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แนวข้อสอบจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ภาค (ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง 

*********************** 
1. ใครดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน  
 ก. นายบวรศักด์ิ  อุวรรณโณ  ข. นายวิษณุ  เครืองาม  
 ค. นายโภคิน  พลกุล   ง. นายทศพร  ศิริสัมพันธ์  
 จ. นายจรัส   สุวรรณมาลา  

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

3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองท่ีฟ้องศาลปกครองได้  
ก. การย่ืนฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติท่ีขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน  
ข. คดีท่ีญาติจําเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม  
ค. คดีท่ีญาติคนไข้ฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากการท่ีนายแพทย์โรงพยาบาลของรัฐผ่าตัดคนไข้

ผิดพลาดทําให้คนไข้พิการ  
ง. คดีพิพาทท่ีชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหน่ึง เน่ืองจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดิน

เท้าทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน  
จ. คดีท่ีทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม 

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

4. ข้อใดจัดเป็น “ละเมิด” ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
ก. นายโชคเป็นข้าราชการปลุกปล้ําอนาจารลูกสาวชาวบ้าน  
ข. นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล ขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวิต  
ค. ส.ต.อ.ฉัตร  เลี้ยงสุนัขไว้ท่ีบ้าน แล้วหลุดไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บ  
ง. ปลัด อบต.ไม่มาอยู่เวรยามตามคําสั่งเป็นเหตุให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของทางราชการ  
จ. ข้าราชการครูไม่ยอมชําระหน้ีท่ีกู้ยืมมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู  

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

5. หน่วยงานต่อไปนี้ ไม่ได้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย  
 ก. กรมท่ีดิน   ข. กรมราชทัณฑ์  
 ค. กรมการปกครอง  ง. กรมการพัฒนาชุมชน  
 จ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

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

6. ส่วนราชการต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล  
 ก. กรม    ข. จังหวัด   
 ค. อําเภอ    ง. เทศบาล   
 จ. องค์การบริหารส่วนตําบล  
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********************************** 

7. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินสังกัดหน่วยงานใด  
 ก. กรมการปกครอง   
 ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
 ง. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน  
 จ. สํานักนายกรัฐมนตรี  

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

8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
ก. กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ  
ข. ศึกษา  วิเคราะห์  รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถ่ิน  
ค. ประสานงาน  ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ง. ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
จ. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมท้ังการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถ่ิน  
********************************** 

9. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล  
ก. มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง  
ข. มีกรรมการมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6 คน  
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล  
ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี  
จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ  

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

10. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลมีผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลเป็นกรรมการ ประกอบด้วย 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้แทนพนักงานส่วนตําบลใน
อัตราส่วนเรียงตามลําดับ ดังนี้  
 ก. 2 : 2 : 2   ข. 3 : 3: 3        ค. 2 : 3 : 4  
 ง. 3 : 3 : 2   จ. 4 : 4 : 4  

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

11. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี หรือ          
ธรรมาภิบาลในเรื่องใดมากท่ีสุด  
 ก. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข. หลักความรับผิดชอบ  ค. หลักนิติธรรม 
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 ง. หลักศีลธรรม         จ. หลักโปร่งใสตรวจสอบได้  
********************************** 

12. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดหลักการสําคัญเก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของราชการท่ี
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างไร  
 ก. ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น  ข. เปิดเผยเป็นหลัก  ปกปิดเป็นข้อยกเว้น  
 ค. เปิดเผยท้ังหมด  ไม่มีข้อยกเว้น   ง.  เปิดเผยบ้าง  ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม  
 จ. ปกปิดทุกกรณี  ไม่มีข้อยกเว้น  

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

13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ก. สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเก่ียวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ  
ข. ให้คําปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ทางราชการ  
ค. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม 

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ  
ง. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านและคําสั่งไม่

แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล  
จ. จัดทํารายการเก่ียวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอคณะรัฐมนตรี  

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

14. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย  
 1)  นายประชา   มาลีนนท์  2)   นายเสริมศักด์ิ  พงษ์พานิช  
 3)  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา  4)   นายจาตุรนต์   ฉายแสง  
 5)  นายประมวล  รุจนเสรี   

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

15. หน่วยงานใดต่อไปเป็นหน่วยงานท่ีเกิดจากการถูกยุบหน่วยงานเดิม แล้วรวมเป็นกรมใหม่  
 ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ข. กรมโยธาธิการและผังเมือง  
 ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
 จ. กรมทางหลวงชนบท  

