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คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว 
1.อํานาจหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ .ศ. 
ก.2534*  ข. 2535  ค. 2536  ง.2545 
2.ใหจัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้  
ก.สํานักงานปลัดกระทรวง ,กรม 
ข.สํานักงานรัฐมนตรี ,สํานักงานปลัดกระทรวง ,กรม* 
ค.สํานักงานรัฐมนตรี ,สํานักงานปลัดกระทรวง ,กรม ,กอง 
ง.กรม ,กอง ,ฝาย ,งาน 
3.ถากฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่องใดมิไดกําหนดเรื่องการมอบอํานาจ
ไวเปนอยางนั้น รัฐมนตรีวาการกระทรวงจะมอบอํานาจใหปลัดกระทรวง อธิบดี หรือ ผูวาราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงก็ได โดย ………. 
ก.ทําเปนระเบียบ 
ข.ทําเปนคําสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา* 
ค.ทําเปนประกาศและประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ง.ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีกอน แลวทําเปนคําสั่ง  
4.ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงอธิบดี หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดใหรองอธิบดี (ถาม)ี เปนผู.. 
ก.ปฏิบัติราชการแทน                         ข.ทําการแทน 
ค.รักษาการในตําแหนง                      ง.รักษาราชการแทน* 
5.การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค แบงออกเปนดังนี้  
ก.จังหวัด ,อําเภอ*                               ข.จังหวัด ,อําเภอ ,กิ่งอําเภอ 
ค.จังหวัด ,อําเภอ ,ตําบล ,หมูบาน 
ง.จังหวัด ,อําเภอ ,กิ่งอําเภอ ,ตําบล ,หมูบาน 
6.ขอใดไมใชราชการบริหารสวนทองถิ่น 
ก.อําเภอ*                                          ข.กรุงเทพมหานคร 
ค.เมืองพัทยา                                     ง.องคการบริหารสวนจังหวัด 
7.ขอความใดตอไปนี้ ผิด 
ก.ใหรวมทองที่หลายๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัด 
ข.จังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ค.การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดตองตราเปนพระราชบัญญัติ  
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ง.ใหผูชวยผูวาราชการจังหวัดรวมเปนคณะกรมการจังหวัดดวย* 
8.ขอความใดตอไปนี้ ถูกตองที่สุด 
ก.ปลัดอําเภอทุกคนเทาเทียมกับหัวหนาสวนราชการในฐานะผูชวยเหลือ 
นายอําเภอ 
ข.ปลัดอําเภออาวุโสมีฐานะเทียบเทาหัวหนาสวนราชการ* 
ค.ปลัดอําเภอแตละคนมีฐานะไมเทาเทียมกัน เพราะแบงเปนฝายเปนงาน 
ง.ปลัดอําเภออาวุโสเปนหัวหนาที่ทําการปกครองอําเภอ 
9.สวนราชการใดตอไปนี้ ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 
ก.ทบวงซึ่งไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
ข.จังหวัด 
ค.อําเภอ*                                             ง.เทศบาลตําบล 
10.เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ เปน…….. 
ก.ขาราชการทหาร                              ข.ขาราชการการเมือง 
ค.ขาราชการพลเรือนสามัญฯ *           ง.ขาราชการกลาโหม 
11.กรรมการผูทรงคุณวุฒิของ ก.พ.มีจํานวน 
ก. 10 คน ถึง 14 คน                            ข. 5 ถึง 7 คน* 
ค. 12 ถึง 16 คน                                  ง. 13 ถึง 17 คน 
12.เลขานุการ อ.ก.พ.จังหวัด คือ 
ก.ใครก็ไดที่ อ.ก.พ.นั้นตั้ง                 ข.ปลัดจังหวัด 
ค.หัวหนาสํานักงานจังหวัด*              ง.จาจังหวัด 
13.ถาตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญวางลงหรือผูดํารงตําแหนงไมสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดเปน
ครั้งคราว และเปนกรณีที่มิไดบัญญัติไวในกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน ใหผูมีอํานาจสั่ง
บรรจุตามมาตรา 52 มีอํานาจสั่งใหขาราชการพลเรือนที่เห็นสมควร …… 
ก.ปฏิบัติราชการแทน                        ข.ทําการแทน 
ค.รักษาการในตําแหนง*                    ง.รักษาราชการแทน 
14.สูตร E= (ผลงาน – ทรัพยากรบริหารที่ใช) + ความพึงพอใจ 
ก. E หมายถึง พลังงาน                       ข. E หมายถึง ประสิทธิภาพ 
ค. E หมายถึง ประสิทธิผล*                ง. E หมายถึง ความประหยัด 
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15.ในกระบวนการบริหารที่เรียกวา POSDCORB นั้น ตัว D หมายถงึ 
ก. Democracy                                   ข. Delegating 
ค. Developing                                   ง. Directing* 
16.ผูนําที่ไมพยายามจัดใหมีประเมินผลงาน เปนผูนําแบบ 
ก.อัตนิยม*                                       ข.เสรีนิยม 
ค.ประชาธิปไตย                               ง.อนุรักษนิยม 
17.สิ่งสําคัญที่สุดที่ทําใหองคการมีลักษณะเคลื่อนไหว (Dynamic) คือ 
ก.การจัดการ                                    ข.การติดตอสื่อสาร 
ค.การสั่งการ*                                   ง.การสงขอมูลยอนกลับ 
18.ตามปกติหนวยงานฝายอํานวยการ (Staff) กับฝายปฏิบัติการ (Line) มักจะมีพฤติกรรม 
ก.รวมมือประสานกันทํางาน            ข.ขัดแยงโทษกันและกัน* 
ค.ตางคนตางทํางาน                          ง.มุงปฏิบัติตามคําสั่ง 
19.อะไรตอไปนี้ ที่ไมใชหลักของระบบคุณธรรม (Merit System) 
ก.หลกัความสามารถ                         ข.หลักความเสมอภาคในโอกาส 
ค.หลักความมั่นคงในอาชีพ               ง.หลักความขยันซื่อสัตย* 
20.ผูบริหารที่เชื่อในระบบการควบคุมและลงโทษเพื่อใหบุคคลทํางานนั้น เปนหลักของทฤษฎีบริหารที่เรียบ
วา 
ก.ทฤษฎีพื้นฐานของการจูงใจ           ข.ทฤษฎี X* 
ค.ทฤษฎี Y                                         ง.ทฤษฎีรวมอํานาจไวที่ศูนยกลาง 
21.MBO คือการบริหารงานโดย 
ก.ยึดตัวบุคคล                                    ข.ยึดวิธีการ 
ค.ยึดวัตถุประสงค *                           ง.ยึดผลงาน 
22.ปจจัยในการบริหารตามหลัก 4M’S คือ 
ก.คน ความรู วัตถุสิ่งของ การจัดการ      ข.คน เงิน ที่ดิน การประกอบการ 
ค.แรงงาน ทุน ที่ดิน การประกอบการ     ง.คน เงิน วัตถุสิ่งของ การจัดการ* 
23.ผูรับสนองพระบรมราชการโองการโปรดเกลาฯ นายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2540  คือ 
ก.ประธานรัฐสภา*                            ข.ประธานสภาผูแทนราษฎร 
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ค.ประธานวุฒิสภา                             ง.ประธานองคมนตรี 
24.พรรคการเมืองที่จะไดเสียงขางมากในสภาผูแทนราษฎร จะตองมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสังกัดเปน
จํานวนอยางที่สุด กี่เสียง 
25.อัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ มีอัตราต่ําสุดและสูงสุดดังนี้  
26.ถาคาของเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาลดลง จะทําให  
ก.ราคาสินคาที่สั่งจากสหรัฐเขามาภายในไทยแพงขึ้น 
ข.สินคาไทยในตางประเทศราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินคาสหรัฐ 
ค.สินคาไทยในตางประเทศราคาแพงขึ้นเมื่อเทียบกับสินคาสหรัฐ* 
ง.ไมมีสวนเกี่ยวของกับเงินไทยเพราะคนละสกุลกัน 
27.กรุงเทพมหานคร จะมีอายุครบ 300 ป ในป พ.ศ. ………. 
ก. 2624                                             ข. 2625* 
ค. 2626                                             ง. 2627 
28.ถามีหนังสือถึงประธานสภาจังหวัดใชคําลงทายวา 
ก.ขอแสดงความนับถืออยางสูง         ข.ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
ค.ขอแสดงความนับถือ*                    ง.ดวยความนับถืออยางสูง 
29.ถามีหนังสือถึงพระราชาคณะ ใชคําลงทายวา 
ก.นมัสการดวยความเคารพยิ่ง           ข.นมัสการดวยความเคารพอยางสูง 
ค.นมัสการดวยความเคารพ               ง.ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง* 
30.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 กําหนดใหใครมีหนาที่ในการฝกอบรม
เกี่ยวกับงานสารบรรณ 
ก.หัวหนาสวนราชการระดับกรม               ข.ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี* 
ค.ผูวาราชการจังหวัดเฉพาะจังหวัดนั้น       ง.นายอําเภอเฉพาะอําเภอนั้น 
31.หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญ ซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจําเมื่อดําเนินการแลว 
ใหเก็บไวเปนเวลาไมนอยกวา 
ก. 1 ป*                                                ข. 2 ป 
ค. 3 ป                                                ง. 5 ป 
32.หนังสือประทับตรา ขอใดตอไปนี้ถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ  
ก.ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป 



~ 5 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ข.ใหหัวหนาสวนราชการระดับกองลงชื่อเต็มกํากับตรา 
ค.ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป* 
ง.ถูกทั้งขอ ก. และ ข. 
33.ขอใดถูกตองตามระเบียบงานสารบรรณ 
ก.ระเบียบเปนหนังสือสั่งการ            ข.ขอบังคับเปนหนังสือราชการ 
ค.ถูกทั้งขอ ก.และ ขอ ข.*                  ง.แถลงการณไมตองใชกระดาษครุฑ 
34.คําวา หนังสืออื่น ในระเบียบงานสารบรรณ หมายถึง 
ก.ฟลมที่เกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อเปนหลักฐานทางราชการ* 
ข.หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นตอเจาหนาที่และลงรับไวแลว 
ค.โฉนด                                             ง.ขอ ข. และขอ ค. 
35.การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูยืมตองเปน 
ก.หัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป      ข.หัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป* 
ค.หัวหนาสวนราชการระดับฝายขึ้นไป       ง.หัวหนาสวนราชการระดับแผนกขึ้นไป 
36.หนังสือที่เกี่ยวกับการเงินที่มิใชเอกสารสิทธิ หากเก็บไวเพียง 5 ปแลว เห็นวาไมจําเปนประสงคจะทําลาย 
ควรดําเนินการ………. 
ก.ทําลายไดเลย                                   ข.ขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
ค.ขอทําความตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
ง.ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง* 
37.ขอใดถูกตอง 
ก.ทะเบียนตามระเบียบงานสารบรรณมีทะเบียนหนังสือรับ-ทะเบียนหนังสือสง- 
ทะเบียนหนังสือเก็บ* 
ข.ประกาศคือหนังสือสั่งการ 
ค.การเก็บหนังสือเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว ใหประทับตรากําหนดเก็บหนังสือไวที่มุม  
ดานซายของแผนกระดาษแผนแรก 
ง.หนังสือดวนมาก หมายถึง ใหเจาหนาที่ปฏิบัติเร็วกวาปกติ 
38.กฎหมายตางกับศีลธรรม เนื่องจาก 
ก.กฎหมายและศีลธรรมเปนเรื่องที่ตองแยกพิจารณาจากกัน  
ข.กฎหมายและศีลธรรมตางก็เปนขอกําหนดความประพฤติของมนุษย 
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ค.กฎหมายมีสภาพบังคับ (Sanction) ที่รุนแรงกวาศีลธรรม* 
ง.ถูกทั้งขอ ข. และ ค. 
39.จารีตประเพณีที่ใชประกอบในการพิจารณาของกฎหมายนั้น 
ก.ตองเปนจารีตประเพณีที่ไมขัดตอกฎหมาย  
ข.เปนที่ยอมรับของสังคมและปฏิบัติกันมาเปนเวลาชานาน 
ค.ตองเปนจารีตประเพณีที่ทันสมัยทันเหตุการณ  
ง. ขอ ก. และ ข. รวมกัน* 
40.ผูมีอํานาจเสนอออกพระราชกําหนด คือ 
ก.รัฐมนตรีผูรักษาการ*                     ข.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค.เลขาธิการรัฐสภา                            ง.ประธานรัฐสภา 
41.ถา ก.ไปขโมยทรัพยของเด็กอายุ 6 ขวบ การกระทําของ ก. 
ก.ไมมีความผิดเพราะเปนโทษที่กระทําตอเด็กที่อายุนอยเกินไป 
ข.มีความผิดฐานลักทรัพยตามกฎหมายกําหนด* 
ค. ก.มีความผิด แตอาจไดรับยกเวนโทษ เพราะเด็ก 6 ขวบ ยอมไมเอาความ 
ง.ไมมีความผิด เพราะ ก.ไมเจตนา 
42.นาย ก.ขับรถเขาไปจอดในสยามสแควร มีคนมาขอเงินคาเฝารถ 5 บาท นาย ก.ก็เอาเงินใหไป เชนนี้จะมี
ผลผูกพัน 
ก.เปนสัญญาเชาที่จอดรถ                 ข.เปนสัญญาฝากทรัพย* 
ค.เปนสัญญาแลกเปลี่ยน                   ง.ไมเปนสัญญาอะไรทั้งสิ้น 
43.จํานองตางกับจํานําในสาระสําคัญอยางไร 
ก.จํานองตองจดทะเบียน จํานําไมตอง  
ข.จํานองใชกับสังหาริมทรัพย แตจํานําใชกับอสังหาริมทรัพย  
ค.จํานองใชกับอสังหาริมทรัพย แตจํานําใชกับสังหาริมทรัพย 
ง. ขอ ก. และ ค.* 
44.ภูมิลําเนา หมายถึง 
ก.สถานที่บุคคลอยูมาเปนเวลาชานาน                    ข.สถานที่อยูของ พอ-แม-ลูก 
ค.ถิ่นที่บุคคลนั้นมีสถานที่อยูเปนแหลงสําคัญ*      ง.ถิ่นที่เกิด 
45.ขอใดเปนหลักกฎหมายไมมีผลบังคับยอนหลัง 
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ก.ไมมีผลยอนหลังในทางที่เปนโทษแกจําเลย* 
ข.ไมมีผลยอนหลังในทางที่เปนคุณแกจําเลย 
ค.ถูกทั้ง ก. และ ข. 
