
1. ค าวา่ “กฎ” ตาม พ.ร.บ.วธิีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถงึขอ้ใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ง. เทศบัญญัติ
จ. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

******************
ตอบ “ข้อ ก. พระราชบัญญัติ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539
         “กฎ” หมายความวา่ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
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2. ต าแหนง่ใดตอ่ไปนี้ ไมใ่ช ่ขา้ราชการการเมือง
ก. เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ข. เลขาธกิารนายกรัฐมนตรี
ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายปกครอง ค. โฆษกรฐับาล
ง. รัฐมนตรีชว่ยวา่การกระทรวง 

******************
ตอบ “ขอ้ ก. เลขาธกิารคณะรฐัมนตรี”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเตมิ(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

มาตรา 14 ส านักเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ คณะรัฐมนตรี รฐัสภา และ
ราชการในพระองค์ มีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรเีป็นผู้บังคับบัญชา ขา้ราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงต่อ
นายกรัฐมนตรี และให้มีรองเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะให้มีผู้ช่วยเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี
เป็น ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการด้วยก็ได้

ใหเ้ลขาธกิารคณะรฐัมนตรี รองเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี และผู้ช่วยเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เปน็ขา้ราชการ
พลเรือนสามญั
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3. หากทา่นได้บรรจุแตง่ตัง้เปน็พนักงานสว่นต าบลหา่งไกล แตท่างอบต.หา่งไกลไมไ่ด้ตัง้เงินเดือนไวส้ าหรบัต าแหน่งท่าน 
อ านาจการโอนงบประมาณในหมวดดงักลา่วเปน็อ านาจของใคร

ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ค. นายอ าเภอ
ง. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด

******************
ตอบ “ข้อ ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ข้อ 26 ประกอบข้อ 30,ข้อ 15,ข้อ 14 
**คณะผู้บริหารท้องถิ่น : หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล***
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4. หากทา่นเป็นพนกังานเทศบาลต าบลไกลโพน้ ต าแหน่งเจา้หน้าทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน จะโอน (ยา้ย) ไปด ารง
ต าแหนง่เจ้าหนา้ทีว่เิคราะห์นโยบายและแผน อบต.รุง่เรอืง ทา่นจะมสีิทธเิบกิคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางไปราชการตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยคา่ใชจ้่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหนา้ที่ท้องถิน่ 2555 หรอืไม ่ขอ้ใดกลา่ว
ถกูตอ้ง

ก. ไม่มีสิทธเิบิก ข. มีสิทธิเบิกจากเทศบาลต าบลไกลโพ้น
ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุ่งเรือง
ง. มีสิทธิเบิกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการตกลงระหว่างเทศบาลต าบลไกลโพ้นกับอบต.รุ่งเรือง
จ. มีสิทธิเบิกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับนายกเทศมนตรีต าบลไกลโพ้นหรือนายกอบต.รุ่งเรือง

******************
ตอบ “ข้อ ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุ่งเรือง”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 2555 
         ข้อ 41 ค่าใช้จ่ายในการดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจ าส านักงานซึ่งต่างสังกัดให้เบิกจากสังกัดใหม่ซึ่ง
ไปประจ า
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5. หน่วยงานตอ่ไปนี้ ไมไ่ด้ สงักดักระทรวงมหาดไทย
ก. กรมที่ดิน ข. กรมราชทัณฑ์
ค. กรมการปกครอง ง. กรมการพฒันาชุมชน
จ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

******************
ตอบ “ข้อ ข. กรมราชทัณฑ์ ”
อธิบายตาม กระทรวงมหาดไทยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 8 กรม และมีหน่วยงานภายใต้การก ากับดูแล 5 รัฐวิสาหกิจ 
ดังน้ี 1. ส านักงานรัฐมนตรี 2. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมที่ดิน 6. กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. กรมโยธาธกิารและผังเมือง 8. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
1. การไฟฟา้นครหลวง 2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 3. การประปานครหลวง 4. การประปาส่วนภูมิภาค
5. องค์การตลาด                                 ที่มา http://www.moi.go.th 
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6. สว่นราชการต่อไปนี้ ไม่ม ีฐานะเป็นนิติบคุคล
ก. กรม ข. จังหวดั
ค. อ าเภอ ง. เทศบาล จ. องค์การบริหารสว่นต าบล 

             **********************************
 ตอบ “ข้อ ค. อ าเภอ”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ .2534 แก้ไขเพิม่เติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
มาตรา 61 ในจังหวัดหนึ่งให้มีหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกว่าอ าเภอ

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
***มาตรา 52 ให้รวมท้องที่หลายๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคล

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ
*กรม มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม มาตรา 7 
*** ข้ออื่นมีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพ.ร.บ.จัดตั้งของแต่แห่ง **
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7. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่สังกดัหนว่ยงานใด
ก. กรมการปกครอง
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จ. ส านักนายกรัฐมนตรี 

              **********************************
 ตอบ “ข้อ ค. ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542
           มาตรา 36 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นขึ้นใน              
ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ฯ
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8. นายวลัลภ พริง้พงษ์ ด ารงต าแหน่งอธิบดกีรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ่นคนปัจจุบัน ล าดับทีเ่ทา่ใด
ก. ล าดับที่ 10
ข. ล าดับที่ 11
ค. ล าดับที่ 12
ง. ล าดับที่ 14
จ. ล าดับที่ 16

              **********************************
 ตอบ “ข้อ ค. ล าดับที่ 12”
อธิบายตาม นายวัลลภ พริ้งพงษ ์ด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนที่ 12
ตั้งแต่ 20 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
ที่มา http://www.dla.go.th 

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



 

9. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีนปัจจุบัน 
ก. นายรองพล เจริญพันธุ์ 
ข. นายบวรศักดิ ์ อุวรรณโณ 
ค. นายวิษณุ เครืองาม 
ง. นายอ าพน  กิตติอ าพน 
จ. นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ 

              **********************************
 ตอบ “ข้อ ง. นายอ าพน  กิตติอ าพน”
อธิบายตาม นายอ าพน  กิตติอ าพน ด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีคนที่ 21
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main31.htm 

เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ระวังออกย้อนศรอีกครับ** ว่าเป็นข้าราชการประเภทใด**
 ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิม่เติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

มาตรา 14 

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



 

10. คณะรฐัมนตรขีองนางสาวยิง่ลกัษณ ์ชินวตัร เป็นคณะทีเ่ทา่ใด ของประเทศไทย
ก. คณะที่ 58
ข. คณะท่ี 59
ค. คณะที่ 60
ง. คณะท่ี 61
จ. คณะที่ 62

              **********************************
 ตอบ “ข้อ ค. คณะท่ี 60”
อธิบายตาม คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร คณะที่ 60 (5) เปลี่ยนมาแล้วจ านวน 5 คร้ัง
 เริม่ 30 มิถุนายน 2556 -  ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) 
ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm 

อนาคตก่อนสอบอาจมกีารเปลี่ยนแปลงใหม่ ติดตามขา่วสารด้วย (1 คะแนนก็มีค่า ส าหรับผู้เตรียมตวัสอบ)

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



11. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่เคยด ารงต าแหน่งผูบ้รหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ก. นายประชา มาลีนนท์ ข. นายเสริมศกัดิ์ พงษพ์านิช
ค. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ง. นายจาตุรนต์ ฉายแสง
จ. นายประมวล รุจนเสรี  

              **********************************
ตอบ “นายจาตุรนต์ ฉายแสง”
อธิบาย นายจาตุรนต์ ฉายแสง เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี                      
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (30 มิถุนายน 2556 - ปัจจุบัน) (ข้อมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)
***ซึ่งยังไม่เคยด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย***
1 นายประชา มาลีนนท์ เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปี 2545
2. นายเสริมศักด์ิ พงษ์พานิช  เคยด ารงต าแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปี 2548 ปัจจุบันเป็น
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวันมหูะมัดนอร์ มะทา เคยด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (3 ต.ค.2545 - 10 มี.ค. 2547)
4. นายประมวล รุจนเสรี เคยด ารงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (3 ตุลาคม 2545- 30 มิถุนายน 2547)
**ข้อสอบออกเชงิประวัตศิาสตร์ **โดย ม.รามค าแหง** 