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

16. คําว่า “กฎ” ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง  พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถึงข้อใด  
 ก. พระราชบัญญัติ    ข. พระราชกฤษฎีกา  
 ค. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล  ง. เทศบัญญัติ  
 จ. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร  

********************************** 
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17. องค์กรใดเป็นผู้กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งต้ัง การ
ย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนข้ันเงินเดือน สําหรับพนักงานส่วนตําบล  

ก. คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
ข. คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตําบล  
ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ  

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

18.ข้อใด มิใช่ คําส่ังทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  
 ก. การอนุมัติใบปริญญาบัตร   ข. การอนุมัติให้ไปราชการ  
 ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย    ง. การแต่งต้ังโยกย้ายข้าราชการ  
 จ. การเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการ  

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

19. นายเฉลิมรับราชการเป็นพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่ง ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์ไปติดต่อราชการท่ีจังหวัด ระหว่างทางท่ีขับรถยนต์นายเฉลิมได้ใช้ความระมัดระวัง
เป็นอย่างดี บังเอิญมีสุนัขว่ิงตัดหน้ารถยนต์อย่างกระช้ันชิด เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าเสียหาย 
กรณีเช่นนี้นายเฉลิม จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกับรถยนต์ของทางราชการหรือไม่  

ก. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเล่อ  
ข. รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกนํ้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เม่ือเสียหายก็ต้องรับผิดชอบทุกกรณี  
ค. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง  
ง. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย  
จ. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ให้เกิดความเสียหาย  
********************************** 

20.ข้อใดจัดเป็น“กฎ” ท่ีผู้ประสงค์จะขอเพิกถอนต้องฟ้องเพิกถอนต่อศาลปกครองช้ันต้นก่อน  
 ก. ข้อบัญญัติ   ข. พระราชบัญญัติ  ค. พระราชกฤษฎีกา  
 ง. กฎกระทรวง   จ. ข้อ ก.และ ข้อ ง ถูกต้อง  

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

21. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารท่ีต้องเปิดเผยเป็นการท่ัวไป 
โดยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ ข้อมูลข่าวสารประเภทใด  

ก. สัญญาสัมปทาน    
ข. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบท่ีมีสภาพอย่างกฎ  
ค. ผลการพิจารณา หรือคําวินิจฉัยท่ีมีผลโดยตรงต่อเอกชน  
ง. แผนงาน  โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีท่ีกําลังดําเนินการ  



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs   และ  http://valrom2012.fix.gs    หนา 5 

จ. คู่มือหรือคําสั่งเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าท่ีของเอกชน  
********************************** 

22. ใครเป็นผู้มีอํานาจบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนตําบล  
 ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 ข. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
 ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  
 ง  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด  
 จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล  

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

23. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เก่ียวกับ “ญัตติ”  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  
ก. ถ้าสมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินต้องให้สมาชิกสภา อบต.รับรอง

อย่างน้อย 2 คน  
ข. ถ้าคณะผู้บริหาร อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ไม่ต้องมีผู้รับรองก็ได้  
ค. ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ว่าด้วยงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระก็ได้  
ง. ญัตติของ อบต. มี 3 อย่าง  
จ. ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ท่ีประชุมไม่จําเป็นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ  

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

24. กรณีท่ีเทศกิจของกรุงเทพมหานครใช้อํานาจตามกฎหมายยกส่ิงของของแม่ค้าหาบเร่ซ่ึงกีดขวางทางเท้า
ถือว่าเป็นการกระทําทางปกครองประเภทใด  
 ก. คําสั่งทางปกครอง   ข. ปฏิบัติการทางปกครอง  
 ค. นิติกรรมทางปกครอง   ง. สัญญาทางปกครอง    
 จ. กฎ  

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

25. เจตนารมณ์หลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือเปล่ียนการเมืองของนักการเมืองให้เป็น
การเมืองของพลเมือง ซ่ึงพิจารณาได้จากมาตราต่าง ๆ ท่ีบัญญัติถึงเรื่องต่อไปนี้  

ก. เพ่ิมบทบัญญัติในเรื่องแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐท่ีกําหนดให้รัฐต้องกระจายอํานาจให้ท้องถ่ิน
พ่ึงตนเอง  

ข. มีการเพ่ิมองค์กรอิสระข้ึนมาตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  
ค. กํ าหนดให้การจัดการ เลื อก ต้ั ง เ ป็น อํ านาจหน้า ท่ีของคณะกรรมการการ เลื อก ต้ั งแทน