ง.ไมมีขอใดถูก 
46.ปจจุบันนี้มีการกลาวอางหรือวิพากษวิจารณกันเสมอวา กฎหมายบางฉบับมีชองวาง คําวา  ”ชองวางแหง
กฎหมาย” นั้น แทจริงแลวคือ 
ก.กรณีที่กฎหมายกอใหเกิดชองวางระหวางคนจนและคนรวยมากขึ้น ซึ่งเปนสิ่ง  
ที่ไมพึงปรารถนาในสังคม 
ข.กรณีที่บัญญัติกฎหมายขัดกับรัฐธรรมนูญ อันทําใหกฎหมายนั้นเปนโมฆะใช 
บังคับไมได 
ค.การที่ผูใชกฎหมายพยายามใชกฎหมายโดยไมเปนธรรม มีการใหอภิสิทธิ์กัน 
ง.กรณีที่ไมมีกฎหมายลายลักษณอักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่จะนําไปใชปรับแกขอเท็จจริงได * 
47.ตามรัฐธรรมนูญไทยปจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใชบังคับไดเองในทันที 
แตตองมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง  
ก. พระราชกฤษฎีกา                          ข.พระบรมราชโองการ 
ค.พระราชกําหนด*                           ง.พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน 
48.ขอความเขียนที่สนามวา “หามเดินลัดสนาม” ดังนั้นการวิ่งลัดสนาม 
ก.ไมผิด เพราะหามเดิน แตไมไดหามวิ่ง 
ข.ผิด เพราะวิ่งหรือเดินก็เหมือนกัน  
ค.ไมผิด เพราะการวิ่งไมใชการเดิน 
ง.ผิด เพราะเปนการขัดตอเจตนารมณ* 
49.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับเปนกฎหมายไดเมื่อ 
ก. พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
ข.ไดประกาศโดยเปดเผยทางสื่อมวลชนแลว 
ค.รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลว 
ง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว* 
50.”ผูใดบัญญัติกฎหมายไว ผูนัน้ตองอยูภายใตกฎหมายนั้นดวย” ตรงกับคําวา 
ก. Moral Consiousness                     ข. The Rule of Law* 
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ค. The Rule of Man                          ง. The Rule of Reason  
51. Put  the  right man in the right Job  คือหลัก 
ก.การบรรจุบุคคลใหดํารงตําแหนงตางๆ*    ข.การมอบอํานาจหนาที่  
ค.การพัฒนาตัวบุคคล                                 ง.การบริหารงานบุคคลตามระบบอุปถัมภ 
52.การงบประมาณของประเทศไทย ในปจจุบันเปนแบบใด 
ก.Line – item Budgeting                         ข.Performance Budgeting  
ค.Function Classification  Budgeting       ง.Programme Budgeting* 
53.การฝกฝนความรูสึกไว (Sensitivity Training) มีประโยชนอยางไรตอผูเขาฝกอบรม 
ก.ชวยสรางภาวะผูนํา                        ข.ชวยใหสมองไว 
ค.ชวยใหรูจักตนเองดีขึ้น*                 ง.เพิ่มความสามารถในการตัดสินใจ 
54.ในเรื่องการฝกอบรมแลว  ถาสมมติให X เปนเปาหมายในการปฏิบัติงาน Y เปนผลในการปฏิบัติงาน Z 
เปนความตองการในการฝกอบรม (Training – needs) ขอใดแสดงความหมายที่ถูกตอง 
ก.X = Y-Z                                         ข.Y = Z-X 
ค.Z = X-Y*                                        ง.Z = Y-X 
55.ขอใดเปนเครื่องมือที่ใชละลายพฤติกรรมของบุคคลในกลุมไดดีที่สุด  
ก.การประชุมปรึกษาหารือ         ข.การเดินทางไกล พักคางคืนและมีกิจกรรมรวมกัน* 
ค.การฟงบรรยายหลักวิชาพฤติกรรมศาสตร                 ง.การจัดงานเลี้ยงสังสรรครวม 
56.กํานัน ผูใหญบาน จะตอง 
ก.อายุครบ 70 ปบริบูรณ                    ข.อายุครบ 60 ปบริบูรณ 
ค.อยูในตําแหนงครบ 4 ป นับจากวันไดรับเลือกตั้ง 
ง.อยูในตําแหนงครบ 5 ป นับจากวันไดรับเลือกตั้งตามกฎหมายใหม* 
57.เมื่อกํานันอยูในหมูบานใด หมูบานนั้น 
ก.เลือกตั้งผูใหญบานประจําหมูบานอีก 1 คน 
ข.ไมตองมีผูใหญบาน 
ค.ใหผูใหญบานที่อยูใกลเคียงทําหนาที่ผูใหญบานนั้นอีก 
ง.ไมตองเลือกตั้งผูใหญบานขึ้นอีก เพราะกํานันทําหนาที่ผูใหญบานดวย* 
58.ผูที่จะเปนสารวัตรกํานัน 
ก.ไดรับการเลือกตั้งจากประชาชนในพื้นที่ 
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ข.ไดรับการเลือกตั้งจากสภาตําบล 
ค.ไดรับการแตงตั้งจากนายอําเภอ 
ง.ไดรับการแตงตั้งจากผูวาราชการจังหวัด* 
59.องคการบริหารสวนจังหวัด มีองคประกอบที่สําคัญอยู 2 ประการคือ 
ก.สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและผูวาราชการจังหวัด  
ข.สภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด* 
ค.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด และปลัดจังหวัด  
ง.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด และหัวหนาสวนจังหวัด  
60.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดมาจากการเลือกตั้งโดยประชาชน มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ  
ก. 5 ป                                                ข. 4 ป* 
ค. 6 ป                                                ง. 3 ป 
61.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่  
ก.ฝายนิติบัญญัต*ิ                              ข.ฝายบริหาร 
ค.ฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร       ง.ที่ปรึกษาผูวาราชการจังหวัด 
62.ตามกฎหมาย เทศบาลไทยแบงออกเปน 
ก.เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล* 
ข.กรุงเทพมหานคร เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล 
ค.เทศบาลเมือง เทศบาลอําเภอ เทศบาลตําบล 
ง.กรุงเทพมหานคร เทศบาลอําเภอ เทศบาลตําบล 
63.เทศบาลตําบลมีสมาชิกสภา จํานวน 
ก. 8 คน                                             ข. 12 คน* 
ค. 18 คน                                           ง. 24 คน 
64.เทศบาลนคร มีสมาชิกสภา จํานวน 
ก. 18 คน                                           ข. 20 คน 
ค. 24 คน*                                          ง. 30 คน 
65.สมาชิกสภาเทศบาล อยูในตําแหนงคราวละ 
ก. 4 ป*                                               ข. 5 ป 
ค. 6 ป                                                 ง. จนเกษียณ 
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66.ราชการบริหารสวนทองถิ่น รูปแบบแรกที่สุดของไทย คือ 
ก.กรุงเทพมหานคร                           ข.องคการบริหารสวนจังหวัด 
ค.เทศบาล                                         ง.สุขาภิบาล* 
67.ขอใดมิใชการปกครองทองที่ 
ก.หมูบาน                                         ข.ตําบล 
ค.กิ่งอําเภอ                                        ง.อําเภอ* 
68.ที่ปรึกษาสภาตําบล คือใคร 
ก.ปลัดอําเภอ*                                   ข.ครูประชาบาล 
ค.นายอําเภอ                                      ง.พัฒนากร 
69.หมูบาน อพป. มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อ 
ก.การพัฒนาเศรษฐกิจ                       ข.การพัฒนาชนบท 
ค.ความมั่นคง*                                   ง.การพัฒนาการทองเที่ยว 
70.ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มาตรา 1 ระบุวา 
ก.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
ข.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ค.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได* 
ง.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย  
71.สมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนงคือ 
ก.กํานัน ผูใหญบานทุกหมูบาน 
ข.กํานัน ผูใหญบานและแพทยประจําตําบล* 
ค.กํานัน ผูใหญบาน และผูชวยผูใหญบานฝายปกครอง 
ง.กํานัน สารวัตรกํานัน และผูใหญบาน 
72.ขอใดเปนลักษณะตองหามของผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล 
ก.เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
ข.เปนคนวิกลจริต 
ค.เปนคนจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ง.ถูกทุกขอ* 
73.ขอใดไมใชคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาตําบล ซึ่งไดรับเลือกตั้ง  
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ก.มีสัญชาติไทย 
ข.อายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
ค.มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูเปนประจําและมีชื่อในทะเบียนบานในตําบลนั้นเปน  
เวลาติดตอกันไมนอยกวาหกเดือน จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
ง.ไมมีขอใดถูก* 
74.องคการบริหารสวนตําบลมีฐานะเปน 
ก.นิติบุคคล                                       ข.นิติบุคคล และราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ค.นิติบุคคล และราชการบริหารสวนทองถิ่น* 
ง.นิติบุคคล และราชการบริหารสวนทองที่  
75.การจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบล ทําไดโดย 
ก.ตราเปนพระราชกําหนด                          ข.ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
ค.ตราเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย*     ง.ตราเปนคําสั่งกระทรวงมหาดไทย 
76.องคการบริหารสวนตําบล อาจจัดตั้งเปนราชการสวนทองถิ่นในรูปใด  
ก.สุขาภิบาล                                       ข.เทศบาล* 
ค.องคการบริหารสวนจังหวัด            ง.รูปแบบอื่นๆ เชน เมืองพัทยา 
77.ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป  
ก. 2 ป                                                ข. 3 ป 
ค. 5 ป                                                ง. ดํารงตําแหนงจนครบอายุของสภา* 
78.ประธานสภาและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อ  
ก.ลาออกโดยยื่นหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด  
ข.ลาออกโดยแถลงตอที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ค.ลาออกโดยแจงทางวาจาตอนายอําเภอ  
ง.ยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ* 
79.เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลงเพราะเหตุอื่นใดนอ กจากครบ
วาระใหมีการเลือกแทนตําแหนงที่วางภายในกี่วัน 
ก. 15 วัน*                                          ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน                                            ง. 60 วัน 
80.การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล กําหนดใหมีประชุมสามัญไดกี่สมัย  
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ก. 2 สมัย แตไมเกิน 3 สมัย               ข. ไมเกิน 3 สมัย 
ค. 2 สมัย แตไมเกิน 4 สมัย*             ง. ไมเกิน 4 สมัย 
81.การประชุมสามัญสภาองคการบริหารสวนตําบล สมัยแรก จะตองประชุมภายในกี่วัน นับแตวันเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ก. 30 วัน                                            ข. 15 วัน* 
ค. 60 วัน                                            ง. 90 วัน 
82.การขอขยายเวลา การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลจะต องดําเนินการตามขอใด 
ก.ขอมติจากสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ข.ขออนุญาตจากประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ค.ขออนุญาตจากนายอําเภอ* 
ง.ขออนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
83.การประชุมขององคการบริหารสวนตําบล มีสมาชิกจํานวนเทาใดจึงจะครบองคประชุม  
ก. ไมนอยกวา 1 ใน 2*                       ข. ไมนอยกวา 1 ใน 3 
ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3                         ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
84.ผูใดสามารถทําคํารองขอใหเปดประชุมวิสามัญ 
ก.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ข.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ค.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไมต่ํากวากี่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด 
ง.ถูกทุกขอ* 
85.คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนกี่คน  
ก.ไมเกิน 3 คน*                               ข. ไมเกิน 7 คน 
ค.ไมเกิน 9 คน                                 ง.ไมเกิน 11 คน 
86.ผูใดเปนคนแตงตั้งคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
ก.ผูวาราชการจังหวัด                       ข.ปลัดจังหวัด 
ค.นายอําเภอ*                                   ง.สภาองคการบริหารสวนตําบล 
87.นายกองคการบริหารสวนตําบลพนจากตําแหนงเมื่อใด 
ก. ครบตามวาระ                               ข.ลาออกโดยยื่นหนังสือตอนายอําเภอ 
ค. ง.ถูกทุกขอ* 
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88.กิจการใดที่องคการบริหารสวนตําบลอาจทําหรือไมทําก็ได  
ก.ใหมีน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร* 
ข.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ค.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ง.สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ 
89.ถากระทรวง ทบวงกรมหรือองคการหรือหนวยงานของรัฐจะดําเนินการใดๆ เพื่อ ประโยชนของประชาชน
ในตําบล จะตองดําเนินการอยางใด 
ก.แจงใหองคการบริหารสวนตําบลทราบ* 
ข.ตองไดรับการอนุมัติจากองคการบริหารสวนตําบลกอนเขาดําเนินการ  
ค.สามารถดําเนินการไดเลยถาไมตรงกับกิจการขององคการบริหารสวนตําบล 
ง.ไมสามารถดําเนินการไดเลย 
90.องคการบริหารสวนตําบลออกขอบัญญัติตําบล โดยสามารถกําหนดโทษปรับผูฝาฝนไดเปนจํานวนเงิน
เทาใด 
ก.ไมเกิน 100 บาท                             ข.ไมเกิน 500 บาท 
ค.ไมเกิน 1000 บาท*                         ง.ไมเกิน 2000 บาท 
91.ใครเปนผูลงชื่อในขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล เพื่อประกาศใช  
ก.นายอําเภอ                                      ข.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ค.นายกองคการบริหารสวนตําบล*    ง.เฉพาะขอ ก  และขอ ข. ถูก 
92.องคการบริหารสวนตําบลแบงการบริหารออกเปนกี่สวน 
ก.2 สวน คือ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสวนตางๆ* 
ข.2 สวน คือ สํานักงานคณะผูบริหาร และสวนตางๆ 
ค.2 สวน คือ สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล และสํานักงานคณะผูบริหาร 
ง.2 สวน คือ คณะผูบริหาร และสภาองคการบริหารสวนตําบล  
93.รายไดจากการจัดเก็บภาษีหรืออากร ประเภทใดที่จัดเก็บในตําบลใหสงมอบเปนรายไดขององคการ
บริหารสวนตําบล 
ก.ภาษีบํารุงทองที่                             ข.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
ค.ภาษีปาย อากรการฆาสัตวและประโยชนอื่น อันเกิดจากการฆาสัตว  
ง.ถูกทุกขอ* 
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94.รายไดขององคการบริหารสวนตําบลประเภทใดไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี  
ก.คาธรรมเนียม คาใบอนุญาตและคาปรับ 
ข.เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูอุทิศให 
ค.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
ง.รายไดทุกประเภทไดรับการยกเวนทั้งหมด* 
95.ใครเปนผูเสนองบประมาณรายจายประจําปขององคการบริ หารสวนตําบล 
ก.สภาองคการบริหารสวนตําบล 
ข.นายกองคการบริหารสวนตําบล* 
ค.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งในสาม 
ง.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
96.สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหแลวเสร็จภายในกี่
วัน 
ก. 15 วัน                                          ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน                                           ง. 60 วัน* 
97.ถาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปออกไมทันปใหมจะดําเนินการอยางไร  
ก.ใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปกอนนั้นไปพลางกอน* 
ข.ใหนายอําเภอออกขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใชไปพลางกอน 
ค.ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลขยายเวลาการใชงบประมาณปกอนหนานั้นไปกอน 
ง.ใหคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลขออนุมัติสภาองคการบริหารสวนตําบลใชงบประมาณปกอน
หนานั้นไปพลางกอน 
98.ใครเปนผูมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
ก.ผูวาราชการจังหวัด                                         ข.นายอําเภอ* 
ค.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล          ง.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
99.ใครเปนผูสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ก.ผูวาราชการจังหวัด*              ข.ปลัดจังหวัด 
ค.นายอําเภอ                             ง.หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอ 
**************************** 
001:งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปน  
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1. :ขอบังคับ 
2. :ระเบียบ 
3. :ขอบัญญัติ 
4. :พระราชบัญญัติ:3 
002:ขอใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
1. :กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผน 
2. :แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและรายจายแสดงตัวเลขจํานวนเงิน  การตั้ง
งบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน  
3. :ภารกิจ แตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละรูปแบบ 
4. :ถูกทุกขอ:2 
003:ขอใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1. :กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผน 