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



12. ใครด ารงต าแหนง่เลขานุการคณะกรรมการกลางองค์การบรหิารสว่นจังหวดัคนปจัจบุัน
ก. นายชาญชนะ เอ่ียมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวีระวัฒน ์ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร

              **********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางขา้ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2556 **

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



13. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลคนปจัจุบนั
ก. นายชาญชนะ เอ่ียมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวีระวัฒน ์ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร

              **********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2556 **

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



14. ใครด ารงต าแหน่งเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบลคนปจัจุบนั
ก. นายชาญชนะ เอ่ียมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ง. นายวีระวัฒน ์ชื่นวาริน
จ. นายวสันต์ วรรณวโรทร

              **********************************
ตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ตั้งแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปัจจุบัน
ตามค าสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ท่ี มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556
**ข้อมูล ณ วนัที ่30 ตุลาคม 2556 **

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



15. มือที่สาม ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งทีสุ่ด
ก. มือท่ีงอกออกมาผิดปกติของร่างกายมนุษย์
ข. ส านวนกล่าวเรื่องชูส้าว
ค. ส านวนกล่าวเกี่ยวกับการเมือง
ง. มือท่ีมองไม่เห็น
จ. บุคคลซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อ่ืน 

              **********************************
ตอบ “ข้อ จ. บุคคลซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเขา้มาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อ่ืน ”
อธิบาย บุคคลฝ่ายที่ 3 ซึ่งมิใช่คู่กรณี แต่สอดเข้ามาเกี่ยวข้องในกิจกรรมหรือชีวิตของผู้อ่ืน มักจะเขา้มายุแหย่ให้เกิดความ
แตกแยกหรือบ่อนท าลาย
**ที่มา http://dictionary.sanook.com**

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



16. องคก์รใดเป็นผูก้ าหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเกณฑแ์ละเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การยา้ย การโอน 
การรบัโอน การเลือ่นระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดือน ส าหรับพนกังานสว่นต าบล

ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล
ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 

 

              **********************************
ตอบ “ข้อ ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ”
อธิบาย พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 13

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



17. ใครด ารงต าแหน่งเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปจัจบุัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. ดร.อารีพงศ์ ภูช่อุ่ม ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา 

             ********************************** 
ตอบ “ขอ้ ค. ดร.อารพีงศ ์ภูช่อุม่ ”
อธิบาย ดร.อารีพงศ์ ภูช่อุ่มอดีตปลัดกระทรวงการคลัง มาด ารงต าแหน่งแทนนายทศพร ศิริสัมพันธ์ ซ่ึงไปด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา
**ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556*อย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยน่ะครับ** (1 คะแนนก็มีค่า)
 (ค าถามอาจจะถามว่า ดร. ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุม่ เคยด ารงอะไรก่อนมาด ารงต าแหน่ง เลขาธกิารก.พ.ร.)
ที่มา http://www.opdc.go.th 

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ
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18. ใครไม่เคยด ารงต าแหน่งเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหง่ชาต ิ(สมช.)
ก. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศร ี  ข. นายถวิล  เปลี่ยนศรี  
ค. นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ  ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
จ. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร

               **********************************
ตอบ “ข้อ ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน”
อธบิาย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เคยด ารงหัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ/ หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย (ค.ป.ค.) ไม่เคยด ารงต าแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
1. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2544-2555) 
2. นายถวิล  เปลี่ยนศรี  (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2552-2554) 
3. นาวาอากาศตรีประสงค์ สุ่นศิริ  (เคยด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2523-2529)
4. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร   (ด ารงต าแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-ปจัจุบัน) 
  

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



19. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถิน่
ก. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ
ข. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน 

           ท้องถิ่น
ค. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
จ. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธเ์ผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วน

           ท้องถิ่น 
               **********************************
ตอบ “ข้อ ก. ก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอ านาจ ”
อธบิาย พระราชบญัญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ .2542
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหนา้ที่ตาม มาตรา 33 (อย่าสับสน)
**ข้ออื่นเป็นอ านาจของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ตามมาตรา 36*
ข้อสอบข้อนี้ออกได้ยากมาก (ถา้อ่านไม่สังเกตดีๆ 1 คะแนนก็มีความหมาย)
**นี่แหละแนวข้อสอบของ ม.รามค าแหง 
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20. ใครเป็นผูม้ีอ านาจบรรจุบคุคลเขา้รับราชการเป็นพนักงานสว่นต าบลและแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่งในองคก์ารบรหิารสว่น
ต าบล

ก. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล
ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเหน็ชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล

               **********************************
ตอบ “ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล ”
อธิบาย พระราชบัญญตัริะเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 15
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21. ขอ้ใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองทีฟ่้องศาลปกครองได้
ก. การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจ าเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาวา่ศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ค. คดีที่ญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้ผิดพลาดท า

           ให้คนไข้พิการ
ง. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหน่ึง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้า

           ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน 
จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม

               **********************************
ตอบ “ค. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนต าบลแห่งหน่ึง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดินเท้า            
        ท าให้ชาวบ้านเดือดร้อน ”
อธิบาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9
*อย่าลืมไปอ่านให้รู้บ้างน่ะครับ บางทีในประกาศสอบไม่ได้ระบุ แต่เป็นความรู้ทั่วไป ที่บุคคลทัว่ไปควรรู้
ก็เอามาออกข้อสอบครับ*                                             *(1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิตคนที่ก าลังเดินทางสอบ)*
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22. ขอ้ใดกลา่ว ไมถ่กูต้อง เกีย่วกบัคณะกรรมการกลางพนักงานสว่นต าบล
ก. มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
ข. มีกรรมการมาจากผูแ้ทนองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหาร

            ส่วนต าบล
ง. กรรมการผู้ทรงคุณวฒุิมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี
จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ 

               **********************************
ตอบ “จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ”
อธบิาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542

มาตรา 25 **คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล* รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับมอบหมายเป็นประธาน **ส่วนโครงสร้างโดยต าแหน่ง และคัดเลือกจากหน่วยงาน ต้องไปดูโนต้เองให้
แม่น (1 คะแนนส าหรับการสอบแต่ละครั้ง มีความหมายมาก)
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23. คณะกรรมการพนกังานสว่นต าบลมผีู้แทนองค์การบรหิารสว่นต าบลเป็นกรรมการ ประกอบดว้ย ประธานสภาองคก์าร
บริหารสว่นต าบล นายกองค์การบรหิารสว่นต าบล และผูแ้ทนพนกังานส่วนต าบลในอัตราสว่นเรียงตามล าดบั ดังนี้

ก. 2 : 2 : 2 ข. 3 : 3 : 3
ค. 2 : 3 : 4 ง. 3 : 3 : 2
จ. 4 : 4 : 4 

               **********************************
ตอบ “ข. 3 : 3 : 3”
อธบิาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 มาตรา 25
(3) ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนเกา้คนดังนี้
(ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จ านวนสามคน
(ค) ผู้แทนพนักงานส่วนต าบลซึ่งปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนสามคน
**ต าแหน่งอื่นๆ อย่าลืมไปดู ท้ังคณะกี่คน ข้อสอบก็เคยออกมาแลว้ (เตรียมให้พร้อมในการสอบ 1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิต)
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24. ข้อใด มใิช ่ค าสัง่ทางปกครองตาม พ.ร.บ.วธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ก. การอนุมัติใบปริญญาบัตร ข. การอนุมัติให้ไปราชการ
ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ง. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
จ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ 

               **********************************
ตอบ “ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย”
อธบิาย พระราชบญัญตัวิธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 5 “ค าสัง่ทางปกครอง” หมายความวา่
(1) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจา้หน้าที่ท่ีมีผลเป็นการสร้างนติิสัมพันธ์ขึ้นระหวา่งบุคคลในอันที่จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน 

สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือช่ัวคราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง
**ต้องไปดูกฎกระทรวงเพิ่มเติมดว้ยน่ะ ค าสัง่ทางปกครอง เพราะบางคร้ังตวัพ.ร.บ.ไม่ระบุไว้ เช่น สัญญาณไฟแดง สัญลกัษณ์จราจร หรือท่าทาง
ของเจ้าหน้าทีต่ ารวจ เหล่านี้ จะปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ( * 1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
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25. นายเฉลมิรบัราชการเปน็พนกังานขบัรถของหนว่ยงานราชการแหง่หนึง่ ได้รบัมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชาใหข้บัรถยนต์ไปตดิต่อราชการที่
จงัหวดั ระหวา่งทางทีข่บัรถยนต์นายเฉลมิได้ใชค้วามระมดัระวงัเปน็อยา่งด ีบงัเอญิมสีนุขัวิง่ตดัหนา้รถยนตอ์ยา่งกระชัน้ชดิ เปน็เหตุใหร้ถยนตเ์สยี
หลกัไปชนเสาไฟฟ้าเสยีหาย กรณเีชน่นีน้ายเฉลมิ จะตอ้งรบัผดิชอบคา่เสยีหายที่เกดิกบัรถยนตข์องทางราชการหรอืไม่

ก. รับผิดชอบ เพราะกระท าโดยประมาทเลินเล่อ
ข. รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกน า้ไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เมื่อเสียหายกต็้องรับผิดชอบทุกกรณี
ค. รับผิดชอบ เพราะกระท าโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ง. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย
จ. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอยา่งดแีล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย 

               **********************************
ตอบ “จ.ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแลว้ ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงให้เกิดความเสียหาย ”
อธบิาย พระราชบญัญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที่ พ.ศ. 2539

มาตรา 5 และมาตรา 6 ประกอบกับหมายเหตุ เหตผุลของพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบ ดังนั้น จึงสมควรก าหนดให้เจ้าหน้าทีต่้องรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระท าเพื่อการเฉพาะตวั หรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
เท่านั้น และให้แบ่งแยกความรับผิดของแต่ละคนมิให้น าหลักลกูหนี้ร่วมมาใช้บังคับ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญตัินี้ 
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26. ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยวธิงีบประมาณขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ พ.ศ.2541 แกไ้ขเพิ่มเตมิ
(ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ขอ้ใด ไมใ่ช ่คณะผู้บริหารท้องถิน่

ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข. นายกองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด
ค. คณะเทศมนตรี ค. นายกเทศมนตรี
ง. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล

               **********************************
ตอบ “ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ข้อ 5 

"คณะผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
*ข้อน้ีโจทย์เอาตัวเลือกมาลวง คือ คณะเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรี ตามพ.ร.บ.เทศบาล ท่ีมีการแก้ไข

ส่วนคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีการแก้ไข *
เพราะจะนิยามเดิมมาในข้อสอบอยู่แล้ว ถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อหรือแก้ไขแล้วก็ตามกฎหมายจัดตั้ง
**แต่ระเบียบฯ งบประมาณ ยังไม่ได้แก้ไข แต่ต้องหมายความตามพ.ร.บ.จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน**

*ปลัดอบจ.,ปลัดเทศบาล,ปลัดอบต. จะไม่เป็นคณะผู้บริหารท้องถิ่น ***แต่จะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณโดยต าแหน่ง **ระวังข้อสอบเปลี่ยนค าถามใหม่**
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27. ตามวธิกีารจัดท างบประมาณ เมื่อคณะผู้บรหิารทอ้งถิน่ได้พิจารณาอนุมัตใิห้ตัง้งบประมาณแลว้ใหเ้จ้าหนา้ทีง่บประมาณ
รวบรวม และจดัท าเป็นร่างงบประมาณเสนอตอ่คณะผูบ้ริหารทอ้งถิน่ เพือ่ให้คณะผู้บรหิารท้องถิน่ได้น าเสนอตอ่สภาทอ้งถิน่
ซึ่งตอ้งด าเนินการให้แลว้เสร็จเมือ่ใด

ก. 30 กรกฎาคม ข. 15 สิงหาคม
ค. 30 สิงหาคม ค. 15 กันยายน
จ. 30 กันยายน

               **********************************
ตอบ “ข้อ ข. 15 สิงหาคม”
อธบิาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 
2543
  ข้อ 23 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขงบประมาณในช้ันต้นแลว้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น

เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติใหต้ั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็นงบประมาณประจ าปีแล้วให้เจ้าหนา้ที่งบประมาณรวบรวม
และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นอีกคร้ังหนึ่งเพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอตอ่สภาท้องถิ่น ภายในวันที่ 15 
สิงหาคม
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28.ในการโอนเงินงบประมาณรายจา่ยในหมวดค่าครภุณัฑ์ ทีด่ิน และสิ่งกอ่สรา้งที่ท าใหล้กัษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
โอนไปตัง้จ่ายเป็นรายการใหม ่หรอืเปลีย่นแปลงสถานทีก่อ่สรา้ง ให้เปน็อ านาจอนมุัตขิองใคร

ก. สภาท้องถิ่น ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ปลัดอ าเภอ
จ. หัวหน้าส่วนการคลัง

               **********************************
ตอบ “ข้อ ก. สภาท้องถิ่น”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน  และสิ่งก่อสร้าง  ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์  ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ  ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง
สถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
*วิธีจ า เกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จะด าเนินการอย่างไรก็ตามเป็นอ านาจสภาท้องถิ่น
**สภาท้องถิ่น หมายถึง สภาอบจ. สภาเทศบาล สภาอบต. ต้องดูตามข้อสอบ อาจไม่มีสภาท้องถิ่น หรืออาจใช้สภาอบต.ในตัวเลือก ต้องดูถามเรื่องอบต.หรือ
เทศบาล หรืออบจ.ด้วย
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29. ขอ้ใดมิใชอ่ านาจหน้าทีข่องคณะผู้บรหิารท้องถิน่ และเจ้าหนา้ทีง่บประมาณรับผิดชอบรว่มกันในการควบคุมงบประมาณ
รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
     ก. ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน     ข. ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
     ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน        ค. ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ง. การขอเบิกเงนิ และก่อหนี้ผูกพัน
               **********************************
ตอบ “ข้อ ค. ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อ”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
ข้อ 33 ให้คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจา้หน้าที่งบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมงบประมาณรายจา่ยและเงนินอกงบประมาณ                    
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับค าสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย โดยมีหัวหนา้หนว่ยงานคลังเป็นผู้ช่วยเหลอื 
และให้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ควบคุมการรับและการเบิกจา่ยเงิน (2) ควบคุมบัญชี รายงาน และเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงิน และหนี้
(3) ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงิน และการก่อหนี้ผกูพัน
**อย่าลืมไปอ่านท าความเข้าใจ โจทย์อาจเปลี่ยนไปถามเป็นนายกและปลัด (อบจ.,เทศบาล,อบต.) ซึ่งก็เป็นความหมายเดียวกัน
*คณะผู้บริหารท้องถิ่น = นายกอบจ., นายกเทศมนตรี,นายกอบต. **เจ้าหนา้ที่งบประมาณ = ปลัดอบจ.,ปลัดเทศบาล,ปลัดอบต.

แนวขอ้สอบ
องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ทึเ่คยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



30. ข้อใด ไมใ่ช ่อ านาจหนา้ทีข่องคณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น
ก. ร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดท าร่างแผนพัฒนา
ข. พิจารณารา่งแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ

      ค. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
      ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร
      จ. ก าหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
               **********************************
ตอบ “ข้อ ข. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฎิบัตกิาร”
อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้

(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการด าเนินงาน
**ต้องพิจารณาให้ดีๆ เพราะใช้ค าของระเบียบฯปี 2546 มาเป็นตัวเลือกลวงผู้สอบ ต้องจ าให้ดีๆ
( 1 คะแนน ก็มีความหมายในการสอบครับ)
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31. องค์การบรหิารสว่นต าบลใด ทีม่ีสมาชกิสภาอบต.น้อยทีสุ่ดตามกฎหมาย
 ก. องค์การบริหารส่วนต าบจุงเบย มีสมาชิกสภาอบต. จ านวน 3 คน

ข. องค์การบริหารส่วนต าบลไข่ตุม้ มีสมาชกิสภาอบต. จ านวน 4 คน
ค. องค์การบริหารส่วนต าบลแน่นอก มีสมาชิกสภาอบต. จ านวน 6 คน
ง. องค์การบริหารส่วนต าบลหน้ากากขาว มีสมาชิก จ านวน 8 คน
จ. องค์การบริหารส่วนต าบลนอปอชอ มีสมาชิก จ านวน 10 คน