กระทรวงมหาดไทย  
ง. เพ่ิมสิทธิเสรีภาพให้พลเมืองมากข้ึนและเพ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง  
จ. กําหนดให้การไปเลือกต้ังเป็นหน้าท่ีของพลเมืองเช่นเดียวกับหน้าท่ีในการไปเสียภาษี  

********************************** 
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26. กรณีท่ีบุคคลถูกละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ สามารถใช้ความในมาตราใดของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยกเป็นข้ออ้างเพ่ือต่อสู้ในศาลได้  

ก. มาตรา  4 
ข. มาตรา  26 
ค. มาตรา  28 
ง. มาตรา  29 
จ. มาตรา  30  

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

27.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)  ฉบับใดท่ีเคยมีการนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้
กระบวนการตามมาตรา 170 ท่ีให้ผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่าห้าหม่ืนคนมีสิทธิเข้าช่ือเสนอกฎหมายได้  

ก. พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ    ข. พ.ร.บ. วิทยุชุมชน  
ข. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค    ง. พ.ร.บ. ป่าชุมชน  
ฉ. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

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

28. อบต. สีทอง ทําโครงการถลุงแร่โปแตสโดยปล่อยน้ํากากแร่ลงสู่แม่น้ําสันติภาพ ซ่ึงไหลผ่านเขต อบต. สีดํา 
และ อบต. สีแดง อยากทราบว่า อบต. สีดําและ อบต. สีแดง มีอํานาจท่ีจะเข้าไปร่วมพิจารณาโครงการกับ
อบต. สีทองได้หรือไม่  
 ก.  ไม่ได้ เพราะแต่ละ อบต.มีอํานาจในเขตปกครองเฉพาะของตนเท่าน้ัน  

ข.  ไม่ได้ เพราะมีกฎหมายห้ามมิให้ อบต.ท่ีมีเขตติดต่อกันก้าวก่ายกัน  
ค.  ได้เฉพาะในกรณีท่ี อบต. สีทองเชิญให้เข้าร่วมโครงการด้วย  
จ. ได้ เพราะอยู่ในเขตอําเภอเดียวกันและใช้แม่น้ําร่วมกัน  
ฉ. ได้ในกรณีท่ีเห็นว่าโครงการน้ันอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ อบต. สีดําและ อบต. สีแดง  

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

29.  ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของพลเมืองตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540  
 ก.    อ้างศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์มาต่อสู้คดีในศาลกรณีถูกละเมิด  
 ข.    การไปลงคะแนนเลือกต้ัง  
 ค.    การได้รับความคุ้มครองเกียรติยศ  ชื่อเสียง  
 ง.    การเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
 จ.    ต่อต้านการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง  

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

30. ตามมาตรา 290 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อบัญญัติเน้นในเรื่องใด  
 ก. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 ข. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
 ค. การบํารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
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 ง. การเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยประชาชน  
 จ. การกําหนดอํานาจหน้าท่ีระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถ่ิน  

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

31.“สมมติว่า นายทานตะวันและนายดาวเรืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)  มาจากการแบ่งเขต
เลือกต้ังเม่ือวันท่ี 6 มกราคม 2544  ท้ังสองคนสังกัดพรรคตะวันรอนซ่ึงมีท่ีนั่งในสภาเพียง 2 คน นี้เท่านั้น  
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําส่ังยุบพรรคตะวันรอนเม่ือวันท่ี  15  กรกฎาคม 2547 นายทานตะวันได้เข้าเป็น
สมาชิกพรรครักภูพาน เม่ือวันท่ี  10  กันยายน 2547 ส่วนนายดาวเรืองได้เข้าเป็นสมาชิกพรรครักหนองหาร
เม่ือวันท่ี 20 กันยายน 2547”  จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้อใดสรุปได้ถูกต้อง  

ก. ท้ัง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกต้ังใหม่ในวันท่ี 29 สิงหาคม 2547 2 
ข. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส.ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกต้ังใหม่

ภายในวันท่ี 29 สิงหาคม 2547 
ค. ท้ัง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกต้ังใหม่ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2547   
ง. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกต้ังใหม่

ภายในวันท่ี 29 ตุลาคม 2547   
จ. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองต้นจากการเป็น ส.ส. ปล่อยตําแหน่งให้ว่าง

โดยไม่ต้องเลือกต้ังใหม่  
  ********************************** 

32. ภารกิจท่ีเป็นขององค์การมหาชน สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถ่ินได้หรือไม่  
ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง 
ข. ไม่ได้ เพราะองค์การมหาชนต้ังข้ึนด้วยพระราชบัญญัติ  
ค. อาจทําได้ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ันมีศักยภาพทางการคลัง  
ง. ได้ หากเป็นนโยบายของรัฐบาล  
จ. ได้ ถ้าองค์กรปกครองท้องถ่ินน้ันถือหุ้นเกิน 50%  