2. :แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและรายจายแสดงตัวเลขจํานวนเงิน  การตั้ง
งบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน  
3. :ภารกิจ แตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตามกฎหมายวาดวยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละรูปแบบ 
4. :ถูกทุกขอ:3 
004:ในกรณีที่งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ออกใชไมทันปงบประมาณใหม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะดําเนินการอยางไร 
1. :ไมมีการเบิกจายใดๆ ทั้งสิ้น 
2. :นํารางงบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางกอน 
3. :นํางบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางกอน 
4. :นํารางงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังอยูในระหวางพิจารณามาใชไปพลางกอน :3 
005:บุคคลในตําแหนงใด เปน เจาหนาที่งบประมาณ 
1. :นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2. :ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3. :เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
4. :เจาหนาที่พัสดุ:2 
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006:ขอใดไมใชรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1. :หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2. :หมวดคาจางชั่วคราว 
3. :หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
4. :หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง:4 
007:ขอใดคือรายจายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1. :หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2. :หมวดคาจางชั่วคราว 
3. :หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
4. :หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง:4 
008:ขอใดสามารถเบิกจายได แมงบประมาณรายจายประจําป ออกใชไมทัน 
1. :คาครุภัณฑ 
2. :งบลงทุน 
3. :คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
4. :คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ:4 
009:ขอใด ไมใช หนวยงานราชการสวนทองถิ่น 
1. :อําเภอ 
2. :เทศบาล 
3. :องคการบริหารสวนตําบล 
4. :องคการบริหารสวนจังหวัด:1 
010:งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปน  
1. :พระราชบัญญัติ 
2. :ขอบัญญัติ 
3. :ระเบียบ 
4. :ขอบัญญัติ:2 
011:บุคคลใดมีอํานาจสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1. :ประธานกรรมการบริหาร 
2. :ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. :นายอําเภอ 
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4. :ผูวาราชการจังหวัด:4 
012:องคกรบริหารสวนตําบลมีฐานะเปน 
1. :ราชการสวนทองถิ่น 
2. :ราชการสวนภูมิภาค 
3. :องคกรอิสระ 
4. :ราชการสวนกลาง:1 
013:ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป 
1. :1 ป 
2. :2 ป  
3. :3 ป  
4. :จนกวาจะครบอายุสภา:4 
014:ถาองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งมีจํานวน 2 หมูบาน จะมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดกี่คน 
1. :4 คน 
2. :6 คน 
3. :10 คน 
4. :12 คน:2 
015:ขอใดไมใชสวนบริหารราชการสวนกลาง 
1. :กรุงเทพมหานครฯ 
2. :สํานักนายกรัฐมนตรี 
3. :กระทรวง ทบวง 
4. :กรม:1 
016:ใครมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูวาราชการจังหวัด 
3. :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
4. :อธิบดีกรมการปกครอง:1 
017:ใครมีอํานาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัยสามัญประจําป  
1. :นายอําเภอ 
2. :ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. :ผูวาราชการจังหวัด 
4. :ประธานกรรมการบริหาร:2 
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018:ขอใดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
1. :ภาษีบํารุงทองที่ 
2. :ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3. :ภาษีสรรพสามิต 
4. :ถูกทุกขอ :4 
019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตสามารถขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาตจากใคร 
1. :นายอําเภอ 
2. :ประธานสภา อบต. 
3. :ผูวาราชการจังหวัด 
4. :อธิบดีกรมการปกครอง:1 
020:ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
1. :ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล 
2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติ  
3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกฯ 
4. :ถูกทุกขอ:4 
021:ในปหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลจะมีสมัยประชุมสามัญไมเกินกี่สมัย 
1. :2 สมัย 
2. :3 สมัย 
3. :4 สมัย 
4. :5 สมัย:3 
022:ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีอายุกี่ป  
1. :อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
2. :อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ 
3. :อายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณ 
4. :อายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ:2 
023:ขอใดไมใชวิธีการในการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ  
1. :ตกลงราคา 
2. :สอบราคา 
3. :จางเหมาราคา 
4. :ประกวดราคา:3 
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024:การจัดซื้อจัดจางโดยวีธีตกลงราคาจะตองมีวงเงินไมเกินเทาไร  
1. :10,000  บาท 
2. :50,000  บาท 
3. :100,000  บาท 
4. :500,000  บาท:3 
025:ขอใดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
1. :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
2. :ภาษีอากร 
3. :คาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต ตามกฎหมายกําหนด 
4. :ถูกทุกขอ:4 
026: "หนังสือภายใน" หมายถึง 
1. :หนังสือที่ติดตอภายในจังหวัดเดียวกัน 
2. :หนังสือที่ติดตอภายในกรมเดียวกัน 
3. :หนังสือที่ติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน 
4. :ถูกทุกขอ:4 
027:ขอใดเปนหนังสือประชาสัมพันธ 
1. :บันทึกขอความ 
2. :ขอบังคับ 
3. :ประกาศ 
4. :คําสั่ง:3 
028:ลักษณะของผูที่จะทํางานสารบรรณไดดีคือ 
1. :ผูมีความรูภาษไทยดี 
2. :ผูรูระเบียบงานสารบรรณดี 
3. :ผูที่สามารถติดตอ โตตอบ ประสานงานคลองแคลว วองไว 
4. :ถูกทุกขอ:4 
029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง 
1. :หนังสือเรียน 
2. :หนังสือราชการ 
3. :หนังสือนอกหลักสูตร 
4. :หนังสือทุกประเภท:2 
030:บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายเรียกวาอะไร  
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1. :คําสั่ง 
2. :ขอบังคับ 
3. :ระเบียบ 
4. :กฎกระทรวง:1 
031:บรรดาขอความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหประชาชนทราบโดยทั่วไป  เรียกวาอะไร 
1. :แถลงการณ 
2. :ประกาศ 
3. :คําสั่ง  
4. :ขาว:4 
032:หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการถึงหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานราชการหรือมีถึง
บุคคลภายนอก คือ 
1. :หนังสือภายใน 
2. :หนงัสือภายนอก 
3. :หนังสือประทับตรา 
4. :หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐาน :2 
033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอยางไร 
1. :เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด 
2. :เก็บเอกสารที่มีอุปกรณพรอม 
3. :เก็บเอกสารไวอยางเปนระบบ 
4. :เก็บเอกสารใหเปนปจจุบัน:4 
034:จุดประสงคที่สําคัญในการจัดเก็บเอกสารอยางมีระบบไวในที่เดียวกัน คือ 
1. :คนหาเอกสารไดทันทวงที 
2. :เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยูอยางเปนระเบียบ  
3. :เพื่อรวบรวมเอกสารไวในแหลงที่มีผูรับผิดชอบเปนสัดสวน 
4. :ถูกทุกขอ:4 
035:จดหมายราชการ ไมควรใชสํานวนในขอใด 
1. :ภาษานักประพันธหรือภาษาพูด 
2. :ถูกตองตามสากลนิยม 
3. :เรียบรอย 
4. :สุภาพ:1 
036:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น  ๆ 
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1. :ตี 
2. :ตบ 
3. :เตะ 
4. :ตอย:3 
037:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น  ๆ 
1. :โต 
2. :จิ๋ว 
3. :นิด 
4. :เล็ก:1 
038:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น  ๆ 
1. :ฉิ่ง 
2. :ซอ 
3. :กลอง 
4. :ระนาด:2 
039:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น  ๆ 
1. :มะขาม 
2. :มะยม 
3. :มะปราง 
4. :มะนาว:4 
040:คําตอบในขอใดที่แตกตางจากขออื่น  
1. :น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา 
2. :ลิ้นกับฟน 
3. :ขิงก็ราขาก็แรง 
4. :เกลือจิ้มเกลือ:1 
041:พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีคนที่เทาไร 
1. :21 
2. :22 
3. :23 
4. :24:3 
042:สมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป 
1. :4   ป  
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2. :6   ป 
3. :7   ป 
4. :9   ป:2 
043:จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน  มี 
1. :500  คน 
2. :400   คน 
3. :200   คน 
4. :700   คน:1 
044:ใครดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา 
1. :ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
2. :ประธานศาลฎีกา 
3. :ประธานวุฒิสภา 
4. :ประธานสภาผูแทนราษฎร:4 
045:ขอใดเปนตําแหนงขาราชการการเมือง 
1. :เลขานุการนายกรัฐมนตรี 
2. :เลขานุการคณะรัฐมนตรี 
3. :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4. :ปลัดกระทรวง:1 
046:คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีกี่คน  
1. :34 
2. :35 
3. :36 
4. :40:3 
047:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2546 ไดปรับปรุงมาจากระเบียบใด  
1. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2540 
2. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541 
3. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2542 
4. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2543:2 
048:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชเมื่อพนกําหนดกี่วัน  
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1. :30  วัน   
2. :60  วัน 
3. :90   วัน 
4. :180  วัน:3 
049:"องคกรปกครองสวนทองถิ่น" ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546   ไมไดหมายความถึงขอใด 
1. :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล 
2. :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา 
3. :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
4. :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร:4 
050:ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ.2546 คําวา "แผนพัฒนา" ไมไดหมายถึง 
1. :แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2. :แผนพัฒนาหาป 
3. :แผนพัฒนาสามป 
4. :ไมมีขอถูกตอง:2 
051:องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการชุดใดไมเกี่ยวของดวย 
1. :คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
2. :คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
3. :คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
4. :ถกูทุกขอ:3 
052:คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีประธานกรรมการคือ 
1. :ประธานสภา อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :นายก อบต. 
4. :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:3 
053:คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีประธานคือ  
1. :ประธานสภา อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :นายก อบต. 



~ 24 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

4. :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:2 
054:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ 
1. :ประธานสภา อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :นายก อบต. 
4. :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:1 
055:คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น มีประธานกรรมการคือ  
1. :นายก อบต. 
2. :นายก อบจ. 
3. :ประธานสภา อบต. 
4. :ประธานสภา อบจ.:2 
056:คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ มีประธานกรรมการคือ 
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูวาราชการจังหวัด 
3. :ผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับเลือก 
4. :หัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้ง:1 
057:การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายในเดือนใดกอนงบประมาณประจําป 
1. :มิถุนายน 
2. :ตุลาคม 
3. :สิงหาคม 
4. :ธันวาคม:1 
058:ผูมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือผูใด 
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูบริหารทองถิ่น 
3. :สภาทองถิ่น 
4. :ผูวาราชการจังหวัด:4 
059:การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของใคร 
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูบริหารทองถิ่น 
3. :สภาทองถิ่น 
4. :ผูวาราชการจังหวัด:2 
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060:ผูประกาศใชแผนพัฒนาที่ไดรับการอนุมัติแลวคือผูใด 
1. :ผูบริหารทองถิ่น 
2. :นายอําเภอ 
3. :สภาทองถิ่น 
4. :ผูวาราชการจังหวัด:1 
061:แผนปฏิบัติการใหจัดทําแลวเสร็จภายในเดือนใดของปงบประมาณนั้น  
1. :มิถุนายน 
2. :ตุลาคม 
3. :สิงหาคม 
4. :ธันวาคม:4 
062:การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํานาจของใคร 
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูบริหารทองถิ่น 
3. :สภาทองถิ่น 
4. :ผูวาราชการจังหวัด:2 
063:ผูมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการคือผูใด  
1. :ผูวาราชการจังหวัด 
2. :นายอําเภอที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด  
3. :ผูบริหารทองถิ่นตามมติสภาทองถิ่น 
4. :ถูกเฉพาะขอ ก และ ข:4 
064:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที่ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และตองประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งภายในเดือนใดของทุกป 
1. :มิถุนายน 
2. :ตุลาคม 
3. :สิงหาคม 
4. :ธันวาคม:4 
065:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที่ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และตองประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งตองติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวากี่วัน  
1. :7   วัน 
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2. :10  วัน 
3. :15  วัน 
4. :30  วัน:4 
066:ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.2546 
ใหผูใดเปนผูมีอํานาจยกเวน หรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององคการปกครองสวนทองถิ่นภายใน
เขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
1. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. :ผูวาราชการจังหวัด 
3. :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น     
4. :ประธานคณะกรรมการประสานแผนทองถิ่น:2 
067:ขอใดถูกตองที่สุด 
1. :เงินสะสม หมายความวาเงินที่เหลือจายจากปกอน ๆ 
2. :ใบสําคัญคูจาย หมายความวาหลักฐานที่เปนใบเสร็จรับเงิน 
3. :ตูนิรภัย หมายถึงตูเหล็กซึ่งใชเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
4. :หลักฐานการจาย หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายใหแกผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพัน
แลว:4 
068:ขอใดถูกตองที่สุด 
1. :การรับชําระเงินทุกประเภท จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนํามาชําระทุกครั้งและใหใช
ใบเสร็จรับเงินเลมเดี่ยวกันทุกประเภท 
2. :หนวยงานคลังบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากวันใดก็ไดในหนึ่งเดือนที่มีการรับ
เงิน 
3. :หนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็บและนําสงพรอมกับหลักฐานและ
รายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม 
4. :เงินประเภทใดมีใบเสร็จเงินหลายฉบับไมสามารถจะรวมรับเงินประเภทนั้นตามสําเนาใบเสร็จทุก
ฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวได:3 
069: การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินจะกระทําเมื่อใด  
1. :เมื่อตองการยกเลิกใบเสร็จ 
2. :เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
3. :เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเลมสูญหาย 
4. :เมื่อใชใบเสร็จไมหมดทั้งเลมในหนึ่งเดือน:2 
070: องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไวในตูนิรภัยไดจํานวนไมเกินเทาใด  
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1. :10,000  บาท 
2. :20,000  บาท 
3. :40,000  บาท 
4. :50,000  บาท:2 
071:ใครเปนผูเก็บรักษาลูกกุญแจตูนริภัย 
1. :รองนายก อบต. 