               **********************************
ตอบ “ข้อ ค. องค์การบริหารส่วนต าบลแน่นอก มีสมาชิกสภาอบต. จ านวน 6 คน”
อธิบาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
 มาตรา 45 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ัง
ในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลน้ัน
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงหน่ึงหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหกคน และ
ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละ
สามคน *พยายามพิจารณาตาม พ.ร.บ.ให้ดีๆ น่ะครับ ข้อสอบลักษณะอย่างนี้ ออกที่จังหวัดระยองมาแล้ว** (*1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
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32. ต าแหน่งใด เป็นประธานองคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้งทีสุ่ด
ก. นายกรัฐมนตรี ข. รองนายกรัฐมนตรี
ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรมีอบหมาย
ง. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย
จ. รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลัง

               **********************************
ตอบ “ค. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย”
อธบิาย พระราชบัญญตักิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549
 มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา่ “คณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองสว่นท้องถิน่” ประกอบด้วย

(1) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
 *พยายามพิจารณาตาม พ.ร.บ.ให้ดีๆ และค้นหาค าตอบวา่ในยุคปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีเป็นประธานหรือมอบให้รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
โจทย์อาจถามตวับุคคล ดังนั้นควรหาค าตอบไว้ในการสอบ (เพราะแต่รัฐบาลอาจไม่เหมือนกัน) น่ะครับ ข้อสอบลักษณะอย่างนี้ ออกที่จังหวดั
ระยองมาแลว้** (*1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
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33. ใครไมไ่ด้เปน็ผู้รกัษาการพระราชบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่
ก. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวิตร ข. นายกิติรตัน์ ณ ระนอง
ค. นายนิวัฒนธ์ ารง บุญทรงไพศาล ง. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไมถู่กต้อง

               **********************************
ตอบ “ค. นายนิวัฒนธ์ ารง บุญทรงไพศาล”
อธิบาย พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                   
มาตรา 5 ใหน้ายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอ านาจ
และหน้าที่ของตนและมีอ านาจออกกฎกระทรวง และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หลักการตามพ.ร.บ.นี้ เพื่อใหท้อ้งถิน่ มีอ านาจ 3 อ านาจในกระจายอ านาจดงันี้
คือ 1. บริหาร(ตัดสินใจ) = รัฐบาล (นายกรัฐมนตรี) นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร

2. เงิน (งบประมาณ) = กระทรวงการคลัง (รมต.) นายกิตรัตน์ ณ ระนอง
   3. วิธีปฎิบัติ (กฎหมาย) = กระทรวงมหาดไทย (รมต.) นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
**แต่ควรจ าต าแหน่ง 3 ต าแหน่งไว้ ชื่อบุคคลถ้ารู้ หากข้อสอบถามมาตามข้อน้ี ก็จะคะแนนเพิ่ม ข้อสอบลักษณะอย่างนี้ ออกที่จังหวัดระยองมาแล้ว**                 
* นายนิวัฒนธ์ ารง บุญทรงไพศาล ด ารงต าแหน่งรมต.กระทรวงพาณิชย์*      (*1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
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34. ต าแหนง่เป็นเลขานกุารคณะกรรมการคณะกรรมการการกระจายอ านาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ การกระจาย
อ านาจให้แกอ่งคก์รปกครองสว่นท้องถิน่

ก. ปลัดกระทรวงการคลัง ข. เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จ. หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

               **********************************
ตอบ “จ. หวัหน้าส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ”
อธบิาย พระราชบัญญตักิ าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2549                   
    มาตรา 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา่ “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ใหห้ัวหน้าส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
**โจทย์อาจเปลี่ยนถามวา่ หัวหน้าส านกังานคณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ คนปัจจุบันคือใคร
อย่าลืมหาค าตอบไว้น่ะครับ เผื่อออกข้อสอบมา **ยิ่งผู้สอบจ านวนมาก ข้อสอบย่ิงยาก อาจถามฉกีแนวจากพ.ร.บ.ที่เราอ่าน แต่อยูก่รอบของ
พ.ร.บ.ดังกล่าว*
 ( 1 คะแนน ก็มีความหมายในการสอบครับ อาจเปลี่ยนชีวติคุณในการสอบก็ได้) 
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35. ขอ้ใดจัดเป็น “ละเมดิ” ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหนา้ที ่พ.ศ. 2539
ก. นายโชคเป็นข้าราชการปลุกปล า้อนาจารลกูสาวชาวบ้าน
ข. นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล ขับรถยนต์สว่นตวัไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวติ
ค. ส.ต.อ.ฉตัร เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้าน แล้วหลุดไปกัดชาวบา้นบาดเจ็บ
ง. ปลัด อบต.ไม่มาอยู่เวรยามตามค าสัง่เป็นเหตุให้ขโมยมาลกัทรัพย์สินของทางราชการ
จ. ข้าราชการครูไม่ยอมช าระหนี้ที่กู้ยืมมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

               **********************************
ตอบ “ข. นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล ขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวิต ”
อธิบาย พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    มาตรา 6 ถ้าการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่มิใช่การกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัว ในกรณีน้ีผู้เสียหายอาจฟ้อง
เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง แต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
สรปุสัน้ๆ เมื่อเจ้าหน้าที่กระท าละเมิดต่อบุคคลภายนอก (หัวใจของพ.ร.บ.นี)้ (เจ้าหน้าที่ดูนิยาม มาตรา 4 ประกอบ)
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย เฉพาะในกรณีที่เป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่
2. ถ้าเป็นการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
3. ถ้าการกระท าน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้
4. ถ้าการกระท าน้ันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ ข้าราชการผู้น้ันต้องรับผิดชอบเอง
*ลองไปท าความเข้าใจดูน่ะครับ  *ข้อสอบออกมาแล้วที่จังหวัดสกลนคร*  (1 คะแนนก็มีความหมาย ส าหรับการสอบ)

*ส่วนข้อ ง. ก็เป็นเรื่องวินัยไม่เกี่ยวเรื่องละเมิด
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36. ตาม พ.ร.บ. ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดใหข้้อมูลขา่วสารทีต่้องเปดิเผยเป็นการทัว่ไป โดยลง
พิมพใ์นราชกจิจานุเบกษา คือ ขอ้มูลขา่วสารประเภทใด

ก. สัญญาสัมปทาน               ข. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบที่มีสภาพอย่างกฎ
ค. ผลการพิจารณา หรือค าวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน
ง. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจา่ยประจ าปีของปีที่ก าลังด าเนินการ
จ. คู่มือหรือค าสั่งเกี่ยวกับวธิีปฏิบัตงิานของเจ้าหนา้ที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

               **********************************
ตอบ “ข. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบที่มีสภาพอย่างกฎ ”
 อธิบาย พระราชบญัญัตขิ้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน
(2) สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีการด าเนินงาน
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าส่ัง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพ

อย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด
ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจ านวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงส่ิงพิมพ์น้ันก็ให้ถือ

ว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหน่ึงแล้ว
ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหน่ึงไว้เผยแพร่เพื่อขายหรือจ าหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ท าการของหน่วยงานขอรัฐแห่ง

นั้นตามที่เห็นสมควร
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37. พ.ร.บ. ขอ้มูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 ก าหนดหลกัการส าคญัเกีย่วกบัขอ้มลูขา่วสารของราชการทีอ่ยูใ่น
ความครอบครองของหนว่ยงานของรฐัไวอ้ยา่งไร

ก. ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น ข. เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
ค. เปิดเผยทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น ง. เปิดเผยบ้าง ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม
จ. ปกปิดทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น 

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

 ตอบ “ข. เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเวน้ ”
 อธบิาย พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
 หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัินี้ คือ ในระบอบประชาธิปไตย การให้ประชาชนมีโอกาสกวา้งขวางในการได้รับข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการด าเนินการตา่งๆของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อท่ีประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็น
จริง อันเป็นการส่งเสริมให้มีความเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น สมควรก าหนดให้ประชาชนมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยมี
ข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจ ากัดเฉพะข้อมูลข่าวสารท่ีหากเปิดเผยแล้วจะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีส าคัญของ
เอกชน ท้ังนี้เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยให้มั่นคงและจะยังผลให้ประชาชนมีโอการู้ถึงสิทธิหน้าที่ของตนอยา่งเตม็ท่ี เพื่อท่ีจะปกปักรักษาประโยชน์
ของตนได้อีกประการหนึ่งดว้ย ประกอบกับสมควรคุ้มครองสิทธิสว่นบุคคลในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารของราชการไปพร้อมกัน จึงจ าเปน็ต้อง
ตราพระราชบัญญตัินี้
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38. ขอ้ใดตอ่ไปนี้ ไม่ใช ่อ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการขอ้มูลขา่วสารของราชการ
ก. สอดส่องดูแลและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
  ของราชการ
ข. ให้ค าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทาง