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

33. กิจกรรมท่ีมีเป้าหมายดําเนินการครอบคลุมหลายจังหวัดหรือมีผลกระทบเกิดข้ึนนอกพ้ืนท่ี กิจกรรม
ลักษณะนี้จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้หรือไม่ เพราะอะไร  
  ก.   ไม่ได้ เพราะองค์กรปกครองท้องถ่ินมีเขตรับผิดชอบได้เฉพาะในจังหวัดน้ัน ๆ  
  ข.   ไม่ได้ เพราะการทํางานคลุมพ้ืนท่ีหลายจังหวัด เป็นอํานาจของรัฐบาลกลาง  
  ค.   ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับอํานาจ  
  ง.   ได้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัดสามารถทําความตกลงร่วมกันได้  
  จ.   ได้ โดยการจัดต้ังสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินระดับภาค  

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

34. ข้อใดคือจุดเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546  
ก. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองค์กรจากระบบรัฐสภามาเป็นระบบประธานาธิบดี  
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ข. ให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครผนวกเอา อบต.ในเขตใกล้เคียงมาไว้ในเขตเทศบาล  
ค. ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอบัญญัติ อบต. ได้  
ง. ยุบรวมเขต อบต. ให้เหลือน้อยท่ีสุด  
จ. ขยายฐานรายได้ให้แก่ท้องถ่ิน  

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

35. กรณีท่ีสภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร  
 ก. นายก อบต. ลาออกเลือกต้ังใหม่  
 ข. นายก อบต.เสนอนายอําเภอให้ยุบสภา  
 ค. นายก อบต. นําร่างข้อบัญญัติเสนอนายอําเภอให้ความเห็นชอบ  
 ง. นายอําเภอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ  
 จ. นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ท้ังหมด  