2. :กรรมการเก็บรักษาเงิน 
3. :ปลัด อบต. 
4. :หัวหนาสวนการคลัง:2 
072: การแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาไว ณ สํานักงานตองแตงตั้งอยางนอยจํานวนเทาใด 
1. :2  คน 
2. :3  คน 
3. :4  คน 
4. :5  คน: 2 (หัวหนาคลังเปนโดยตําแหนง) 
073:การแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะตองแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น
ระดับใดขึ้นไปเปนคณะกรรมการ 
1. :ระดับ 3  ขึ้นไป 
2. :ระดับ 4  ขึ้นไป 
3. :ระดับ 5  ขึ้นไป 
4. :ระดับ 6  ขึ้นไป:1 
074:กรณีในวันใดมีจํานวนเงินเกินอํานาจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะเก็บรักษาไวไดจะตองดําเนินการ
อยางไร 
1. :ใหนายก อบต.เก็บรักษาไว ในวันรุงขึ้นใหมอบใหเจาหนาที่การเงินนําฝากธนาคาร 
2. :ใหหัวหนาสวนการคลังเก็บรักษาไวในวันรุงขึ้นให นําเงินฝากธนาคาร 
3. :ใหนําฝากใหเสร็จสินภายในวันนั้น ถาฝากในวันนั้นไมทันใหนําฝากตูนิรภัยและวันรุงขึ้นหรือวัน
เปดทําการถัดไปใหนําฝากธนาคาร 
4. :ใหปลัด อบต.เก็บรักษาไว ในวันรุงขึ้นใหมอบใหเจาหนาที่การเงินนําฝากธนาคาร:3 
075:การรับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนเงินสดครั้งหนึ่งมีจํานวนเทาใดใหผูบริหารทองถิ่น
แตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคนเปนกรรมการรับผิดชอบ
รวมกันควบคุมการรับสงเงิน 
1. :10,000  บาท 
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2. :20,000  บาท 
3. :30,000  บาท 
4. :40,000  บาท:3 
076:ผูใดมีอํานาจในการถอนเงินฝากขององคการบริหารสวนตําบล  
1. :นายก อบต. กับ ปลัด อบต. 
2. :นายก อบต. กับ หัวหนาสวนการคลัง 
3. :นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
4. :นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ รองนายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย:3 
077:เงินที่เบิก ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงานคลังภายในกี่วัน 
1. :10  วัน 
2. :15  วัน 
3. :20  วัน 
4. :25  วัน:2 
078:การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของใหมีเอกสารประกอบฎีกา  ดังนี ้
1. :สัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้  
2. :ใบแจงหนี้ หรือใบสงมอบทรัพยหรือมอบงาน  
3. :เอกสารการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน 
4. :ถูกทุกขอ:4 
079:กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูพันไวกอนสิ้นปโดยการสั่งซื้อ  หรือสั่งจาง ถาเห็นวาจะ
เบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันนั้นไมทันภายในปใหขออนุมัติเบิกตักปตอใคร 
1. :นายก อบต. 
2. :นายอําเภอ 
3. :ผูวาราชการจังหวัด 
4. :หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด:1 
080: การเบิกตัดปจะกระทําไดภายในเงื่อนไขใด 
1. :เปนรายจายงบกลาง หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุเฉพาะรายจายที่เกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษา
ที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
2. :ตองทําสัญญากันไวเรียบรอยแลวและมีกําหนดการสิ้นสุดแหงสัญญานั้นไมเกินเดือนกันยายนของป
ใหม 
3. :ใหวางฎีกาเบิกตัดป ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน  
4. :ถูกทุกขอ:4 
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081: ผูใดมีหนาที่ในการตรวจฎีกาขององคการบริหารสวนตําบล  
1. :นายก อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :หัวหนาสวนการคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมาย 
4. :เจาหนาที่การเงินและบัญชี:3 
082:ผูใดเปนผูอนุมัติฎีกาขององคการบริหารสวนตําบล 
1. :หัวหนาสวนการคลัง 
2. :ปลัด อบต. 
3. :นายก อบต. 
4. :นายอําเภอ:3 
083:องคการบริหารสวนตําบลจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินดวยวิธีใด 
1. :จายเปนเงินสดเทานั้น 
2. :จายเปนเช็ค 
3. :จายเปนพันธบัตรรัฐบาล 
4. :จายเปนเช็คและเงินสด:2 
084:ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองไดจะมอบฉันทะใหผูอื่นเปนผูรับแทนจะตองไดรับ
อนุญาตจากใคร 
1. :นายก อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :หัวหนาหนวยงานคลัง 
4. :นายอําเภอ:3 
085: การจายเงินในขอใดตอไปนี้ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงินโดยไมตองทําบันทึกแจงเหตุผล 
1. :การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนเงินไมถึงสิบบาท 
2. :การจายเงินคารถ หรือเรือนั่งรับจาง  
3. :การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทางหรือเรือยนตประจําทาง  
4. :ถูกทุกขอ:4 
086:ผูใดเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติใหยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลได 
1. :หัวหนาสวนการคลัง 
2. :ปลัด อบต. 
3. :นายก อบต. 
4. :นายอําเภอ:3 
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087:การจายยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลจะกระทําไดก็ตอเมื่อ  
1. :เมื่อพนักงานสวนตําบลเปนหนี้ 
2. :มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว 
3. :ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งที่ไดกําหนดไว
สําหรับเรื่องนั้น 
4. :ขอ ข  และ  ค  ถูก:4 
088:การยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหผูยืมสงใบสําคัญและเงินที่เหลือจายภายใน
กําหนดกี่วัน 
1. :15  วัน 
2. :20  วัน 
3. :25  วัน 
4. :30  วัน:1 
089:ในกรณีจําเปนเรงดวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมในสวนที่เก็บรักษาไวเองทดรองจาย
ในกิจการที่อยูอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไดรับอนุมัติจากใคร  
1. :นายก อบต. 
2. :คณะผูบริหารทองถิ่น 
3. :สภาทองถิ่น 
4. :นายอําเภอ:3 
090:ขอใดถูกตองที่สุด 
1. :องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเมื่อไดรับอนุมัติจากนายอําเภอเทานั้น 
2. :องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเมื่อไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดเทานั้น  
3. :เมื่อไดกันเงินสะสมไวเพียงพอที่จะสํารองจายเปนเงินเดือน  คาจาง คาตอบแทนไมนอยกวา
ระยะเวลาที่เหลือ แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาสามเดือนและอีกรอยละยี่สิบหาของยอดเงินสะสมคงเหลือเพื่อ
สํารองจายกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ 
4. :ไมมีขอใดถูก:3 
091:หัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํางบแสดงฐานะการเงิน  และงบอื่น ๆ 
ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดเพื่อสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคตรวจสอบภายในกี่วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ 
1. :30  วัน 
2. :60  วัน 
3. :90  วัน 



~ 31 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

4. :120  วัน:3 
092:เมื่อลงรายการจํานวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อตองแกไขจะทําอยางไร  
1. :ขีดฆาแลวเขียนใหมทั้งจํานวนพรอมลงลายมือชื่อกํากับ 
2. :ขีดฆาแลวเขียนใหม 
3. :ทําลายทิ้งทั้งฉบับยกเวนสําเนา 
4. :ยกเลิกทั้งฉบับ:4 
093:เงินในขอใดตอไปนี้ไมตองนําสงเปนเงินรายได  
1. :เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2. :เงินที่ผูอุทิศใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงคไวแลว 
3. :เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมใชงบประมาณ  
4. :ถูกทุกขอ:4 
094:ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
1. :ใบเสร็จรับเงินเลมใด ใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปนั้นเทานั้น เมื่อขึ้นไปใหมก็ให
ใชใบเสร็จเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไมใชใหคงติดไวกับเลมแตเจาะปรุรูหรือ  ประทับตราเลิกใช
เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดตอไป 
2. :ใบเสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปนั้น เมื่อสิ้นปใหใชตอไปไดและจัดทํารายงานสรุป
เลขที่ใบเสร็จใหปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ  
3. :ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวน 
4. :หนวยงานคลังตองจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจํานวนที่จัดพิมพ:4 
095:การยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลบุคคลใดเปนผูลงนามในสัญญาการยืมเงิน  
1. :นายก อบต. 
2. :ปลัด อบต. 
3. :หัวหนาสวนการคลัง 
4. :ถูกทุกขอ:1 
096:การขออนุมัติเบิกตัดปตองมีเงื่อนตามขอใด  
1. :ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ 
2. :ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและสัญญาสิ้นสุดไมเกินเดือนกันยายนของปใหม 
3. :วางฏีกาเบิกเงินกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 30 วัน 
4. :ถูกทุกขอ:4 
097:ระเบียบงานสารบรรณฉบับปจจุบันเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อใด  
1. :1 มกราคม 2526 



~ 32 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

2. :1 มิถุนายน 2526 
3. :1 ตุลาคม  2526 
4. :1 เมษายน 2526:2 
098: ผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร 
1. :นายกรัฐมนตรี 
2. :เลขาธิการ ก.พ. 
3. :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4. :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย:3 
099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด 
1. :3  ชนิด 
2. :4  ชนิด 
3. :5  ชนิด 
4. :6  ชนิด:4 
100: หนังสือราชการคืออะไร 
1. :เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ 
2. :เอกสารที่เปนหนังสือสําคัญ 
3. :เอกสารที่เจาหนาที่เรียกรองใหนําสง  
4. :เอกสารที่สงทางไปรษณียโดยไมตองติดแสตมป:1 
101: ตัวครุฑที่ใชกระดาษราชการมี 2  ขนาด คือ ครุฑกลางสูง  3  ซม. ครุฑเล็กสูงเทาใด 
1. :2.5  ซม. 
2. :2.0  ซม. 
3. :1.5  ซม. 
4. :1.0  ซม.:3 
102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนอยางใดตามลําดับกอนหลัง 
1. :เปดซองแลวตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่
ตรารับ 
2. :เปดซองแลวตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับ
หนังสือ 
3. :เปดซองแลวตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่
ตรารับ 
4. :เปดซองแลวตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับ
หนังสือ:4 
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103: หนังสือราชการคือ 
1. :เอกสารทางราชการ 
2. :เอกสารที่ราชการทําขึ้น 
3. :เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ 
4. :เอกสารโตตอบในราชการ  :3 
104: หนังสือภายนอกใหใชกระดาษชนิด 
1. :กระดาษบันทึกขอความ 
2. :กระดาษตราครุฑ 
3. :กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได 
4. :กระดาษที่ราชการกําหนด:2 
105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใหใชไดในกรณีใด 
1. :การสงสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหวางสวนราชการ  
2. :คําแนะนํา 
3. :แถลงการณ 
4. :หนังสือที่ไมเกี่ยวกับราชการ:1 
106: หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป เชน 
1. :เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 
2. :เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 
3. :เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร 
4. :ถูกทุกขอ:3 
107: กรรมการดําเนินการทําลายหนังสือประกอบขึ้นดวยบุคคลอยางนอยกี่คน 
1. :2  คน 
2. :3  คน 
3. :4  คน 
4. :เทาใดก็ได:2 
108: ถาผูรับหนังสือเปนรัฐมนตรี คําขึ้นตนใหใชคําวา 
1. :กราบเรียน 
2. :เรียน 
3. :เสนอ 
4. :ขอประธานกราบเรียน:2 
109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทําไดกี่วิธี  
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1. :1  วิธี 
2. :2  วิธี 
3. :3  วิธี 
4. :4  วิธี:3 
110: หนังสอืประทับตรา คืออะไร 
1. :หนังสือที่หัวหนาสวนราชการเปนคนลงนาม 
2. :หนังสือติดตอราชการที่เปนพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกและภายใน 
3. :หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  
4. :หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับกองขึ้นไป:3 
111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด 
1. :2  ชนิด 
2. :3  ชนิด 
3. :4  ชนิด 
4. :5  ชนิด:2 
112: หนังสือประชาสัมพันธมีกี่ชนิด 
1. :1  ชนิด 
2. :2  ชนิด 
3. :3  ชนิด 
4. :4  ชนิด:3 
113: ประกาศจัดเปนหนังสือชนิดใด 
1. :หนังสือสั่งการ 
2. :หนังสือประชาสัมพันธ 
3. :หนังสือประทับตรา 
4. :หนังสือแถลงการณ:2 
114: หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ  มีกี่ชนิด 
1. :1  ชนิด 
2. :2  ชนิด 
3. :3  ชนิด 
4. :4  ชนิด:4 
115: หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติแบงออกเปนกี่ประเภท 
1. :1  ประเภท 
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2. :2  ประเภท 
3. :3  ประเภท 
4. :4  ประเภท:3 
116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 2  ประเภทคือ 
1. :หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิตองลงชื่อ 
2. :หนังสือที่เปนแบบพิธีและหนังสือที่ไมเปนแบบพิธี 
3. :หนังสือโตตอบและหนังสือแถลงขาว 
4. :บันทึกชวยจํา และบันทึกเตือนความจํา:1 
117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายเปนหนาที่ของ 
1. :หัวหนาสวนราชการระดับกรม 
2. :ผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  
3. :คณะกรรมการที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้ง  
4. :คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแตงตั้งโดยการเสนอของหัวหนาสวนราชการระดับกรม :3 
118: คําวา "คําสั่ง"  คือ 
1. :คําสั่งดวยวาจา คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรและเปนคําสั่งที่บันทึกถึงตัวผูปฏิบัติโดยเฉพาะ 
2. :การสั่งดวยบันทึก ทางจดหมายและดวยสื่อนําสาร 
3. :บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
4. :การกระทําดวยหนังสือหรือเรียกเจาหนาที่มาพบเพื่อสั่งการแตละเรื่อง :3 
119: การเก็บหนังสือแบงออกเปน 
1. :เก็บเขาแฟมเพื่อสะดวกในการคนหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเปนหลักฐานและเก็บเพื่ออางอิงในการปฏิบัติ  
2. :การเก็บระหวางปฏิบัติ,เก็บเมื่อปฏิบัติแลวเสร็จและการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบตลอดจน
กําหนดระยะเวลาทําลายไว 
3. :เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกําหนดการเรงดวนในการขอยาย 
4. :เก็บใหเปนระเบียบเพื่อการคนหาไดสะดวก:2 
120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
1. :5  ป 
2. :10  ป 
3. :15  ป 
4. :ไมมีขอใดถูก:2 
121: ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปนั้น จัดทําบัญชี
หนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อทําลายหนังสือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน 
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1. :30  วัน 
2. :60  วัน 
3. :120  วัน 
4. :1  ป:2 
122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยูในหนังสือประเภทใด 
1. :หนังสื่อสั่งการ 
2. :หนังสือประทับตรา 
3. :หนังสือภายใน 
4. :หนังสือภายนอก:1 
123: คําสรรพนาม สําหรับเจาของหนังสือที่วา "ขาพระพุทธเจา" นอกจากจะใชกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีแลว ยังใชกับ 
1. :สมเด็จพระบรมราชชนนี 
2. :สมเด็จเจาฟา 
3. :พระบรมวงศชั้นพระองคเจา  
4. :ถูกทุกขอ:4 
124: งานสารบรรณ คือ 
1. :งานที่เกี่ยวกับระเบียบการรางโตตอบหนังสือและเสนอความเห็น  
2. :งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตอกับหนวยราชการทั้งภายในและภายนอกหนวย 
3. :งานที่ปฏิบัติดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน แตงพิมพ จดจํา ทําสําเนา สง รับ บันทึกยอเรื่อง 
เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเขาที่และคนหา 
4. :งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบ:3 
125:  การปฏิบัติกับหนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป คือ 
1. :ใหเก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกําหนดความเรงดวนในการขนยาย 
2. :เก็บใสตูเอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกําหนดชั้นความลับ 
3. :ใหประทับตราคําวา "หามทําลาย" ดวยหมึกสีแดงที่หนาแฟมเรื่องนั้น 
4. :เก็บใหเปนระเบียบ แลวแจงใหเจาหนาที่ทราบทั่วกัน:3 
126:  ผูที่มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ คือ
ใคร 
1. :หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 
2. :สํานักงาน ก.พ. 