            ราชการ
ค. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม

            พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ง. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดค้านและค าสั่งไม่แก้ไข

           เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
จ. จัดท ารายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอคณะรัฐมนตรี 

                   **********************************
ตอบ “ง. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสัง่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือค าสั่งไม่รับฟังค าคัดคา้นและค าสั่งไม่แกไ้ข
        เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ”
อธบิาย พระราชบัญญตัิข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  มาตรา 28
ส่วนข้อ ง. เป็นอ านาจของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 35
*ลองไปความเข้าใจ ของคณะกรรมการ 2 คณะนี้* ขอ้สอบเคยออกที่จังหวัดสกลนครมาแล้ว    (*1 คะแนน ก็มีความหมายส าหรับการสอบ)
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39. นายจุงเบย ได้รบัเลือกเป็นนายกอบต.ไขตุ่ม้ พร้อมกบัสมาชกิสภาคนอื่นๆอกี 30คน ประกาศผลอยา่งเป็นทางการ
เมื่อวนัที่ 3 มกราคม 2556 มกีารก าหนดให้เปิดประชมุสภา เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภาอบต.ไขตุ่ม้ ในวนัที่
เทา่ใด ซึ่งเหลืออกีเพยีง 3วัน กจ็ะครบก าหนดการเปิดประชมุครัง้แรก

ก. วันที่ 10 มกราคม 2556 ข. วันที่ 14 มกราคม 2556
ค. วันที่ 18 มกราคม 2556 ค. วันที่ 30 มกราคม 2556
จ. วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2556

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

ตอบ “ข้อ ข. 14 มกราคม 2556”
อธิบาย พระราชบัญญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แตต่้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
    นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายในสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
** 15 วันนับแต่ประกาศผลเลือกตั้ง (หมายถึง กกต.รับรองผล) คือต้องนับตั้งวันที ่3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
*ต้องฝกึนับวันดว้ย เพราะขอ้สอบอาจเป็นโจทย์ปัญหาให้เราคิด ท าให้เราเสียในการท าข้อสอบ ท าให้ท าไม่ทันเวลา 
*ดังนั้นฝึกคิดตามบทกฎหมาย (1 คะแนนก็มีความหมาย) **ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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40. กรณีทีส่ภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลไขตุ่้มไม่อาจจดัใหม้กีารประชมุครัง้แรก มกีารประชมุแตไ่ม่อาจเลอืกประธานสภา
องคก์ารบริหารสว่นต าบลไขตุ่้มได้ กฎหมายก าหนดไวอ้ยา่งไร

ก. ตั้งกรรมการเจรจาหาข้อยุติ ก าหนดวันยุบสภา 
ข. เลือกสมาชิกที่อายุมากที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราว แล้วให้ประธานสภาประกาศยุบสภา
ค. ให้นายกอบต.ไขตุ่้ม ท าหน้าที่ประธานสภา แล้วประกาศยุบสภา
ง. นายกอบต.ไข่ตุ้ม เสนอนายอ าเภอสั่งให้ยุบสภา
จ. นายอ าเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา

               **********************************
ตอบ “ข้อ จ. นายอ าเภอเสนอผู้วา่ราชการจังหวัดให้มีค าสั่งยุบสภา ”
อธิบาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 ในปีหน่ึงให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แต่ต้องไม่เกินส่ีสมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
     นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายในสิบห้าวันนับแต่วันประกาศผล
การเลือกต้ังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
     กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนต าบลไม่อาจจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามก าหนดเวลาในวรรคสอง หรือมีการประชุมแต่ไม่อาจเลือกประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลได้ นายอ าเภออาจเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีค าส่ังยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 (*1 คะแนนก็มีความหมาย) **ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วที่จังหวัดสกลนคร* 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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41.องคก์ารบริหารสว่นต าบลไขตุ่ม้ถกูยบุสภา และจัดใหม้กีารเลอืกตัง้ใหม่สมาชกิสภาองค์การบริหารสว่นต าบลไขตุ่้ม  
ในวนัที่ 10 กมุภาพันธ์ 2556 ประกาศผลการเลือกตัง้อยา่งเป็นทางการในวนัที่ 12 กมุภาพันธ์ 2556 ซึ่งก าหนดให้
มกีารเปิดประชุมสภาเปน็การเรง่ดว่น โดยเปิดประชุมกอ่น 10  วันกอ่นครบก าหนดตามกฎหมาย ซึง่วนัทีเ่ปิดประชมุก็
คือวนัทีเ่ทา่ใด

ก. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ข. วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2556
ค. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ค. วันที่ 3 มีนาคม  2556
จ. วันที่ 13 มีนาคม 2556

 **********************************
ตอบ “ขอ้ ก. 16 กมุภาพนัธ์ 2556”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แตต่้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
    นายอ าเภอต้องก าหนดให้สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคร้ังแรกภายในสิบห้าวันนับแต่
วันประกาศผลการเลือกตัง้สมาชกิสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล และให้ที่ประชุมเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล
** 15 วันนับแต่ประกาศผลเลือกตั้ง (หมายถึง กกต.รับรองผล) คือต้องนับตั้งวันที ่12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
25 26 * ก่อน 10 วัน คือวันท่ี 16 * **ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร* 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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42. ในชว่งองค์การบรหิารสว่นต าบลไขตุ่ม้ ไม่มีสภาอบต. และไม่มปีระธานสภาอบต. แตม่ขี้อราชการทีส่ าคญัและเป็น
กรณีเรง่ดว่นซึง่ถา้หากปล่อยใหเ้นิ่นชา้ไปจะกระทบตอ่ประโยชน์ส าคัญของราษฎร จึงแกไ้ขปญัหาอยา่งไร

ก. ให้นายอ าเภอด าเนินการไปพลางก่อน
ข. นายอ าเภอแต่งตั้งให้ปลัดอบต.ไข่ตุ้ม รักษาการแทน
ค. ให้นายกอบต.ไขตุ่้ม ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็น
ง. นายอ าเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษาการแทน
จ. นายอ าเภอแต่งตั้งท้องถิ่นอ าเภอด าเนินการไปพลาง

                 **********************************
ตอบ “ขอ้ ค. ให้นายกอบต.ไข่ตุ้ม ด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็น”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 มาตรา 48/5
 กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบลถกู
ยุบตามมาตรา 53 หากมกีรณีที่ส าคญัและจ าเป็นเร่งด่วนซึ่งปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นกไ็ด้ เมื่อได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวนันับ
แตว่ันที่มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
**ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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43.ในการประชมุสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลไขตุ่ม้ มีระเบยีบวาระการประชมุดังนี้ 
ระเบยีบวาระที่ 1 การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ซึง่ที่ประชมุได้ด าเนินการเสรจ็เรียบรอ้ย
ระเบยีบวาระที่ 2 การก าหนดสมยัประชมุสามญัประจ าปี ที่ประชมุเห็นพ้องกันวา่ สภาควรท างานกนัอยา่งเต็มที่ จึงมีมติ
ให้มีการประชมุตามกฎหมาย ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง

ก. 2 สมัยๆละ 7 วัน ข. 3 สมัยๆละ 10 วัน
ค. 4 สมัยๆละ 10 วัน ง. 4 สมัยๆละ 15 วัน
จ. 5 สมัยๆละ 10 วัน

                 **********************************
ตอบ “ขอ้ ง. 4 สมัยๆละ 15 วัน ”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
มาตรา 53 ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัยแลว้แต่สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนด แตต่้องไม่เกินสี่สมัย วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด
         สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสิบห้าวัน แตถ่า้จะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ