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

คําช้ีแจง   
 จากเหตุการณ์ท่ีกําหนดให้ต่อไปนี้ ใช้สําหรับคําถามข้อ 36 ถึง 50 โดยให้เลือกคําตอบในตัวเลือกของ
แต่ละข้อ ท่ีสามารถเติมลงในช่องว่างของเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วได้ใจความถูกต้อง สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. สภา
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2546  
   ตําบลดอนสวรรค์ มีประชากร 4,000 คนมีผู้มีสิทธิเลือกต้ัง 3,000 คน  ในการเลือกต้ังนายก อบต. เม่ือ
วันท่ี  1  มกราคม 2548  มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,800  คน  
 นายสมพร  ได้รับเลือกเป็นนายก อบต. พร้อมกับสมาชิกสภาคนอ่ืน ๆ อีก 30 คน  ประกาศผลอย่างเป็น
ทางการ  เม่ือวันท่ี 3 มกราคม 2548 มีการกําหนดให้เปิดประชุมสภา เพ่ือเลือกประธานและรองประธานสภา 
อบต. ในวันท่ี ……..(ข้อ 36)……..2548 ซึงเหลืออีกเพียง  3  วันก็จะครบกําหนดการเปิดประชุมครั้งแรก  ในการ
ประชุมครั้งน้ี เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง  ไม่สามารถเลือกประธานสภา อบต.ได้ จึงต้องแก้ไขตามวิธีการท่ี
กฎหมายกําหนดโดย …….(ข้อ 37)……..สรุปว่าได้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ ในวันท่ี 10 กุมภาพันธ์ 2548  
ประกาศผลการเลือกต้ังอย่างเป็นทางการในวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2548  ซ่ึงกําหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเป็นการ
เร่งด่วน   โดยเปิดประชุมก่อนวันสุดท้ายตามท่ีกฎหมายกําหนดถึง  10  วัน   ซ่ึงวันท่ีเปิดประชุมก็คือวันท่ี  
……..(ข้อ 38)…….2548  
 ในช่วงต้ังแต่วันท่ี  3  มกราคม  2548  จนกระท่ังถึงวันเปิดประชุมสภาใหม่นี้ อบต. ดอนสวรรค์ไม่มีสภา 
อบต. และไม่มีประธานสภา อบต. แต่มีข้อราชการท่ีสําคัญและเป็นกรณีเร่งด่วนซ่ึงถ้าหากปล่อยให้เน่ินช้าไปจะ
กระทบต่อประโยชน์สําคัญของราษฎร  จึงแก้ไขปัญหาโดย ……..(ข้อ 39)………  
 ในการประชุมครั้งน้ี  มีระเบียบวาระการประชุม  3  เรื่องด้วยกัน คือ  
 ระเบียบวาระท่ี  1   การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ซ่ึงท่ีประชุมได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อย  
 ระเบียบวาระท่ี  2   การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี  ท่ีประชุมเห็นพ้องกันว่า สภาควร
ทํางานกันอย่างเต็มท่ี จึงมีมติให้มีการประชุม……..(ข้อ 40)………  
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 ระเบียบวาระท่ี  3   การเลือกหาบุคคลมาทําหน้าท่ีเลขานุการสภา อบต. ดอนสวรรค์ ซ่ึงต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายกําหนดคือ………(ข้อ 41)…………  
 การประชุมครั้งต่อไป เปิดประชุมเพ่ือให้นายก อบต. แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตําแหน่ง ผู้ท่ีจะกําหนดวัน
ประชุมและเรียกประชุมในครั้งน้ี คือ ……….(ข้อ 42)……….  การประชุมครั้งน้ีกําหนดเป้นวันสุดท้ายครบกําหนด
ตามท่ีกฎหมายระบุให้เปิดประชุมแถลงนโยบายคือ ……….(ข้อ 43)………. แต่ปรากฎว่าพอถึงวันน้ัน นายสมพรป่วย
หนักไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ ต้องเข้ารักษาตัวท่ีโรงพยาบาลถึง 20 วัน จึงแก้ไขปัญหาโดย…..(ข้อ 44)…  
 การบริหารงานของนายสมพรไม่ตอบสนองท้องถ่ิน  จําเป็นจะต้องออกกฎหมายก็ไม่ทํา เช่น เรื่องการ
รักษาความสะอาด ประชาชนจึงจัดทําร่างราชบัญญัติ อบต. เสียเอง ดําเนินการตามท่ีกฎหมายกําหนดคือ ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนในตําบลดอนสวรรค์ …….(ข้อ 45)……. เม่ือประธานสภา อบต. ได้รับเรื่องแล้วเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 
2548  จากน้ันอีก 4 วันต่อมาได้ทําการ……(ข้อ 46)…….. ไปจนกระท่ังถึงวันท่ี………(ข้อ 47)………2548  พบว่าไม่
มีปัญหาใด ๆ จึง …….(ข้อ 48)……… ต่อไป  
 ต่อมาอีกไม่นานประชาชนทนต่อการใช้อิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์ของนายสมพรไม่ไหว โดยท่ี
สภา อบต. ก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ จึงขอใช้สิทธิประชาชนถอดถอนผู้บริหาร โดยผู้มีสิทธิเลือกต้ังไม่น้อยกว่า 
……..(ข้อ 49)…… ได้ดําเนินการเรื่อยมาตามข้ันตอนตามลําดับ จนกระท่ังจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน มีผู้
มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,600 คน นายสมพรจะถูกถอดถอนจากตําแหน่งได้ก็ต่อเม่ือมีผู้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่ตํ่า
กว่า ……..(ข้อ 50)……… คะแนน  
   
36.              
 ก. 10  มกราคม  
 ข. 15  มกราคม  
 ค. 18  มกราคม  
 ง. 30  มกราคม  
 ฉ. 1  กุมภาพันธ์  

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

37.              
 ก. ต้ังกรรมการเจรจาหาข้อยุติ กําหนดวันยุบสภา  
 ข. เลือกสมาชิกท่ีอายุมากท่ีสุดเป็นประธานสภาชั่วคราว  แล้วให้ประธานสภาประกาศยุบสภา  
 ค. ให้นายก อบต. ทําหน้าท่ีประธานสภา แล้วประกาศยุบสภา  
 จ. นายก อบต. เสนอนายอําเภอสั่งให้ยุบสภา  
 ฉ. นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภา  

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

38.   
      ก. 17  กุมภาพันธ์ 
 ข. 22  กุมภาพันธ์ 
 ค. 27  กุมภาพันธ์  
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 ง. 3  มีนาคม 
 จ. 13  มีนาคม  

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

39.  
 ก. ให้นายอําเภอดําเนินการไปพลางก่อน   
 ข. นายอําเภอแต่งต้ังให้ปลัด อบต. รักษาการแทน  
 ค. ให้นายก อบต. ดําเนินการไปพลางก่อนเท่าท่ีจําเป็น  
 ง. นายอําเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินรักษาการแทน  
 จ. นายอําเภอแต่งต้ังปลัดอําเภอฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินดําเนินการไปพลาง  

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

40.   
 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  

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

41.   
 ก. ประธานสภา อบต.เลือกปลัด อบต.เท่าน้ัน   
 ข. ประธานสภา อบต.เลือกสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึง  
 ค. ประธานสภา อบต. เลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกคนใดคนหน่ึงก็ได้  
 ง. สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึงก็ได้  
 จ. สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหน่ึง หรือบุคคลภายนอกท่ีไม่ใช่ข้าราชการก็ได้  

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

42.  