3. :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
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4. :ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3 
127:  ประกาศ หรือแถลงการณ เปนหนังสือชนิดใด 
1. :หนังสือสั่งการ 
2. :หนังสือประชาสัมพันธ 
3. :หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นเพื่อใหทุกฝายถือปฏิบัติตามนโยบาย 
4. :หนังสือประทับตรา:2 
128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ  คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งปฏิบัต ิดังนี้ 
1. :รักษาราชการแทน 
2. :ปฏิบัติราชการแทน 
3. :ปฏิบัติหนาที่แทน 
4. :ทําการแทน:3 
129: คําขึ้นตนของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใชคําขึ้นตนอยางไร 
1. :เรียน 
2. :ขอประทานเสนอ 
3. :ขึ้นอยูกับตําแหนงของบุคคล 
4. :ถึง:1 
130: บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว  เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนประจํา  เรียกวา 
1. :คําสั่ง 
2. :ระเบียบ 
3. :ขอบังคับ 
4. :ประกาศ:2 
131: ขอความใด ถูกตองเกี่ยวกับขอบังคับ 
1. :รายละเอียดของขอบังคับมีหัวขอเหมือนกับคําสั่ง  
2. :ผูออกขอบังคับไมจําเปนจะตองพิมพชื่อเต็มไวดวย 
3. :การเขียนขอบังคับตองมีชื่อสวนราชการอยูดวย  
4. :การเขียนวันที่ของขอบังคับตองเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3 
132: หนังสือราชการตอไปนี้ ขอใดตองใชกระดาษตราครุฑ 
1. :ขาว 
2. :ประกาศ 
3. :แถลงการณ 
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4. :ขอ ก และ  ข  ถูก:4 
133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่สวนราชการออกให 
1. :รับรองบุคคล 
2. :รับรองนิติบุคคล 
3. :รับรองหนวยงาน 
4. :ถูกทุกขอ:4 
134: หนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับ  
1. :หนังสือดวนมาก 
2. :หนังสือดวน 
3. :หนังสือดวนที่สุด 
4. :หนังสือลับ:3 
135: ขอใดคือลักษณะของหนังสือเวียน 
1. :หนังสือถึงผูรับเปนจํานวนมาก 
2. :มีใจความอยางเดียวกัน 
3. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หนาเลขทะเบียนหนังสือสง 
4. :ถูกทุกขอ:4 
136: ขอใดมิใชสวนประกอบของตรารับหนังสือ 
1. :เลขที่ 
2. :วันที่  
3. :เวลา 
4. :ลงชื่อผูรับ:4 
137: ตรารับหนังสือราชการเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผาตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเทาใด 
1. :2" X 2.5" 
2. :2" X 3" 
3. :2.5 X 5 ซม. 
4. :5 X 2.5 ซม.:3 
138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเทาใด 
1. :148  มม.  X  210  มม. 
2. :229  มม.  X  324  มม. 
3. :52  มม.  X  74  มม. 
4. :210  มม.  X  297  มม.:4 
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139: ตราครุฑที่ใชเปนแบบพิมพ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ มีความสูงเทาใด 
1. :3  ซม. 
2. :2  ซม. 
3. :1.5  ซม. 
4. :5  ซม.:1 
140: ซองที่ใชในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด 
1. :4  ขนาด 
2. :5  ขนาด 
3. :6  ขนาด 
4. :7  ขนาด:1 
141: การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ.ศ. จะตองประทับตราที่ใด 
1. :มุมบนดานขวา 
2. :มุมบนดานซาย 
3. :มุมลางดานขวา 
4. :มุมลางดานซาย:1 
142: คําลงทายถึงประธานองคมนตรี ใชคําวาอะไร 
1. :ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
2. :ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
3. :ขอแสดงความนับถือยิ่ง 
4. :ไมมีขอใดถูก:1 
143: หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องทีเกิดขึ้นเปนประจํา เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
1. :6 เดือน 
2. :1  ป 
3. :1  ป  6  เดือน 
4. :2  ป:2 
144: " ใตฝาละอองพระบาท" เปนสรรพนามที่ไมใชสําหรับ 
1. :สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
2. :สมเด็จพระบรมราชชนนี 
3. :สมเด็จพระยุพราช 
4. :สมเด็จพระบรมราชกุมารี:1 



~ 40 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

145: ขอใดคือคํายอของกระทรวงมหาดไทย 
1. :มห. 
2. :มท. 
3. :มหท. 
4. :มด.:2 
146: ขอใดคือคําขึ้นตนและลงทายที่ใชกับพระภิกษุสงฆทั่วไป 
1. :นมัสการ – ขอนมัสการดวยความเคารพ 
2. :กราบเรียน – กราบเรียนดวยความเคารพ 
3. :การนมัสการ – ขอแสดงความเคารพ 
4. :นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ:1 
401:พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537    ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใด และมีผลบังคับใชเมื่อใด 
1. :2  กุมภาพันธ  2537 มีผลบังคับใช 2 พฤษภาคม 2537 
2. :2  มีนาคม  2537 มีผลบังคับใช 2  มีนาคม  2537 
3. :2  พฤศจิกายน  2537 มีผลบังคับใช 2 พฤศจิกายน 2537 
4. :2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช 2  มีนาคม 2538:4 
402:พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใชเมื่อไหร 
1. :2  กุมภาพันธ  2546 มีผลบังคับใช 2 พฤษภาคม 2546 
2. :22  กุมภาพันธ  2546 มีผลบังคับใช 22  กุมภาพันธ  2546 
3. :2  ธันวาคม  2546 มีผลบังคับใช  3 ธันวาคม 2546 
4. :22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช 23 ธันวาคม 2546:4 
403:บุคคลใดเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537  
1. :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
2. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3. :ผูวาราชการจังหวัด 
4. :นายกรัฐมนตรี:1 
404:ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสภาตําบล 
1. :มีฐานะเปนนิติบุคคล  เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
2. :สมาชิกสภาตําบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง 
3. :มีฐานะเปนนิติบุคคล 
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4. :สมาชิกสภาตําบลมีหมูบานละ  2  คน:3 
405:บุคคลใดตอไปนี้มิไดเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง 
1. :กํานัน  
2. :ผูใหญบาน  
3. :แพทยประจําตําบล  
4. :สารวัตรกํานัน:4 
406:ผูใดมีหนาที่จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล 
1. :กํานัน 
2. :นายอําเภอ 
3. :ผูวาราชการจังหวัด 
4. :คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง  (กกต.):2 
407:สมาชิกสภาตําบล  ซึ่งไดรับการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป  
1. :2  ป  นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
2. :2  ป  นับแตวันที่เลือกตั้ง 
3. :4  ป  นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
4. :5  ป  นับแตวันที่เลือกตั้ง:3 
408:บุคคลใดเปนประธานสภาตําบล 
1. :กํานัน 
2. :ผูใหญบานที่ไดรับการคัดเลือก 
3. :สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับคัดเลือก 
4. :ไมมีขอใดถูกตอง:1 
409:บุคคลใดเปนเลขานุการสภาตําบล 
1. :กํานัน 
2. :ผูใหญบานที่ไดรับการคัดเลือก 
3. :สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับคัดเลือก 
4. :ขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายกําหนด:4 
410:บุคคลใดเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบล 
1. :ประธานสภาตําบล 
2. :สภาตําบล 
3. :นายอําเภอตามมติของสภาตําบล 
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4. :ผูวาราชการจังหวัด:3 
411:การประชุมสภาตําบล  ขอใดถูกตอง 
1. :ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละ  1  ครั้ง 
2. :ใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
3. :ใหมีการประชุมตามกําหนดสมัยประชุมที่สภาตําบลกําหนด 
4. :ไมมีขอใดถูกตอง:1 
412:การยกฐานะ อบต. เปนเทศบาล  ตองตราเปนกฎหมายใด 
1. :พระราชกฤษฎีกา 
2. :พระราชบัญญัติ 
3. :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
4. :ประกาศกระทรวงมหาดไทย:4 
413:ในการจัดตั้ง อบต. ขอใดถูกตอง 
1. :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละหนึ่งแสนหาหมื่นบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
2. :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละหนึ่งแสนบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
3. :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละสองแสนหาหมื่นบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
4. :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาป
ละสองแสนบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย:1 
414:องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 
1. :คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภา อบต. 
2. :สภา อบต.  และนายก อบต. 
3. :สภา อบต.  และผูบริหาร 
4. :คณะผูบริหารและผูบริหาร:2 
415:ขอตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง 
1. :ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจํานวนประชากร
ไมถึงสองพันคน  โดยใหรวมพื้นที่เขากับ อบต. หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกัน
ภายในเขตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตที่มีเหตุดังกลาว 
2. :อบต. มีจํานวนประชากรทั้งหมดไมถึง  1,500  คน  ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมไดทันที 
3. :อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  
4. :อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเปนเทศบาลได:2 
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416:สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกตามขอใด 
1. :สมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละ  1  คน 
2. :สมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละ  2  คน 
3. :สมาชิกสภา อบต. ตําบลละ  12  คน 
4. :สมาชิกสภา อบต. ตําบลละ  24  คน:2 
417:ในเขต อบต. ที่มีจํานวนเพียง  1  หมูบาน  ใหมีสมาชิกสภา อบต. ไดกี่คน 
1. :4  คน  
2. :6  คน  
3. :8  คน  
4. :10  คน:2 
418:ในเขต อบต. ที่มีจํานวนเพียง  2  หมูบาน  ใหมีสมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละกี่คน 
1. :3  คน  
2. :4  คน  
3. :6  คน  
4. :8  คน:1 
419:สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 
1. :4  ป   
2. :6  ป  
3. : 8  ป   
4. :10  ป:1 
420:เขต อบต. มีจํานวน  11  หมูบาน  จะมีสมาชิกสภา อบต. ไดกี่คน 
1. :11  คน 
2. :12  คน  
3. : 22  คน  
4. : 24  คน:3 
421:ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภา อบต.  
1. :ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ  อบต. 
2. :พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   รางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
3. :ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบายและแผนพัฒนา อบต.  
ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ 
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4. :ถูกทุกขอ:4 
422:ขอใดมิไดเปนลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา  อบต. 
1. :เปนพนักงานในบริษัทเสริมสุขจํากัด 
2. :เปนลูกจางของกรุงเทพมหานคร 
3. :เคยถูกไลออกจากการเปนพนักงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
4. :อยูระหวางการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง:1 
423:ในกรณีตําแหนงประธานสภา อบต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระใหเลือกตั้ง
ประธานสภา อบต. ขึ้นแทนภายในกี่วัน  นบัแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง 
1. :15  วัน          
2. :30  วัน  
3. :45  วัน  
4. :60  วัน:1 
424:การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง  จะไมเลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา 
อบต. เหลืออยูไมถึงกี่วัน 
1. :60  วัน          
2. :90  วัน  
3. :120  วัน  
4. :180  วัน:4 
425:การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดตองเปนการยื่นหนังสือลาออกตอบุคคลใด  
1. :นายก อบต.  
2. :ประธานสภา อบต.   
3. :ปลัด อบต.   
4. : นายอําเภอ:4 
426:ในกรณีที่สภา อบต. มีมติใหสมาชิกสภา อบต. คนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนง  เนื่องจากมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย  มติของสมาชิกสภา อบต. ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาเทาใด 
1. :หนึ่งในสาม   
2. : กึ่งหนึ่ง  
3. :สองในสาม    
4. : สามในสี:่4 
427:บุคคลใดเปนผูแตงตั้งประธานสภา อบต. 
1. :นายอําเภอตามมติสภา อบต. 
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2. :ผูวาราชการตามคําเสนอของนายอําเภอ 
3. :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
4. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย:1 
428:ในปหนึ่ง  กฎหมาย อบต. ไดกําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญปละกี่สมัย 
1. :สองสมัย 
2. :สองไมเกินสามสมัย 
3. :สองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา อบต. กําหนดแตไมเกินสี่สมัย 
4. :สี่สมัย:3 
429:การประชุมสภา อบต. ครั้งแรก  ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในระยะเวลาใด  นับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
1. :45  วัน  
2. :30  วัน   
3. :25  วัน  
4. :15  วัน:4 
430:การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกําหนดระยะเวลาไมเกินกี่วัน 
1. :90  วัน  
2. :60  วัน   
3. :30  วัน  
4. :15  วัน:4 
431:ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญนั้น  ถามีความจําเปนตองขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับการ
อนุญาตจากบุคคลใด 
1. :ผูวาราชการจังหวัด 
2. :นายอําเภอ 
3. :นายก อบต. 