*ข้อสอบแต่ละข้อค่อนข้างยาก หากไม่แม่นในตัวกฎหมาย *หากแม่นแลว้ต้องฝกึคดิตามดว้ยครับ*
**ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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44.ในการประชมุสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบลไข่ตุม้ มีระเบยีบวาระการประชมุ ระเบยีบวาระที่ 3 การเลอืกหาบคุคลมาท าหนา้ทีเ่ลขานกุาร
สภา อบต.ไขตุ่ม้ ซึง่ตอ้งด าเนินการตามกฎหมายก าหนดอยา่งไร 
       ก. ประธานสภาอบต. เลือกปลัดอบต.เท่าน้ัน                   ข. ประธานสภาอบต. เลือกสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึง
       ค. ประธานสภาอบต. เลือกปลัดอบต. หรือสมาชิกคนใดคนหน่ึงก็ได้
       ง. สภาเลือกปลัดอบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่งก็ได้
       จ. สภาเลือกปลัดอบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึง หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการก็ได้
              **********************************
ตอบ “ขอ้ ง. สภาเลือกปลัดอบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึงก็ได้ ”
อธิบาย พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 
 มาตรา 57 ให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเลือกปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและจัดการประชุมและงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลพ้นจากต าแหน่งเม่ือครบอายุของสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเม่ือมีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น
     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหน่ึงให้หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเท่าน้ัน
จ าไว้นิดหนึ่ง พนักงานหรือข้าราชการทุกต าแหน่ง อบจ.หรือเทศบาล สามารถได้รับคัดเลือกเป็นเลขานุการสภา ยกเว้นอบต.ที่เป็นได้เฉพาะปลัดอบต.พนักงานอบต.
ไม่สามารถเป็นได้ (จ าด้วยครับ ข้อสังเกตเล็กๆ)   **ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแล้วที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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45. กอ่นนายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไขตุ่้มเขา้รับหนา้ที่ ใหใ้ครเปน็ผูเ้รียกประชมุสภาองค์การบริหารสว่นต าบลเพือ่ให้
นายกองค์การบริหารสว่นต าบลแถลงนโยบายตอ่สภาองค์การบรหิารสว่นต าบล โดยไมม่กีารลงมติ

ก. ประธานสภา อบต. ข. นายอ าเภอ 
ค. นายกอบต. ค. เลขานุการสภา อบต. 
จ. ปลัดอบต. 
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ก. ประธานสภาอบต.”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  
  มาตรา 58/5 ก่อนนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขา้รับหน้าที่ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล โดยไม่มีการลงมติ ทัง้นี้ภายในสามสิบวันนับแตว่นั
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล

**ข้อสอบลักษณะแบบน้ีออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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46.ก่อนนายจุงเบยนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลไขตุ่้มเข้ารับหน้าที่ หลังจากเลอืกประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไข่ตุม้ในวนัที ่16 กุมภาพนัธ ์2556 ใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนต าบลแถลงนโยบายตอ่สภาองค์การบรหิารส่วนต าบล 
ภายในวนัทีเ่ท่าใด 

ก. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ข. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556
ค. วันที่ 2 มีนาคม 2556 ง. วันที่ 3 มีนาคม 2556
จ. วันที่ 18 มีนาคม 2556
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ค. วันที่ 2 มีนาคม 2556 ”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มาตรา 58/5
  กรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลและรองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ถกูยุบตามมาตรา 53 หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนซึง่ปล่อยให้เน่ินช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของราชการหรือราษฎร นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลจะด าเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จ าเป็นกไ็ด้ เม่ือได้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหาร ส่วนต าบลแล้ว ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพื่อให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติภายในสิบห้าวนันับ
แตว่ันที่มีการเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ภายใน 15 วันนับแตว่ันที่มกีารเลือกประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล คือ  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 
*อย่าไปสับสนกับ 30 วัน กรณีภายในสามสิบวันนับแตว่ันประกาศผลการเลือกตัง้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล **ถา้เกี่ยวกับกีว่ันกรณีนับแตว่ัน
เลือกประธานสภาอบต. ภายใน 15 วัน ***อยา่สับสนกันน่ะต้องดูดีๆ *ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จงัหวัดสกลนคร* 
 (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



47.นายจุงเบยนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไขตุ่้มปว่ยหนกัไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารสว่นต าบล  
ไขตุ่ม้ได้ ต้องเขา้รกัษาตวัทีโ่รงพยาบาลถงึ 20 วนั  ซึง่การแถลงนโยบายก าหนดเปน็วนัสดุทา้ยหลงัจากเลือก
ประธานสภาและรองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นต าบลในวันที่ 16 กุมภาพนัธ์ 2556 จึงแกป้ญัหาโดยวธิใีด

ก. ให้รองนายก อบต. มาแถลงนโยบายแทน 
ข. ขอเลื่อนการไปประชุมก่อน และจัดให้มีการแถลงนโยบายภายในวันที่ 18 มีนาคม
ค. นายก อบต. ท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือถึงนายอ าเภอในวันที่ 8 มีนาคม 
ง. นายอ าเภอแจ้งให้นายก อบต.ท านโยบายเปน็หนังสือแจ้งให้สมาชิกอบต.ทุกคนภายในวันที่ 18  มีนาคม
จ. นายอ าเภอแจ้งให้นายก อบต. ท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกอบต. ทุกคนภายในวันที่ 8 มีนาคม
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ จ. นายอ าเภอแจ้งให้นายก อบต. ท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกอบต. ทุกคนภายในวันท่ี 8 มีนาคม ”
อธบิาย พระราชบญัญตัิสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552   มาตรา 58/5
 หากนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้ ให้นายอ าเภอแจ้งให้นายกองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลจัดท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนภายในเจ็ดวัน โดยให้น าวธิกีารแจ้งค าสัง่ทางปกครองเป็น
หนังสือตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลได้แถลง
นโยบายต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลแล้ว
ภายใน 7 วัน วันแถลงโนยายวันที่ 2 มีนาคม 2556 คือ  2 3 4 5 6 7 8 *ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร* 
 (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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48. ต าบลไขตุ่ม้มปีระชากร 4,000 คนมีผู้มีสทิธเิลอืกตั้ง 3,000 คน ในการเลอืกตัง้นายกอบต.ไขตุ่้ม เมื่อวนัที่ 1  
มกราคม 2556 มีผู้มาใชส้ิทธิลงคะแนน 1,800 คน ต่อมาการบริหารงานของนายจุงเบยนายกอบต.ไขตุ่้มไม่ตอบสนอง
ท้องถิน่จ าเป็นจะต้องออกกฎหมายกไ็ม่ท า เชน่ เรือ่งการรกัษาความสะอาด ประชาชนจงึจัดท ารา่งขอ้บญัญตัิอบต.เสียเอง 
ประชาชนในต าบลไขตุ่ม้จ านวนเท่าใด ด าเนินการอยา่งไรตามกฎหมาย

ก. ไม่น้อยกว่า 900 คน เขา้ชื่อร้องขอต่อประธานสภาอบต. 
ข. ไม่น้อยกว่า 1,350 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภาอบต. 
ค. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาอบต. 
ง. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อนายอ าเภอ
จ. ไม่น้อยกว่า 2,000 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ จ. นายอ าเภอแจ้งให้นายก อบต. ท านโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิกอบต. ทุกคนภายในวันท่ี 8 มีนาคม ”
อธบิาย พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญตัทิ้องถิ่น พ.ศ. 2542
 มาตรา 4 ผู้มีสิทธิเลือกตัง้ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ใดมีจ านวนไม่น้อยกวา่กึ่งหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น
นั้น มีสิทธิเข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาท้องถิ่นเพื่อด าเนนิการให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นได้
*ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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49. ประธานสภาอบต.ไขตุ่ม้ ได้รับรา่งขอ้บญัญตัิพร้อมรายชือ่ผู้เขา้ชือ่รอ้งขอ ที่ประชาชนในต าบลไขตุ่้มจัดท าขึน้เพื่อ
บังคับใชใ้นต าบล เมื่อวนัที ่28 ตลุาคม 2556 และประธานสภาอบต.ตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารดังกลา่ว ถา้
เห็นวา่ครบถว้นแลว้ให้ประธานสภาอบต.ไขตุ่ม้ด าเนินการอย่างไรตามกฎหมาย