 ก. ประธานสภา อบต. 
 ข. นายอําเภอ  
 ค. นายก อบต.   
 ง. เลขานุการสภา อบต.  
 จ. ปลัด อบต  

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

43.  
 ก.   วันท่ี  22  กุมภาพันธ์    
 ข.   วันท่ี  27  กุมภาพันธ์  
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 ค.   วันท่ี  4  มีนาคม    
 ง.   วันท่ี  14  มีนาคม 
 จ.   วันท่ี  19  มีนาคม  

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

44.  
 ก. ให้รองนายก อบต. มาแถลงนโยบายแทน  
 ข. ขอเลื่อนการไปประชุมก่อน และจัดให้มีการแถลงนโยบายภายในวันท่ี 19 มีนาคม  
 ค. นายก อบต. ทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือถึงนายอําเภอในวันท่ี  11  มีนาคม  
 ง. นายอําเภอแจ้งให้นายก อบต.ทํานโยบายเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนภายในวันท่ี  19  มีนาคม  
 จ. นายอําเภอแจ้งให้นายก อบต. ทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก อบต. ทุกคนภายในวันท่ี 11 
มีนาคม  

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

45.  
 ก. ไม่น้อยกว่า  900  คน  เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.  
 ข. ไม่น้อยกว่า 1,350  คน  เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.  
 ค. ไม่น้อยกว่า 1,500  คน  เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.  
 ง. ไม่น้อยกว่า 2,000  คน  เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต. 
 จ. ไม่น้อยกว่า 3,000 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต. 

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

46.  
      ก. ตรวจสอบเอกสาร    
 ข. ปิดประกาศรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคัดค้าน  
     ค. เสนอให้นายอําเภอพิจารณา   
 ง. นําเข้าสู่สภาเพ่ือพิจารณา  
 จ. ประกาศหาบุคคลลงชื่อเพ่ิมเติม  

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

47.  
 ก. 10  ตุลาคม    
 ข. 15  ตุลาคม  
 ค. 20  ตุลาคม    
 ง. 30  ตุลาคม  
 จ.14  พฤศจิกายน  

  **********************************     
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48.  
 ก. ดําเนินการออกข้อบัญญัติ อบต. 
 ข. ให้ประธานสภาประกาศใช้  
 ค. ให้ประธานสภาเสนอให้นายอําเภอเห็นชอบ 
 ง. ประธานสภาเสนอให้ อบต.เห็นชอบและนายอําเภออนุมัติ  
 จ.  ให้เลขานุการสภา อบต. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ  

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

49.  
 ก.    ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ข.    ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ค.    ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ง.    ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.  
 จ.    ไม่น้อยกว่า 2,250 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.  

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

50.  
 ก. 800 
 ข. 900  
 ค. 1,065    
 ง. 1,200  
 จ. 1,280  

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

51. หากท่านดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่ง
หนึ่ง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่านจะเสนอให้จัดทําในข้อใดเป็นลําดับแรก  
 ก.   Vision   
 ข.  Mission  
 ค.  Objective  
 ง.  SWOT   
 จ. Target  

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

52. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2541 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 และ 3)  พ.ศ. 2543 ข้อใด ไม่ใช่ คณะผู้บริหารท้องถ่ิน  
 ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
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 ค. คณะเทศมนตรี   
 ง. นายกเทศมนตรี  
 จ. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล  

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

53. ตามวิธีการจัดทํางบประมาณ เม่ือคณะผู้บริหารท้องถ่ินได้พิจารณาอนุมัติให้ต้ังงบประมาณแล้วให้
เจ้าหน้าท่ีงบประมาณรวบรวม และจัดทําเป็นร่างงบประมาณเสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถ่ิน เพ่ือให้คณะ
ผู้บริหารท้องถ่ินได้นําเสนอต่อสภาท้องถ่ินซ่ึงต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเม่ือใด  
 ก.   30  กรกฏาคม  
 ข.   15  สิงหาคม 
 ค.  30 สิงหาคม  
 ง.   15  กันยายน 
 จ.   30  กันยายน  

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

54. ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้างท่ีทําให้ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปล่ียน โอนไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเปล่ียนแปลงสถานท่ีก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของใคร  
 ก.   สภาท้องถ่ิน 
 ข.   คณะผู้บริหารท้องถ่ิน 
 ค.   ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 ง.   ปลัดอําเภอ 
 จ.   หัวหน้าส่วนการคลัง  

