
97. เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นขอแถลงนโยบายต่อสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นเรื่องอะไร
ก. เรื่องเสนอใหม่
ข. เรื่องอื่นๆ
ค. เรื่องด่วน
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
98. คณะเทศมนตรี และคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล ตามกฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนวันระเบียบนี้ใช้
บังคับ ให้อยู่ในความหมายใด ตามระเบียบนี้
ก. รองผู้บริหารท้องถิ่น
ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
99. แบบขอเสนอญัตติ ไม่มีหัวข้อใด
ก. ที่ วันที่ เดือน พ.ศ.
ข. เรื่อง ขอเสนอญัตติ
ค. เรียนประธานสภา
ง. หลักการและเหตุผล
****************************************************
100. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไม่มีหัวข้อใด
ก. ที่.... วันที่... เดือน.... พ.ศ....
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ข. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ..........
ค. อาศัยอํานาจตามความในมาตรา.................
ง. ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน .............พ.ศ................
****************************************************
101. แบบเสนอขอแปรญัตติ ไม่มีหัวข้อใด
ก. ที่.... วันที่... เดือน.... พ.ศ....
ข. ผู้เสนอ ผู้รับรอง
ค. เรียน.............
ง. ประกาศ ณ วันที่ ...........เดือน .............พ.ศ................
****************************************************
102. แบบส่งกระทู้ถาม ไม่มีหัวข้อใด
ก. ที่.... วันที่... เดือน.... พ.ศ....
ข. ผู้เสนอ ผู้รับรอง
ค. เรียน.............
ง. สิ่งที่ส่งมาด้วย
****************************************************
103. คําอธิบายแบบท้ายระเบียบที่ 1- 7 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. 1 หมายความว่า ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. 4 หมายความว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ
ค. 6 หมายความว่า หัวหน้าผู้บริหารหรือหัวหน้าคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ถูกทุกข้อ
****************************************************
แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs

http://pun.fix.gs
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เฉลยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ชุดที่ 1) โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ
ข้อ 1 ค.
ข้อ 31 ข.
ข้อ 61 ข.
ข้อ 91
ข้อ 2 ง.
ข้อ 32 ก.
ข้อ 62 ข.
ข้อ 92
ข้อ 3 ง.
ข้อ 33 ง.
ข้อ 63 ก.
ข้อ 93
ข้อ 4 ง.
ข้อ 34 ง.
ข้อ 64 ข.
ข้อ 94
ข้อ 5 ก.
ข้อ 35 ง.
ข้อ 65 ง.
ข้อ 95
ข้อ 6 ค.
ข้อ 36 ค.
ข้อ 66 ก.
ข้อ 96
ข้อ 7 ค.
ข้อ 37 ง.
ข้อ 67 ก.
ข้อ 97
ข้อ 8 ข.
ข้อ 38 ข.
ข้อ 68 ข.
ข้อ 98
ข้อ 9 ง.
ข้อ 39 ข.
ข้อ 69 ง.
ข้อ 99
ข้อ 10 ก.
ข้อ 40 ข.
ข้อ 70 ข.
ข้อ 100
ข้อ 11 ง.
ข้อ 41 ข.
ข้อ 71 ค.
ข้อ 101
ข้อ 12 ก.
ข้อ 42 ก.
ข้อ 72 ง.
ข้อ 102
ข้อ 13 ก.
ข้อ 43 ข.
ข้อ 73 ง.
ข้อ 103
ข้อ 14 ก.
ข้อ 44 ง.
ข้อ 74 ค.
ข้อ 104
ข้อ 15 ง.
ข้อ 45 ค.
ข้อ 75 ก.
ข้อ 105
ข้อ 16 ง.
ข้อ 46 ง.
ข้อ 76 ค.
ข้อ 106
ข้อ 17 ง.
ข้อ 47 ข.
ข้อ 77 ง.
ข้อ 107
ข้อ 18 ค.
ข้อ 48 ข.
ข้อ 78 ก.
ข้อ 108
ข้อ 19 ง.
ข้อ 49 ก.
ข้อ 79 ง.
ข้อ 109
ข้อ 20 ค.
ข้อ 50 ค.
ข้อ 80 ค.
ข้อ 110
ข้อ 21 ค.
ข้อ 51 ค
ข้อ 81 ง.
ข้อ 111
ข้อ 22 ง.
ข้อ 52 ข.
ข้อ 82 ข.
ข้อ 112
ข้อ 23 ง.
ข้อ 53 ก.
ข้อ 83 ง.
ข้อ 113
ข้อ 24 ง.
ข้อ 54 ก.
ข้อ 84 ค.
ข้อ 114
ข้อ 25 ค.
ข้อ 55 ข.
ข้อ 85 ข
ข้อ 115
ข้อ 26 ค.
ข้อ 56 ง.
ข้อ 86 ข.
ข้อ 116
ข้อ 27 ค.
ข้อ 57 ง.
ข้อ 87 ง.
ข้อ 117
ข้อ 28 ค.
ข้อ 58 ข.
ข้อ 88 ก.
ข้อ 118
ข้อ 29 ก.
ข้อ 59 ก.
ข้อ 89 ข.
ข้อ 119
ข้อ 30 ข.
ข้อ 60 ก.
ข้อ 90 ง.
ข้อ 120

ข.
ง.
ง.
ข.
ก.
ง.
ค.
ข.
ง.
ก.
ง.
ข.
ง.

ด้านล่าง เป็นคําเฉลย และอ้างอิงระเบียบกฎหมายลองไปอ่านดูครับ
เผื่อใช้ประโยชน์ได้ครับ (เดี๋ยวมาลงเพิ่มให้ กําลังรวบรวม)
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