ก. ส่งเอกสารให้อ าเภอตรวจสอบเอกสาร
ข. ปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อดังกล่าวไว้ ณ อบต.ไข่ตุ้มและหมู่บ้าน
ค. เสนอให้นายอ าเภอพิจารณา
ง. น าเข้าสู่สภาอบต.ไข่ตุ้มเพื่อพิจารณา
จ. ประกาศหาบุคคลลงชื่อเพิ่มเติม
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ข. ปิดประกาศรายชื่อผู้เขา้ชื่อดังกลา่วไว้ ณ อบต.ไข่ตุ้มและหมู่บ้าน”
อธบิาย พระราชบัญญตัวิา่ดว้ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญตัท้ิองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 6 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา 5 แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารดังกลา่ว ถา้เห็น
วา่ครบถว้นแลว้ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เขา้ชื่อดังกลา่วไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขต
ชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
*ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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50. ประธานสภาอบต.ไข่ตุม้ ได้รับร่างขอ้บญัญตัพิร้อมรายชือ่ผู้เข้าชื่อรอ้งขอ ทีป่ระชาชนในต าบลไขตุ่ม้จดัท าขึน้เพื่อบังคับใช้ใน
ต าบล เมื่อวนัที ่28 ตลุาคม 2556 และไดป้ิดประกาศรายชือ่ผูเ้ข้าชือ่รอ้งขอ เมื่อวนัที ่1 พฤศจิกายน 2556 เพื่อใหผู้้มสีทิธยิืน่ค า
ร้องคัดค้าน มิได้ร่วมเข้าชือ่ด้วยใหผู้น้ัน้ มีสทิธิยืน่ค าร้องคดัค้านต่อประธานสภาอบต.หรือบคุคลที่ประธานสภาอบต.แต่งตั้ง กรณไีม่ได้
ร่วมลงชือ่เพือ่ใหข้ดีฆ่าชื่อตนเองออกจากบญัชรีายชือ่ผู้เข้าชื่อดังกล่าว โดยวนัสดุท้ายคือวนัทีเ่ท่าใด

ก. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 ข. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556
ค. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 ง. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
จ. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2556
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ค. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556”
อธบิาย พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญตัทิ้องถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 6 เมื่อประธานสภาท้องถิ่นได้รับค าร้องตามมาตรา 5 แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบความครบถว้นของเอกสารดังกลา่ว ถา้เห็น
วา่ครบถว้นแลว้ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้มีการปิดประกาศรายช่ือผู้เข้าชื่อดังกลา่วไว้ ณ ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น และเขต
ชุมชนหนาแน่นในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
      ในกรณีที่ผู้ใดมีช่ือเป็นผู้เข้าชื่อดังกลา่วตามประกาศในวรรคหนึ่งโดยมิได้ร่วมเข้าชื่อดว้ยให้ผู้นั้น มีสิทธิยื่นค าร้องคัดค้านต่อประธานสภา
ท้องถิ่นหรือบุคคลท่ีประธานสภาท้องถิ่นแตง่ตั้ง เพื่อให้ขีดฆ่าชื่อตนเองออกจากบัญชีรายช่ือผู้เข้าชื่อดังกลา่วได้ภายในยี่สิบวันนับแตว่ันปิดประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง *ภายใน 20 วันแตว่ันปิดประกาศ คือ วันท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
*ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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51. ประธานสภาอบต.ไข่ตุม้ ได้รับร่างขอ้บญัญตัพิร้อมรายชือ่ผู้เข้าชื่อรอ้งขอ ทีป่ระชาชนในต าบลไขตุ่ม้จดัท าขึน้เพื่อบังคับใช้ใน
ต าบล และไดป้ดิประกาศรายชื่อผูเ้ข้าชือ่รอ้งขอ และไมม่ผีู้ยืน่ค าร้องคดัค้าน ซึ่งครบก าหนดตามกฎหมาย ให้ประธานสภาอบต.ไขตุ่้ม
ด าเนนิการอย่างไร

ก. ด าเนินการส่งให้นายกอบต.ไข่ตุ้มประกาศใช้
ข. ให้ประธานสภาอบต.ไข่ตุ้มประกาศใช้ 
ค. จัดให้สภาอบต.ไข่ตุ้ม ด าเนินการพิจารณาออกข้อบัญญัตติ่อไป
ง. ให้ประธานสภาเสนอให้นายอ าเภอเห็นชอบ
จ. ให้เลขานุการสภาอบต. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ค. จัดให้สภาอบต.ไข่ตุ้ม ด าเนินการพิจารณาออกข้อบัญญตัติ่อไป”
อธบิาย พระราชบญัญตัวิา่ดว้ยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญตัทิ้องถิ่น พ.ศ. 2542  มาตรา 6
     เม่ือพ้นก าหนดระยะเวลาคัดคา้นตามวรรคสองแล้ว ใหถ้ือวา่รายชื่อของผู้เขา้ชื่อท่ีไม่มีการคัดค้านเป็นรายชื่อท่ีถกูต้องและถา้มีจ านวนครบ
ตามมาตรา 4 ให้ประธานสภาท้องถิ่นจัดให้สภาท้องถิ่นด าเนินการพิจารณาออกข้อบญัญตัิท้องถิ่นต่อไป แตถ่า้มีจ านวนไม่ครบตามมาตรา 4 ให้
ประธานสภาท้องถิ่นแจ้งให้ผูแ้ทนของผู้เข้าชื่อตามมาตรา 5 (3) ทราบเพื่อด าเนินการจัดให้มีการเข้าชื่อเพิ่มเติมให้ครบตามมาตรา 4 ภายใน
สามสิบวัน ถา้พ้นก าหนดระยะเวลาดังกลา่วมิได้เสนอการเข้าชื่อจนครบจ านวนให้ประธานสภาท้องถิ่นจ าหนา่ยเร่ืองการพิจารณาออกข้อบัญญตัิ
ท้องถิ่นที่มีการเขา้ชื่อเสนอ ให้เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมของสภาท้องถิ่นนั้น
*ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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52. ต าบลไข่ตุม้มปีระชากร 4,000 คนมผีู้มสีิทธเิลือกตั้ง 3,000 คน ในการเลอืกตั้งนายกอบต.ไขตุ่้ม เมือ่วนัที่ 1 มกราคม
2556 มผีูม้าใชส้ิทธลิงคะแนน 1,800 คน ตอ่มาประชาชนทนตอ่การใช้อทิธิพลในการแสวงหาผลประโยชนข์องของนายจุงเบย
นายกอบต.ไขตุ่ม้ไม่ไหว โดยทีส่ภาอบต.ไข่ตุม้ก็ไม่ไดด้ าเนนิการใดๆ จึงขอใช้สทิธิประชาชนถอดถอนผูบ้ริหารโดยประชาชนในต าบล
ไขตุ่้มไมน่อ้ยกว่าเท่าใด ด าเนนิการอย่างไร
ก. ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ง. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภาอบต. 
จ. ไม่น้อยกว่า 2,250 คน เข้าช่ือร้องขอต่อประธานสภาอบต. 

                 **********************************
ตอบ “ขอ้ ก. ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ”
อธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 5
 มาตรา 5 การเข้าช่ือร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อด าเนินการให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใดขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน เพราะเหตุที่ไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไปให้ถือเกณฑ์จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแหง่ ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่เกินหนึ่งแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าหน่ึงในห้าของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(2) ผู้มีสิทธิเลือกต้ังเกินหน่ึงแสนคนแต่ไม่เกินห้าแสนคนต้องมีผู้เข้าช่ือไม่น้อยกว่าสองหม่ืนคน ของจ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วน

*จากโจทย์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,000 คน ดังนั้น 1 ใน 5 ก็คือ 5 คนต้องมี 1 คน *100 คนหารด้วย 5 = 50 คน 
ดังนั้น 3,000 ÷ 5 = 600 คน
**อย่าลืมดูหลักเกณฑ์ในพ.ร.บ.ฉบับเต็ม มี 4 หลักเกณฑ์ดว้ยกัน ** *ข้อสอบลักษณะแบบนี้ออกมาแลว้ที่จังหวัดสกลนคร* 
 (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

     