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

55.ข้อใดมิใช่อํานาจหน้าท่ีของคณะผู้บริหารท้องถ่ิน และเจ้าหน้าท่ีงบประมาณรับผิดชอบร่วมกันในการ
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ  
 ก.  ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน  
 ข.   ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอ่ืนเก่ียวกับการรับจ่ายเงินและหน้ี  
 ค.   ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน 
 ง.   ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซ้ือจัดจ้าง  
 จ.   การขอเบิกเงิน และก่อหน้ีผูกพัน  

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

56.ข้อใด ไม่ใช่ อํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน  
 ก. ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา  
 ข. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ  
 ค. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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 ง. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอ่ืนเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นควร  
 จ. กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  

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

57. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินข้อใดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าท่ีดําเนินการจัดให้มีการ
คัดเลือก  
 ก.   ผู้แทนสถาบันการศึกษา  
 ข.   ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ  
 ค.   ผู้แทนประชาคมอําเภอ 
 ง.   หัวหน้าสํานักงานจังหวัด  
 จ.   ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

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

58. การท่ีประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแผนหลักในการพัฒนามาต้ังแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 1 ถึงฉบับท่ี 7 ข้อใดไม่ใช่ผลของการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน  
 1)    ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี  
 2)    ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศกําลังพัฒนา  
 3)    เกิดการเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้  
 4)    เกิดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 5)    ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้ง  

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

59. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของชาติในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2547  
 ก.    ยุทธศาสตร์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
 ข.    ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 ค.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต  
 ง.    ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม  
 จ.    ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ  

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

60. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะสําคัญของกลไกการบริหารจัดการท่ีดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับท่ี 9  
 ก.   หลักความรับผิดชอบ   
 ข.   หลักคุณธรรม  
 ค.   หลักประสิทธิผล   
 ค.   หลักความโปร่งใส  
 ค.   หลักนิติธรรม  

   ********************************** 
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61.เป้าหมายหลักทางด้านดุลยภาพทางเศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9 ข้อใด
ถูกต้อง  
 ก.    สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจุลภาคให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ  
 ข.    ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจท้ังภาคการผลิต การค้า และบริการ  
 ค.    สร้างความสามารถของประชากรให้เพ่ิมข้ึน  
 ง.    ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรกรรม ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปี  
 จ.    เพ่ิมรายได้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศ    

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

62. ข้อใด ไม่ใช่ มิติของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9  
 ก.   เน้นความสมดุลท้ังด้านตัวตน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม  
 ข.   เน้นการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ  
 ค.    เน้นการแก้ปัญหาความยากจน  
 ง.    เน้นการสร้างโครงสร้างประชากรท่ีสมดุล และขนาดครอบครัวท่ีเหมาะสม  
 จ.    เน้นการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ  

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

63. พันธกิจของชาติท่ีจะเป็นจุดยึดโยงการทํางานร่วมกันของสังคมไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับท่ี 9 ข้อใดถูกต้อง  
 ก.    การสร้างระบบบริหารจัดการท่ีดีให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วน  
 ข.    การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟ้ืนตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ  
 ค.    การบรรเทาปัญหาสังคม  
 ง.    พัฒนาโครงสร้างการคุ้มครองทางสังคม เพ่ือสร้างหลักประกันความม่ันคงในชีวิต  
 จ.    การพัฒนาคุณภาพคนและคุ้มครองทางสังคม  

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

64. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 9  
 1)   ยึดหลักทางสายกลาง   
 2)   ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
 3)   ยึดความต้องการของคนเป็นหลัก   
 4)   ใช้หลักปรัชญาพอเพียง  
 5)   สร้างสังคมท่ีเข้มแข็งและมีดุลยภาพ  
65. ปัญหาการรักษาวินัยทางการคลังเป็นเรื่องสําคัญในลําดับแรกของการจัดการรายจ่ายภาครัฐในปัจจุบัน 
แต่ปัญหาการรักษาวินัยทางการคลังก็ยังคงมีอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ อะไรเป็นสาเหตุสําคัญท่ีสุด  
 ก. งบประมาณตามเงินสดท่ีมี   
 ข. งบประมาณปีต่อปี  
 ค. การจัดลําดับความสําคัญท่ีบิดเบือน  
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 ง. ผลผลิตท่ีเสื่อมถอย  
 จ. การทุจริต  