4. :ประธานสภา อบต.:2 
432:บุคคลใดเปนผูเรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม  และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 
1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:4 
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433:ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย  บุคคลใดเปน
ผูเรียกและเปนผูเปดหรือปดการประชุม  
1. : ผูวาราชการจังหวัด  
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:2 
434:นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว  เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก  อบต. บุคคลใดสามารถทํา
คํารองขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได 
1. :ประธานสภา อบต. 
2. :นายก อบต. 
3. :สมาชิกสภา อบต. จํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. เทาที่มีอยู 
4. :ถูกทุกขอ:4 
435:บุคคลใดเปนผูประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:2 
436:องคประชุมสภา อบต. ตองมีจํานวนไมนอยกวาเทาใด 
1. :กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเทาที่มีอยู 
2. :กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม 
3. :เทาใดก็ไดแลวแตที่ประชุมตกลงกันเอง 
4. :ไมมีขอใดถูกตอง:1 
437: ผูใดเปนผูมีอํานาจใหความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทํากิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีรวมกับสภา
ตําบล  อบต. หรือ อบจ. หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกันได  
1. : สภา อบต.   
2. :นายก อบต. โดยมติสภา   
3. :นายอําเภอ   
4. :ผูวาราชการจังหวัด:2 
438: ผูใดเปนผูมีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภา    อบต.   ซึ่งไดรับการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อสอบสวนแลว
ปรากฎวาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย  หรือมิไดประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้งเปน
เวลาติดตอกันเกิน  6  เดือน  หรือขาดประชุมสภา อบต. ติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
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1. :ประธานสภา อบต.   
2. :นายก อบต. โดยมติสภา   
3. :นายอําเภอ   
4. :ผูวาราชการจังหวัด:3 
439: ขอใดเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต. 
1. :มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบานของตําบลที่สมัครรับ
เลือกตั้งเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่งปนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
2. :สัญชาติไทยโดยการเกิด 
3. :มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  
4. :ถูกทุกขอ:4 
440: บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.  ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต อบต. 
ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวาเทาใด  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
1. :สามเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
2. :หกเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
3. :หนึ่งปจนถึงวันเลือกตั้ง 
4. :ไมมีขอใดถูก:3 
441: ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. พนจากตําแหนงเพราะครบวาระ  จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแตวันที่ครบวาระ 
1. :15  วัน  
2. :30  วัน  
3. :45  วัน  
4. :60  วัน:3 
442: การบริหารงานในรูปแบบ อบต.  นายก อบต. อาจแตงตั้งรองนายก อบต. ไดไมเกินกี่คน 
1. :1  คน  
2. :2  คน  
3. :3  คน 
4. :4  คน:2 
443: บุคคลใดเปนผูเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
1. :นายก อบต. 
2. :พนักงานสวนตําบล 
3. :สมาชิกสภา อบต. 



~ 48 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

4. :ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น:1 
444: สมาชิกสภา อบต. จํานวนไมนอยกวากี่คน  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา อบต.  เพื่อใหนายก อบต. แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไมมีการลงมติ 
1. :หนึ่งในสอง  
2. : หนึ่งในสาม  
3. :สามในสี ่ 
4. :สองในสาม:2 
445: บุคคลใดมีอํานาจสั่งใหมีการยุบสภา อบต. ได ตามกฎหมาย 
1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:1 
446: ขอใดเปนรายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง 
1. :ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  อากรฆาสัตวและคาธรรมเนียมรวมถึง
ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการฆาสัตว  
2. :ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. :คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
4. :ภาษีมูลคาเพิ่ม:1 
447: ขอใดเปนประเภทรายจายของ อบต.ตามกฎหมาย 
1. :เงินเดือนและคาจางประจํา 
2. :คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
3. :คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
4. :ถูกทุกขอ:4 
448: บุคคลใดมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ 
1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:2 
449: ขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแลวตองเสนอบุคคลใดเปนผูอนุมัติ
กอน อบต. นําไปประกาศใช 
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1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอ   
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:2 
450: ในกรณีที่สภา อบต. ไมรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   นายอําเภอตองแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจาณณาหาขอยุติความขัดแยงกี่คน 
1. :10  คน  
2. : 9  คน   
3. :7  คน  
4. :5 คน:3 
451: องคการบริหารสวนตําบลจัดเปนราชการบริหารสวนใด 
1. :สวนกลาง  
2. :สวนภูมิภาค  
3. :สวนทองถิ่น  
4. : ไมมีขอใดถูกตอง:3 
452: ขอใดมิไดเปนเงินรายไดของ อบต. 
1. :เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให  
2. :รายไดจากทรัพยสินของ อบต. 
3. :เงินคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูมาพักโรงแรม 
4. :เงินคาบริการน้ําประปาแกประชาชน:3 
453: ตามกฎหมายระบุใหนายก อบต. จะตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภา อบต.  อยางไร 
1. :เปนประจําทุกป  
2. :ปละ  2  ครั้ง  
3. :ทุกรอบ  4  เดือน  
4. :ทุกรอบ  2  ป:1 
454: กฎหมายที่ออกเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล   เรียกวา 
1. :ขอบังคับตําบล 
2. :ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
3. :ขอบัญญัติตําบล 
4. :ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล:4 
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455: ผูอนุญาตให อบต. กูเงินจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องคการหรือนิติบุคคลตางๆ  ได  คือ 
1. :นายก อบต.   
2. :สภา อบต.  
3. :นายอําเภอ  
4. :ผูวาราชการจังหวัด:2 
456: การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีกี่ประเภท 
1. :1  ประเภท   
2. : 2  ประเภท  
3. : 3  ประเภท  
4. :4  ประเภท:2 
457: การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  ขอใดกลาวถูกตอง 
1. :ใหทําเปนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล 
2. :ใหทําเปนประกาศสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3. :ใหทําเปนขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
4. :ใหทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล:2 
458: การจัดระเบียบวาระการประชุม  โดยปกติจัดลําดับการพิจารณาขอปรึกษาในอันดับกอนหลังดังนี้  
1. :รับรองรายงานการประชุม  , เรื่องดวน  , ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา  , ญัตติรางขอบังคับที่
เสนอใหม  , ญัตติอื่นๆ 
2. :เรื่องดวน , ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา  , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม  , ญัตติอื่นๆ  , รับรอง
รายงานการประชุม 
3. :ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา  , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม  ,  เรื่องดวน  ,  ญัตติอื่นๆ  , 
รับรองรายงานการประชุม  
4. :เรื่องดวน  , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม   , ญัตติอื่นๆ  , รับรองรายงานการประชุม  ,  ญัตติราง
ขอบัญญัติที่คางพิจารณา:1 
459: การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขอใด    ถูกตอง 
1. :การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ   ตอประธานสภา อบต. จะตองมี
สมาชิกสภา อบต. รับรองอยางนอย  2  คน 
2. :การเสนอญัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด  ถาคณะผูบริหาร อบต. เปนผูเสนอไมตอง
มีผูรับรอง 
3. :ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเสนอรางขอบังคับตําบลเกี่ยวดวยการเงินตองให
นายก อบต. รับรอง 
4. :ถูกทุกขอ:4 
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460: ในการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  
สภา อบต. ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายกี่วัน   นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น  
1. :15  วัน  
2. :30  วัน  
3. :45  วัน  
4. :60  วัน:4 
461: หากปรากฏวานายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทําการ
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมชอบดวย
อํานาจหนาที่  บุคคลใดดําเนินการสอบสวนได 
1. :นายอําเภอ 
2. :ผูวาราชการจังหวัด 
3. :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4. :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น :1 
462: ในกรณีที่นายก อบต. ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองนายก อบต. ตามลําดับที่นายก อบต. แตงตั้งไว  
เปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองนายก หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   ใหบุคคลใดเปนผูรักษาราชการ
แทน 
1. :แตงตั้งปลัด อบต. เปนผูรักษาราชการแทน 
2. :แตงตั้งพนักงานสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 
3. :แตงตั้งประธานสภาเปนผูรักษาราชการแทน 
4. :แตงตั้งสมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเปนผูวาราชการแทน:1 
463: ในเขต อบต. บุคคลใดมีอํานาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดขอบัญญัติ  
1. :ประธานสภา อบต.  
2. :สมาชิกสภา อบต.  
3. :นายก อบต.  
4. :เลขานุการสภา อบต.:3 
464: บุคคลใดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. 
1. :นายก อบต.   
2. :ประธานสภา อบต.  
3. :ปลัด อบต.  
4. :รองนายก อบต.:1 
465: กรณีใดดังตอไปนี้  ไมถูกตองเกี่ยวกับการพนจากตําแหนงของนายก อบต. 
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1. :ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
2. :ถูกคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
3. :ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง  เพราะกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาชน 
4. :นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง  เพราะละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยกฎหมาย:4 
466: กอนนายก อบต. เขารับหนาที่ใหประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อใหนายก อบต. แถลง
นโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติภายในกี่วัน  นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. 
1. :15  วัน  
2. :20  วัน  
3. :30  วัน    
4. :45  วัน:3 
467: ขอใดตอไปนี้  คือคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบต. 
1. :มีอายุไมต่ํากวา  30  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
2. :สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล  
สมาชิกสภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา 
3. :ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต  หรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล  สมาชิกสภาทองถิ่น  
คณะผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   รองผูบริหารทองถิ่น  หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหาร
ทองถิ่น  เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหรือกิจการที่กระทํากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง 
4. :ถูกทุกขอ:4 
468: นายก อบต. มีที่มา  ตามขอใด 
1. :มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
2. :มาจากการแตงตั้งของนายอําเภอ 
3. :มาจากการเลือกตั้งโดยออมของสมาชิกสภา  อบต. 
4. :มาจากการแตงตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.:1 
469: บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  จะตองมีอายุไมต่ํากวาเทาไหร 
1. :18  ปบริบูรณในวันที่  1  มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
2. :18  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  
3. :20  ปบริบูรณในวันที่  1  มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง  
4. :20  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง :1 
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470: ในกรณีที่สภา อบต. สงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปของ อบต. ใหนายอําเภออนุมัติ  แต
ปรากฏลวงเลยมา  20  วัน  แลวยังไมมีคําตอบ  จากนายอําเภอ  ขอบัญญัติดังกลาวจะมีผลอยางไร 
1. :ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว 
2. :สภา อบต. ทวงถามขอสงรางขอบัญญัตินั้นคืนมาใหสภาทบทวน 
3. :รางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
4. :สภา อบต. นํารางขอบัญญัตินั้นมาทบทวนถายืนยันตามรางเดิมดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา  2  ใน  
3  ของสมาชิกสภา อบต.  เทาที่มีอยูใหสงใหนายก อบต.ประกาศใชขอบัญญัตินั้นไดเลย:1 
471: ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามในการประชุมสภา อบต. 