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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53. ประชาชนในต าบลไขตุ่ม้ใชส้ทิธปิระชาชนถอดถอนผู้บรหิาร เพื่อใหน้ายจุงเบยนายกอบต.ไขตุ่้มออกต าแหน่งเนื่องจาก
ใชอ้ิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจัดใหม้กีารลงคะแนนเสยีงถอดถอน มผีู้มาใชส้ิทธลิงคะแนน 1,600 คน จาก
ผู้มสีิทธเิลือกตัง้ 3,000 คน นายจุงเบยนายกอบต.ไขตุ่้มจะถกูถอดถอนจากต าแหน่งไดก้ต็่อเมือ่มผีู้ลงคะแนน “เห็นดว้ย” 
ไม่ต า่กวา่กีค่ะแนนตามกฎหมาย 

ก. 800 คะแนน ข. 900 คะแนน
ค. 1,065 คะแนน ง. 1,200 คะแนน
จ. 1,280 คะแนน
                 **********************************

ตอบ “ขอ้ ก. 800 คะแนน ”
อธิบาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 23 การลงคะแนนเสียงเพื่อให้สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากต าแหน่ง หากมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงไม่ถึงก่ึงหนึ่งของจ านวนผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนเสียงทัง้หมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน ให้การเข้าชื่อถอดถอนบุคคลนั้นเป็นอันตกไป และจะมีการร้องขอให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอนบุคคล
ดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้
        ในกรณีมีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึงของจ านวนผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงทั้งหมดในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน และมีคะแนนเสียงจ านวนไม่
น้อยกว่าสามในส่ีของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียง เห็นว่าสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นผู้นั้นไม่สมควรด ารงต าแหน่งต่อไป ให้บุคคลนัน้พ้นจาก
ต าแหน่งนับแต่วันลงคะแนนเสียง
*ข้อสอบลักษณะแบบน้ีออกมาแล้วที่จังหวัดสกลนคร*  (*1 คะแนนก็มีความหมายส าหรับการสอบ) 

     

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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54. ทกุสิ้นปีงบประมาณ เมือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นได้ปดิบญัชรีายรับ รายจา่ย แลว้ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปเีพื่อ
เป็นทุนส ารองเงินสะสมประจ าปไีวร้้อยละเทา่ใด 

ก.  ร้อยละ 10 ข.  ร้อยละ 20
ค.  ร้อยละ 25 ง.  ร้อยละ 30
จ. ร้อยละ 40

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

ตอบ “ข้อ ค. ร้อยละ 25”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 87

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทึ่เคยออกสอบ
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55. ทกุสิน้ปงีบประมาณ เมือ่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นได้ปดิบญัชรีายรับ รายจ่าย แลว้ใหก้นัยอดเงนิสะสมประจ าปเีพื่อ
เป็นทุนส ารองเงินสะสมประจ าปี เพื่อเป็นทุนส ารองเงินสะสมโดยที่ทุนส ารองเงินสะสมนี้ให้เพิม่ขึน้ร้อยละเทา่ใดของทกุปี
 ก.  ร้อยละ 10 ข.  ร้อยละ 20

ค.  ร้อยละ 25 ง.  ร้อยละ 30
จ. ร้อยละ 40 

****************** 
ตอบ “ข้อ ค. ร้อยละ 25”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 87

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ
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56. ใหผู้้บรหิารท้องถิน่แตง่ตัง้คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิไว ้ณ ส านักงาน โดยใหแ้ตง่ตัง้ใครเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง
ก. รองนายกเทศมนตรี ข. ปลัดเทศบาล
ค. หัวหน้าส านักปลัด ง. ผู้อ านวยการคลัง
จ. ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับ 3 ขึ้นไป

****************** 
ตอบ “ข้อ ค. ผู้อ านวยการกองคลัง”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 22

แนวขอ้สอบ
เทศบาล ภาค ก. ความรู้ความสามารถทัว่ไป

http://pun2013.bth.cc



57. เงินประเภทซึง่โดยลกัษณะจะตอ้งจา่ยประจ าเดือน ในวนัสิ้นเดือนใหว้างฎกีาภายในวนัที่ใด
ก. ในระยะสามวันท าการก่อนสิ้นเดือน ข. ภายในวันที่ 15 ของเดือนนั้น
ค. ภายในวันที่ 20 ของเดือนนั้น ง. ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น
จ. ภายในวันที่ 30 ของเดือนนั้น

****************** 
ตอบ “ข้อ ง. ภายในวันที่ 25 ของเดือนนั้น”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 44

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



58. คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงินต้องมจี านวนอยา่งน้อยกีค่น
ก. 2  คน ข. 3  คน
ค. ไม่น้อยกว่า 3 คน ค. 4  คน
ง. 5  คน

****************** 
ตอบ “ข้อ ข. 3 คน”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 22

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



59. กอ่นเบกิจา่ยเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรอืงบประมาณรายจา่ยเพิ่มเตมิ ใหห้น่วยงานผู้เบกิยื่นแผนแผนการ
ใชจ้่ายเงินยืน่ตอ่หน่วยงานคลงัอยา่งไร

ก. ก่อนเบิก 1 วัน ข. ทุกเดือน
ค. ทุกสามเดือน ง. ทุกสี่เดือน
จ. ทุกหกเดือน

****************** 
ตอบ “ข้อ ค. ทุกสามเดือน”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 ข้อ 38

แนวขอ้สอบ
เทศบาล ภาค ก. ความรู้ความสามารถทัว่ไป

http://pun2013.bth.cc



60. แผนพฒันาสามปใีห้จัดท าและทบทวนให้แลว้เสรจ็ภายในเดือนใดกอ่นงบประมาณประจ าปี
ก. กุมภาพันธ์ ข. มีนาคม
ค. มิถุนายน ง. กรกฎาคม
จ. สิงหาคม

****************** 
ตอบ “ข้อ ค. มิถุนายน”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 18

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



61. ใครเป็นเลขานกุารคณะกรรมการพฒันาเทศบาล
ก. หัวหน้าส านักปลัด ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ค. ปลัดเทศบาล ง. บุคคลที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย
จ. หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน

****************** 
ตอบ “ข้อ ค. ปลัดเทศบาล”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 7

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



62. การแกไ้ข เพิม่เตมิ หรอืเปลีย่นแปลงแผนพัฒนาเทศบาลเปน็อ านาจของใคร
ก. ปลัดเทศบาล ข. นายกเทศมนตรี
ค. สภาเทศบาล ง. นายอ าเภอ
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด

****************** 
ตอบ “ข้อ ข. นายกเทศมนตรี”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 21,22

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



63. ผู้มีอ านาจขยายเวลาการจัดท าแผนพฒันาสามปขีองเทศบาลต าบลคือผูใ้ด
ก. ปลัดเทศบาล ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. สภาเทศบาล ง. นายกเทศมนตรี
จ. นายอ าเภอ

****************** 
ตอบ “ข้อ ข. ผู้วา่ราชการจังหวัด”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 18

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



64. ผู้ประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถิน่คือผูใ้ด
ก. ปลัดเทศบาล ข. ผู้บริหารท้องถิ่น
ค. นายอ าเภอ ง. สภาท้องถิ่น
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัด

****************** 
ตอบ “ข้อ ข. ผู้บริหารท้องถิ่น”
อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ. 2548  ข้อ 17

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ

http://pun2013.bth.cc



65. หากทา่นด ารงต าแหนง่เจา้หนา้ทีว่เิคราะหน์โยบายและแผนระดบั 3 ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่
แหง่หนึง่ ในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพัฒนาทา่นจะเสนอใหจ้ดัท าในขอ้ใดเปน็ล าดบัแรก

ก. Vision 
ข. Mission 
ค. Objective 
ง. SWOT 
จ. Target 

 *****************************************************
 ตอบ “ข้อ ง. SWOT ” 
อธบิายตาม คู่มือการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทคนิคการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น)ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คือ กระบวนการวิเคราะห์ (SWOT)  ต่อดว้ยก าหนดวสิัยทัศน์ (Vision) 
ส่วนภาษาอังกฤษค าอื่นๆ คือ Mission (พันธกิจ) วตัถุประสงค์ (objectives)
 เป้าหมาย (Target)

**ข้อสอบเคยออกมาแลว้ **ตอนจังหวัดสกลนคร เปิดสอบถา้ใครมาสอบคงจ าได้** 

แนวขอ้สอบองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นทึ่เคยออกสอบ
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