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

66. วิธีการงบประมาณท่ีพัฒนาข้ึนใหม่จะต้องสามารถสะท้อนถึงหลักการสําคัญ 2 ส่วนคือ  
 ก. ใช้นโยบายนํา และมีความต่อเน่ือง   
 ข. นโยบาย และการบริหารจัดการ  
 ค. มุ่งการจัดลําดับความสําคัญท่ีชัดเจน และเน้นท่ีผลงาน 
 ง. ไม่รวมศูนย์อํานาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล  
 จ. มีความยืดหยุ่น และไม่รวมศูนย์อํานาจ  

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

67.    ข้อใดมิใช่องค์ประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน  
 ก. เน้นหลักธรรมาภิบาล   
 ข. การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ  
 ค. การเพ่ิมขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ 
 ง.  การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง  
 จ.   มุ่งเน้นการจัดหารายได้เพ่ือการจัดทํางบประมาณให้มีประสิทธิภาพ  

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

68. ข้อใด ไม่ถูกต้อง ตามยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ท่ีให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบาย
การเงินเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยกระจายความเจริญและสร้างความเป็นธรรม  
 ก. การดูแลสภาพคล่อง   
 ข. การรักษาเสถียรภาพด้านราคา  
 ค. การรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสม 
 ง. การใช้มาตรการภาษีสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
 จ. การปรับปรุงกํากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ  

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

69.  ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดสกลนครรับผิดชอบหลักใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ใด  
 ก.   การพัฒนาการท่องเท่ียว   
 ข.   การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ค.   การพัฒนาการค้าชายแดน   
 ง.   การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม  
 ฉ.   การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง  

  ********************************** 
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70.กลุ่มจังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กําหนดวิสัยทัศน์ “สะพาน การค้าและการท่องเท่ียวอินโด
จีน” ( Trade Tour Bridge to Indochina )  
 ก. อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร   
 ข. อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม  
 ค. อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม 
 ง. หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร  
 จ. สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์  

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

71. หากท่านได้รับมอบหมายให้ทําการวิเคราะห์เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติในเรื่องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ท่านคิดว่าคุณลักษณะข้อใดมีความจําเป็นน้อยท่ีสุด  
 ก. ความชัดเจนและความเป็นไปได้ ภายใต้ทรัพยากร เวลา และความสามารถท่ีมีอยู่  
 ข. ความเฉพาะเจาะจงของยุทธศาสตร์โดยใช้นโยบายของรัฐบาลเป็นตัวต้ัง  
 ค. การกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานให้ชัดเจน  
 ง. การแสดงรายละเอียดของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีเป็นรูปธรรมในเชิงปริมาณ คุณภาพ และ
ระยะเวลา  
 จ. การกําหนดทางเลือกท่ีมีประสิทธิภาพสําหรับการตัดสินใจในอนาคต  

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

72. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน ในเรื่องการหา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบล  
 ก. การจัดทําเว็บไซด์เชื่อมโยงกับ  www.thailocaladmin.go.th  
 ข. การจัดอบรมผู้บริหารให้มีความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ค. การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ง. การเสริมสร้างระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีซับซ้อน  
 จ. การนํา  G.I.S. มาใช้  

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

73. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเมืองไทยใช้ระบบไฟฟ้าประเภทใด  
 ก. กระแสตรง 12 โวลต์     
 ข. กระแสตรง 110 โวลต์  
 ค. กระแสสลับ 110 โวลต์   
 ง. กระแสสลับ 220 โวลต์  
 จ. กระแสสลับ 380 โวลต์  

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

74. เครื่องพิมพ์ชนิดใดใช้พิมพ์กระดาษไขสําหรับเครื่องอัดสําเนา  
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 ก. เครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม  (Dot  Matrix Printer) 
 ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก  (Inkjet  Printer)  
 ค. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์  (Laser  Printer) 
 ง. เครื่องพิมพ์แบบ  Thermal  Wax  
 ฉ. เครื่องพิมพ์  Office  Jet  

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

75. ซอฟท์แวร์ชนิดใดท่ีจะต้องติดต้ังเป็นอันดับแรกก่อนการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์  
 ก.  Openting  System   
 ข.   Microsoft  Office  
 ค.  Microsoft Word   
 ง.  Norton  And Vorus  
 จ.   Driver  Utility  

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

เฉลยยังไม่เสร็จน่ะครับ ยังไม่ได้ลงให้ ถ้าเสร็จจะมาลงให้ 
แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย (เป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออกป 

ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อ่ืนๆท่ีเก่ียวกับสอบท้องถ่ิน ได้ท่ีเว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถ่ิน 

ตอนน้ีกําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 
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