1. :กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ 
2. :หามไมใหสมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทูถามกันเอง 
3. :คณะผูบริหารจะตองตอบกระทูกระทูถามนั้นทุกครั้ง  
4. :กระทูถามตองทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานสภา อบต.:3 
472: การกําหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   ตองพิจารณาใน
เดือนใด 
1. :กุมภาพันธ  
2. :มิถุนายน   
3. :สิงหาคม  
4. :แลวแตสภา อบต. กําหนด:3 
473: กรณีที่สภา อบต. ไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่เสนอจะตองดําเนินการ
อยางไร 
1. :นายก อบต.ตองพนจากตําแหนง 
2. :นายก อบต. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง  โดยการแกไขปรับปรุงใน
ขอบัญญัตินั้น 
3. :นายอําเภอประกาศยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม 
4. :นายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง   โดยการแกไขปรับปรุงใน
ขอบัญญัตินั้น:4 
474: ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีการกําหนดคาธรรมเนียมเรียกเก็บได  จะกําหนดโทษปรับ
สําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัติไดไมเกินกี่บาท 
1. :500  บาท  
2. : ไมเกิน   500   บาท  
3. :1,000  บาท 
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4. : ไมเกิน   1,000   บาท:4 
 
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ออกมาจากหนวยราชการใด 
1. คณะรัฐมนตรี  
2. สํานักนายกรัฐมนตรี  
3. สํานักปลัด 
4. กระทรวงมหาดไทย *2 
2. งานสารบรรณหมายความวาอยางไร 
1. การรางหนังสือ จัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา การยืม การทําลาย  
2. จัดทํา การรับ การสง การเก็บรักษา  
3. การยืม การเก็บรักษา การทําลาย 
4. การบริหารงานเอกสาร*4 
3. ใครเปนผูรักษาการระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
1. ปลัดกระทรวงมหาดไทย  
2. นายกรัฐมนตรี  
3. ปลัดสํานักนายรัฐมนตรี 
4. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย *3 
4. ขอใดตอไปนี้ไมใชหนังสือราชการ 
1. หนังสือที่บุคคลภายนอกมีมาถึงสวนราชการ 
2. หนังสือที่เอกชนมีไปถึงบุคคลภายนอกที่เกี่ยวกับงานราชการ 
3. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงบุคคลภายนอก  
4. ถูกทุกขอ*2 
5. คําสั่ง หมายถึงขอใด 
1. บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย  
2. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่วางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมก็ได  
3. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดไวใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหกระทําได  
4. บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจสั่งใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย*1 
6. "บรรดาขอความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหทราบ" เปนหนังสือชนิดใด  
1. ประกาศ  
2. แถลงการณ  
3. ขาว  
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4. ประชาสัมพันธ *3 
7. ขอใดตอไปนี้หมายถึง "บันทึกขอความ" 
1. การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่ประชุม 
2. ขอความที่ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา  
3. ขอความที่เจาหนาที่หรือหนวยงานระดับสูงกวาสวนราชการระดับกรมติดตอกันในการปฏิบัติ
ราชการ  
4. ถูกทุกขอ*2 
8. ถาไดรับหนังสือ ตอไปนี้พรอมกันจะปฏิบัติหนังสือใดกอน  
1. ดวนที่สุด  
2. ดวนมาก  
3. ดวน  
4. ปฏิบัติทั้งหมด *1 
9. การรับหนังสือ ควรปฏิบัติเชนไร 
1. จัดลําดับตามวันที่รับ  
2. จัดลําดับตามประเภทของเรื่องที่รับ  
3. จัดลําดับความสําคัญและความเรงดวน 
4. จัดลําดับตามแบบชนิดของหนังสือ *3 
10. หนังสือที่ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลว และเปนคูสําเนาที่มีตนเรื่อง มีวิธีเก็บอยาง ไร 
1. 10 ป 
2. ไมนอยกวา 10 ป 
3. 5 ป 
4. ไมนอยกวา 5 ป*4 
11. ทุกปปฏิทินสวนราชการจัดสงหนังสือที่มีอายุครบ 25 ป ใหกองจดหมายเหตุแหงชาติ ภายในวันที่เทาไร  
1. 31 ม.ค. ของปถัดไป  
2. 31 ต.ค. ของปถัดไป 
3. 1 ม.ค. ของปถัดไป 
4. 1 ต.ค. ของปถัดไป*1 
12. ขอใดตอไปนี้ผิด 
1. การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูยืมและผูอนุญาติใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการ
ระดับแผนกขึ้นไป  
2. การยืมหนังสือระหวางสวนราชการ ผูอนุญาตใหยืมตองเปนหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  
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3. การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได เวนแตจะใหดูหรือคัดลอกหนังสือ  
4. ไมมีขอผิด *2 
13. กระดาษขนาด เอ 5 มีขนาดเทาไร 
1. 210x297 มิลลิเมตร 
2. 184x220 มิลลิเมตร  
3. 184 x210 มิลลิเมตร 
4. 148x210 มิลลิเมตร*3 
14. ซองขนาดซี 6 มีขนาดเทาไร 
1. 114x162  
2. 162x229 
3. 110x220 
4. 114x220*1 
15. ขอใดตอไปนี้ผิด 
1. นมัสการ เปนคําขึ้นตนที่ใชกับ สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ พระภิกษุสงฆ  
2. ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง เปนคําลงทายที่ใชกับ นายกรัฐมนตรี ผูตรวจการแผนดิน ประธาน
กรรมการการเลือกตั้ง  
3. ขอนมัสการดวยความเคารพอยางสูง เปนคําลงทายที่ใชกับ พระราชาคณะ  
4. ควรมิควรแลวแตจะโปรด เปนคําลงทายที่ใชกับ สมเด็จพระสังฆรา ช สมเด็จพระราชาคณะ*2 
1. ผูยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 คือ 
1. คณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ  
2. สภารางรัฐธรรมนูญ 
3. สภาผูแทนราษฎร  
4. รัฐสภา   *2 
  2. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 
1. วันที่ 30 กันยายน 2540 
2. วันที่ 1 ตลุาคม 2540  
3. วันที่ 11 ตุลาคม 2540  
4. วันที่ 5 ธันวาคม 2540 *3 
     3. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ประกาศใชเมื่อ 
1. วันที่ 30 กันยายน 2540 
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2540  
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3. วันที่ 11 ตุลาคม 2540 *3 
4. วันที่ 5 ธันวาคม 2540  
     4. ผูลงนามสนองพระบรมราชโองการในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือ 
1. นายกรัฐมนตรี 
2. ประธานสภาผูแทนราษฎร 
3. ประธานวุฒิสภา  
4. ประธานรัฐสภา    *4 
  5. ขอใดถูก 
1. ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
2. ประเทศไทยเปนสหราชอาณาจักร จะแบงแยกไมได  
3. อํานาจอธิปไตยเปนของพระมาหากษัตริย  
4. พระมหากษัตริยทรงใชอํานาจทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี ศาล และองคมนตรี   *1 
  6. ขอใดถูก 
1. ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง  
2. ประชาชนทุกหมูเหลาที่อาศัยอยูในประเทศไทย ไดรับความคุมครองแหงรัฐธรรมนูญ  
3. รัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่บัญญัติโดยรัฐสภาจึงมีสถานภาพเชนเดียวกับพระราชบัญญัติ  
4. ในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญบังคับ การวินิจฉัยกรณีนั้นจะกระทํามิได   *1 
  7.ขอใดแสดงวารัฐธรรมนูญเปนกฎหมายสูงสุด 
1. ออกมาจากรัฐสภา  
2. ผูใดจะลมลาง แกไขเปลี่ยนแปลงไมได 
3. กฎหมาย กฎ หรือขอบังคับใดขัดหรือแยงกับรัฐธรรมนูญถือวาใชบังคับมิได 
4. พระมหากษัตริยตองใหความเห็นชอบโดยลงพระปรมาภิไธยเสมอ    *3 
  8. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ใชเวลายกรางกี่วัน  
1. 200 วัน 
2. 213 วัน 
3. 223 วัน 
4. 233 วัน   *4 
  9. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เทาไร 
1. ฉบับที่ 14 
2. ฉบับที่ 15 
3. ฉบับที่ 16  
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4. ฉบับที่ 17   *3 
  10. รัฐธรรมนูญปจจุบันหมวดใดเปนเรื่องใหมทั้งหมด 
1. หมวด 7 และ 8 
2. หมวด 9 และ 10  
3. หมวด 10 และ 11  
4. หมวด 11 และ 12   *3 
  11. อํานาจอธิปไตยเปนของผูใด 
1. ประชาชนชาวไทย  
2. คณะรัฐมนตรี  
3. พระมหากษัตริย  
4. รัฐสภา    *1 
  12. ขอใดผิด  
1. พระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก 
2. พระมหากษัตริยทรงดํารงตําแหนงจอมทัพไทย 
3. การฟองรองพระมหากษัตริยยอมทําไดโดยผานทางรัฐสภา  
4. พระมหากษัตริยทรงดํารงอยูในฐานะอันเปนที่สักการะ ผูใดจะละเมิดมิได   *3 
  13. ผูใดลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแตงตั้งประธานองคมนตรีหรือใหประธานองคมนตรีพนจาก
ตําแหนง 
1. ประธานรัฐสภา 
2. ประธานวุฒิสภา 
3. นายกรัฐมนตรี 
4. ประธานองคมนตรี   *1 
  14. ความเสมอภาคตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย หมายถึงขอใด  
1. มีสิทธิและหนาที่เทาเทียมกัน  
2. มีฐานะทางเศรษฐกิจและกาศึกษาเทาเทียมกัน 
3. มีปจจัยในการดํารงชีวิตและมีฐานะเทาเทียมกัน  
4. ไดรับความคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน    *4 
  15. สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยขอใด ไมถูกตอง 
1. การจับกุม คุมขัง ตรวจคนตัวบุคคล เจาหนาที่ในเครื่องแบบยอมกระทําไดทุกกรณี  
2. ในคดอีาญาจําเลยผูยากไรมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  
3. ในคดีอาญาใหสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด  
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4. ยามปกติรัฐจะเกณฑแรงงานประชาชนมิได    *1 
  16. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆ มีกําหนดกี่วัน 
1. 120 วัน 
2. 90 วัน  
3. 60 วัน 
4. 30 วัน    *1 
  17. การเลือกตั้งทั่วไปตองออกเปนกฎหมายใด 
1. พระราชบัญญัติ 
2. พระราชกําหนด  
3. พระราชกฤษฎีกา  
4. ประกาศกระทรวง   *3 
  18. การยุบสภาผูแทนราษฎรตองทําเปนกฎหมายใด 
1. พระราชบัญญัติ 
2. พระราชกฤษฎีกา 
3. พระราชกําหนด  
4. ประกาศรัฐสภา    *2 
  19. การเรียกประชุม การขยายเวลาประชุม การเปดประชุมรัฐสภา ใหกระทําโดย 
1. พระราชกฤษฎีกา 
2. พระราชบัญญัติ  
3. พระราชกําหนด 
4. พระบรมราชโองการ    *1 
  20. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอพระราชบัญญัติเกี่ยวดวยการเงินไดตอเมื่อ  
1. มีคํารับรองจากนายกรัฐมนตรี  
2. ผานการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกา  
3. มีสมาชิกรับรองไมนอยกวา 2 ใน 3  
4. ผิดทกุขอ    *1 
  21.ขอใดเปนสิทธิของบุคคลที่ถูกตอง 
1. ผูยากไรมีสิทธิไดรับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐไดเสียคาใชจายอยาง
เหมาะสม 
2. เด็กและเยาวชนซึ่งไมมีผูดูแล มีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมจากรัฐ  
3. บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ มีสิทธิไดรับการชวยเหลือจากรัฐ  
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4. ถูกทุกขอ    *4 
  22. ขอใดกลาวถึงการพัฒนาทองถิ่นในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐที่ถูกตอง 
1. กระจายอํานาจใหทองถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการทองถิ่นไดเอง  
2. พัฒนาเศรษฐกิจทองถิ่นใหทั่วถึง 
3. พัฒนาจังหวัดในมีความพรอมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นขนาดใหญ 
4. ถูกทุกขอ    *4 
  23. ขอใดกลาวถึง การจัดการศึกษาในแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐ  
1. จัดการศึกษาและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  
2. ปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม 
3. สนับสนุนการคนควาวิจัยในทางศิลปวิทยาการตางๆ และเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
เพื่อการพัฒนาประเทศ  
4. ถูกทุกขอ    *4 
  24. ขอใดกลาวถึง แนวนโยบายแหงรัฐที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
1. สนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด 
2. กํากับดูแลใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม คุมครองผูบริโภคและปองกันการผูกขาดตัดตอน 
3. ไมประกอบกิจการแขงกับประชาชน 
4. ถูกทุกขอ    *4 
  25. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่จัดทําขึ้นตองไดรับความเห็นชอบจากผูใด  
1. คณะรัฐมนตรี 
2. สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
3. สภาผูแทนราษฎร 
4. รัฐสภา   *2 
  26. รัฐสภาประกอบดวย 
1. สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา 
2. สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 
3. สภาผูแทนราษฎร และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ 
4. สภาผูแทนราษฎร    *1 
  27. บุคคลใดเปนประธานรัฐสภา 
1. สภาเลือกตั้งจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
2. สภาเลือกตั้งจากสมาชิกวุฒิสภา 
3. ประธานสภาผูแทนราษฎร  
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4. ประธานวุฒิสภา    *3 
  28. ผูที่นํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ที่ไดรับความเห็นชอบ ทูลเกลา
ทูลกระหมอมถวายพระมหากษัตริย คือผูใด 
1. ประธานรัฐสภา  
2. ประธานสภาผูแทนราษฎร 
3. ประธานวุฒิสภา 
4. นายกรัฐมนตรี    *4 
  29. การที่รางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่พระมหากษัตริยไมทรง
เห็นชอบ หรือเมื่อพนเกาสิบวันแลว มิไดทรงพระราชทานคืนมา จะดําเนินการตามขอใด  
1. ถือวารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตกไป  
2. รัฐสภาตองพิจารณาใหม และมีมติไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดแลวนําทูลเกลา
อีกครั้ง 
3. นํารางพระราชบัญญัติ หรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญประกาศในราชกิจนุเบกษา  
4. นํารางพระราชบัญญัติหรือรางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทูลเกลาถวายอีกครั้งภายใน 30 
วัน*2 
  30. สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือวุฒิสภา จํานวนเทาใด ของแตละสภามีสิทธิเขาชื่อรองตอประธานสภาที่
เปนสมาชิกวา สมาชิกคนใดคนหนึ่งแหงสภานั้นสิ้นสุดลง 
1. หนึ่งในสาม ของแตละสภา 
2. สองในสาม ของแตละสภา  
3. หนึ่งในหา ของแตละสภา 
4. หนึ่งในสิบ ของแตละสภา  *4 
******************** 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
1.ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ คําวา "งานสารบรรณ" ในที่นี้หมายความวาอยางไร 
ก.งานรับ-สงและเก็บรักษาหนังสือ             ข.งานราง-เขียนและพิมพหนังสือ 
ค.งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร*     ง.งานทีเ่กี่ยวกับงานทะเบียนเอกสาร  
2.ระเบียบงานสารบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเริ่มใชบังคับตั้งแตเมื่อใด  
ก.1 มิถุนายน 2516                            ข.1 มิถุนายน 2526* 
ค.1 ตุลาคม 2526                               ง.1 ธันวาคม 2527  
3.หนังสือราชการคืออะไร 
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ก.เอกสารทุกชนิดที่พิมพถูกตองตามกฎหมาย 
ข.เอกสารที่เปนหลักฐานในทางราชการ* 
ค.เอกสารที่มีไปถึงผูดํารงตําแหนงในราชการ 
ง.เอกสารที่ทางราชการเปนเจาของ   
4.งานสารบรรณมีประโยชนตอราชการอยางไร 
ก.ทําใหงานสะดวก รวดเร็ว                             ข.ประหยัดแรงงานและเวลา 
ค.ทําใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง         ง.ถูกทุกขอ * 
5.ลักษณะในขอใดที่เหมาะสําหรับผูปฏิบัติงานสารบรรณ 
ก.มีความรูภาษาไทย                                        ข.มีความสุขุม ละเอียด รอบคอบ 
ค.ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว ถูกตอง            ง.ถูกทั้ง ก. ข. และค. ประกอบกัน * 
6.หนังสือที่มีไปมา ระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเปนหนังสือประเภทใด  
ก.หนังสือภายนอก*                          ข.หนังสือภายใน 
ค.หนังสือประทับตรา                       ง.หนังสือประชาสัมพันธ  
7.ขอใดตอไปนี้อาจไมมีในหนังสือราชการ 
ก. เรื่อง                                             ข.วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ    
ค.คําขึ้นตนและคําลงทาย                  ง.อางถึงและสิ่งที่สงมาดวย*  
8.หนังสือภายในเปนหนังสืออยางไร 
ก.ติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน       ข.ติดตอภายในกรมเดียวกัน 
ค.ติดตอภายในจังหวัดเดียวกัน           ง.ถูกทัง้ขอ ก.  ข.  และ ค. * 
9.หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในตางกันในขอใด 
ก.แบบฟอรม*                                   ข.การเก็บหนังสือ    
ค.ผูสงและผูรับ                                 ง.การลงทะเบียนรับ-สง  
10.หนังสือทีใชประทับตราใชในกรณีใดบาง 
ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม          ข.การเตือนเรื่องที่คาง 
ค.สงสิ่งของ เอกสาร สําเนา               ง.ถูกทั้งขอ ก.  ข.   และ ค. * 
11.ขอใดเปนลักษณะของหนังสือภายใน 
ก.หนังสือที่สงไปโดยไมบรรจุซอง 
ข.หนังสือที่มีไปมา ระหวางสวนราชการตางกระทรวง 
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ค.หนังสือติดตอระหวางบุคคลภายนอกดวยกัน  
ง.ไมมีขอถูก * 
12.หนังสือประทับตราใชกระดาษชนิดใด 
ก.ใชกระดาษตราครุฑ*                     ข.ใชกระดาษบันทึก 
ค.ใชประดาษอัดสําเนา                      ง.ไมมีขอกําหนดแนนอน  
13.แถลงการณ เปนหนังสือประเภทใด 
ก.ประทับตรา    ข.สั่งการ    ค.ประชาสัมพันธ *    ง.เจาหนาที่จัดทําขึ้น  
 
จงพิจารณาตัวเลือกตอไป แลวใชตอบคําถามตั้งแต ขอ 14 ถึง 17 
ก.แถลงการณ                  ข.ขอบังคับ 
ค.คําสั่ง                          ง.ไมใชทั้ง ก.  ข.  และค. 
14.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใหใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมาย * ข 
15.บรรดาขอความที่ทางราชการแถลงเพื่อทําความเขาใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ หรือกรณี
ใดๆ ใหทราบชัดเจน* ก 
16.บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย* ค 
17.บรรดาขอความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงใหทราบทั่วกัน* ง 
18.หนังสือราชการที่มีคําวา “ดวนมาก” ผูมีหนาที่ดําเนินการจะตองปฏิบัติอยางไร 
     ก.ปฏิบัติตามกําหนดเวลา           ข.ปฏิบัติโดยเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได 
     ค.ปฏิบัติโดยเร็ว*                        ง.ปฏิบัตทิันที 
19.วันเดือน ป ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ใหพิมพไวตรงสวนไหนในหนังสือ  
ก.ใตรูปครุฑ      
ข.ไดชื่อสวนราชการที่สงหนังสือออก  * 
ค.ไมมีการลงวัน เดือนป ในหนังสือชนิดนี้  
ง .ผิดทุกขอ 
20.หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณพรอมที่จะ สงออกได จะตอง… 
ก.ประทับตราใหถูกที่สุด                    ข.ระบุตัวผูรับใหชัดเจน     
ค.มีคําวาหนังสือประทับตรา              ง.มีผูลงชื่อกํากับตราที่ประทับตามระเบียบ* 
 21.รายงานการประชุมจัดอยูในหนังสือราชการชนิดใด 
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ก.หนังสือภายใน                              ข.หนังสือสั่งการ    
ค.หนังสือประชาสัมพันธ                  
ง.หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ * 
22.หนังสือประทับตรา ผูใดมีอํานาจในการลงชื่อกํากับ  
ก.เจาหนาที่ระดับ 2 ขึ้นไป                ข.หัวหนาแผนก 
ค.หัวหนาฝาย                                    ง.หัวหนากองหรือผูไดรับมอบหมาย* 
23.หนังสือราชการที่มีคําวา "ดวน"ผูมีหนาที่ดําเนินการจะตองปฏิบัติอยางไร 
ก.ปฏิบัติเร็วที่สุด                                   ข.ปฏิบัติโดยเร็ว 
ค.ปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได  *    ง.ปฏบิัติเร็วตามกําหนดเวลา 
24.ตามระเบียบงานสารบรรณ หนังสือราชการที่จัดทําขึ้นจะตองทํา……..อยางนอย 1 ฉบับ 
ก.สําเนาตนฉบับ                               ข.สําเนาคูฉบับ* 
ค.สําเนาซ้ําฉบับ                                ง.ไมใชทั้ง ก. ข. และ ค. 
25.หนังสือตอไปนี้ มีหนังสือประเภทใดที่ตองเก็บรักษาไวตลอดไป 
ก.หนังสือที่เกี่ยวกับความลับ                  ข.หนังสือที่มีหลักฐานการโตตอบ 
ค.หนังสือที่เกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน*        ง.หนังสือสํานวนการสอบสวน 
26.การเซ็นชื่อรับรองสําเนาหนังสือ ผูมีหนาที่เกี่ยวของตั้งแตระดับใดขึ้นไปเปนผูลงนามรับรองที่ชอบดวย
ระเบียบงานสารบรรณ 
ก.ระดับ 2*  ข.ระดับ 3 ค.ระดับ 4 ง.ระดับ 5 
27.การพิมพชื่อสวนราชการเจาของเรื่องที่ออกหนังสือใหพิมพไวสวนใดของหนังสือราชการ  
ก.ริมกระดาษดานบนขวา                  ข.ริมกระดาษดานบนซาย 
ค.ริมกระดาษดานลางซาย*                 ง.กลางหนากระดาษดานบนสุด 
28.หนังสือราชการที่เปนตนฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไวตรงสวนใดของหนังสือ 
ก.ดานบนขวา                                         ข.ดานลางซาย  
ค.กลางหนากระดาษดานบนสุด*          ง.ตรงสวนใดก็ไดขอใหเห็นเดนชัด 
29.การพิมพหมายเลขโทรศัพทของสวนราชการเจาของเรื่องนั้น ใหพิมพ ไวตรงสวนไหน 
ก.มุมกระดาษดานลางขวา                     ข.กลางหนากระดาษดานบนขวา 
ค.ใตชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง *        ง.ตรงไหนก็ได 
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30.ตั้งแตขอ 30 ถึง 33 เปนเรื่องเกี่ยวกับการจาหนาซองหนังสือราชการ ใหพิจารณาวาขอความที่กลาวในแต
ละขอนั้น หากจะเขียนหรือพิมพลงบนหนาซองจะตองเขียนหรือพิมพไวตรงสวนใดของซอง โดยยึดคําตอบ
จากตัวเลือกตอไปนี้ 
ก.ตองเขียนหรือพิมพไวดานบนซาย 
ข.ตองเขียนหรือพิมพไวตรงกลางดานบน 
ค.ตองเขียนหรือพิมพไวดานลางซาย 
ง.ตองเขียนหรือพิมพไวตรงกลางซอง 
30.เลขที่หนังสือออก* ก 
31.คําขึ้นตน ชื่อผูรับ* ง 
32.ชื่อสวนราชการเจาของเรื่อง* ค 
33.ดวนมาก* ข 
34.การเก็บหนังสือราชการปกติจะตองเก็บรักษาไวกี่ป  
ก.5 ป  ข.10 ป * ค.15 ป  ง.20 ป 
35.ขอความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มตนดวยอะไร 
ก.ประธานกลาวเปดประชุม* 
ข.บอกเรื่องที่จะประชุม 
ค.การรับรองรายงานการประชุมครั้งกอน  
ง.การอานรายงานการประชุมครั้งที่แลว 
36.ขอความสุดทายของรายงานการประชุมควรจะเปนอะไร  
ก.เวลาเลิกประชุม 
ข.ผูจดรายงานการประชุม* 
ค.ผูตรวจรายงานการประชุม 
ง.วัน เดือน ป และสถานที่ประชุม 
37.หนังสือราชการที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติด แบงเปนกี่ประเภท  
ก.4 ข.3* ค.2 ง.ประเภทเดียว 
38.การเขียนหรือพิมพ (หรือประทับตรา) คําวาดวน หรือดวนมาก จะตองเขียนหรือพิมพ (หรือประทับตรา) 
ไวตรงสวนใดของหนังสือ 
ก.ทายหนังสือ                        ข.ใหเห็นไดชัด*  
ค.บนหัวหนังสือ            ง.ตรงไหนก็ได 
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39.การรางหนังสือราชการตองระวังเกี่ยวกับเรื่องตางๆ หลายเรื่อง เรื่องใดตอไปนี้จําเปนนอยมาก  
ก.แบบฟอรม*  ข.ใจความ  ค.วรรคตอน ง.ตัวสะกดการันต 
40.ขอใดอาจชวยใหหนังสือราชการมีใจความแจมชัด 
ก.การใชภาษาที่งาย สั้น แตไดใจความดี 
ข.การแยกแยะใจความออกเปนขอๆ หรือตอนๆ  
ค.การเทาความถึงเรื่องที่เคยติดตอกันมา 
ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ ค.* 
41.ขอใดใน 4 ขอตอไปนี้ ใหปฏิบัติเปนรายการสุดทายในการรับหนังสือ  
ก.ลงทะเบียนรับหนังสือ                    ข.ประทับตรารับหนังสือ 
ค.เปดผนึกซองและตรวจเอกสาร       ง.สงใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการ* 
42.การรางหนังสือคืออะไร 
ก.การพิมพหรือเขียนอยางยอๆ 
ข.การกําหนดโครงรางหนังสืออยางคราวๆ 
ค.การเขียนหนังสือดวยลายมือของตนเอง 
ง.การเรียบเรียงชั้นตนตามเรื่องที่ตองการติดตอ* 
43.เหตุใดจึงตองใหมีการรางหนังสือกอนพิมพ  
ก.ตองการใหเจาของเรื่องไดเห็นตนรางกอน  
ข.ตองการดูวาใจความจะยาวหรือสั้นเพียงใด 
ค.ตองการใหผูรางหนังสือมีงานทําและรางหนังสือดวยความระมัดระวัง  
ง.ตองการใหมีการตรวจแกใหเหมาะสมตามระเบียบแบบแผนกอน* 
44.การเสนอหนังสือคืออะไร 
ก.การนําหนังสือไปสงใหผูรับ 
ข.การสงหนังสือออกจากสวนราชการ 
ค.การสรุปใจความสําคัญในหนังสือเสนอใหผูบังคับบัญชาทราบ 
ง.การนําหนังสือที่ดําเนินการชั้นเจาหนาที่แลวเสนอตอผูบังคับบัญชา* 
45.การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอยางไร 
ก.ตองเสนอเรื่องที่ไมมีปญหากอนเสมอ 
ข.ตองเสนอเรื่องสําคัญกอนเรื่องอื่นๆ  
ค.ตองแยกเรื่องเสนอเปนประเภทๆ ไป* 
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ง.ตองเรียงลําดับเรื่องเสนอกอน-หลัง ตามวัน เดือน ป ที่ไดรับ 
46.ภาพขางลางนี้คืออะไร 
                       (ชื่อสวนราชการ) 
เลขรับ…………………………….. 
วันที่………………………………. 
เวลา………………………………. 
ก.ใบรับหนังสือ                                      ข.ทะเบียนหนังสือรับ 
ค.ตราประทับสําหรับลงรับหนังสือ*       ง.ตราประทับสําหรับสงหนังสือ 
47.ขอใดไมมีกําหนดไวในทะเบียนงานสารบรรณ 
ก.ทะเบียนรับ                                    ข.ทะเบียนจาย* 
ค.ทะเบียนสง                                     ง.ทะเบียนเก็บ 
48.ตามที่ไดมีชอง “การปฏิบัติ” ไวในทะเบียนรับ-สง หนังสือนั้น เพื่อประโยชนอะไร 
ก.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นใครเปนผูสงมา 
ข.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นจะตองสงไปที่ไหน 
ค.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นควรจะตองปฏิบัติอยางไร  
ง.เพื่อใหทราบวาหนังสือนั้นไดมีการปฏิบัติการไปแลวเพียงใด* 
49.ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด 
ก.2  ข.3  ค.4*  ง.5 
50.การเก็บหนังสือแบงออกเปน 3 อยาง ขอใดไมใชวิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อยางดังกลาว 
ก.การเก็บกอนปฏิบัติ* 
ข.การเก็บระหวางปฏิบัติ 
ค.การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  
ง.การเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบ 
51.การเก็บหนังสือมีประโยชนตอขอใดมากที่สุด  
ก.การคนหา*                                  ข.การตรวจสอบ   
ค.การทําความสะอาดที่เก็บ          ง.ความเปนระเบียบเรียบรอย 
52.ใบรับหนังสือมีประโยชนอยางไร 
ก.แสดงวาหนังสือนั้นไมสูญหาย 
ข.แสดงวาผูรับไดรับหนังสือแลว 
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ค.เปนหลักฐานวาผูสงไดสงหนังสือแลว 
ง.เปนหลักฐานวาไดสงหนังสือและมีผูรับหนังสือนั้นไปแลว* 
53.หนังสือราชการประเภทใดอาจไมตองทําสําเนาคูฉบับไวก็ได  
ก.หนังสือภายนอก                            ข.หนังสือภายใน 
ค.หนังสือสั่งการ                                ง.หนังสือประทับตรา* 
54.ในสําเนาคูฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลตอไปนี้ ยกเวนผูใดที่ไมจําเปนตองมี  
ก.ผูราง  ข.ผูพิมพ ค.ผูสั่งพิมพ* ง.ผูตรวจ-ทาน 
55.ขอใดเรียงลําดับสวนราชการจากใหญไปหาเล็ก ไดถูกตอง 
ก.กอง  แผนก  กรม  กระทรวง          ข.แผนก  กรม  กอง  กระทรวง 
ค.กระทรวง  กอง  กรม  แผนก          ง.กระทรวง  กรม  กอง  แผนก* 
56.การประทับตรารับหนังสือควรประทับตามที่สวนใดของหนังสือจึงจะถูกตอง 
ก.ที่มุมบนขวา*                                  ข.ที่มุมบนซาย 
ค.ที่มุมลางซาย                                   ง.ที่มุมลางขวา 
57.ขอใดเรียงลําดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสือไดถูกตอง  
ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสือ เปดผนึกซองตรวจ 
ข.ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ เปดผนึกซองตรวจ  
ค.เปดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ 
ง.เปดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ* 
58.การเปดซองหนังสือราชการ ถามีซองอีกชั้นหนึ่งอยูขางใน แสดงวาหนังสือนั้นตองเปนหนังสือประเภท
ใด 
ก.หนังสือภายใน                               ข.หนังสือภายนอก 
ค.หนังสือราชการดวน                       ง.หนังสือราชการลับ* 
59.หนังสือประทับตราตางกับหนังสือภายนอกและหนังสือภายในในแงใด 
ก.คําขึ้นตน                                      ข.คําลงทาย 
ค.การลงชื่อ                                      ง.ทั้ง ก.  ข.  และ  ค.* 
60.ตราที่ใชประทับในหนังสือประทับตราตามระเบียบงานสารบรรณกําหนดใหใชหมึกสีอะไร  
ก.แดง*  ข.ดํา  ค.น้ําเงิน ง.เขียว 
61.”ประกาศ ณ วันที่………” ใชกับหนังสือสั่งการชนิดใด 
ก.คําสั่ง  ข.ระเบียบ ค.ขอบังคับ ง.ถูกทั้ง ข.และ ค.* 
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62.บรรทัดสุดทายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะตองเปนขอความที่ระบุอะไร  
ก.วัน เดือน ป ที่ออกหนังสือ  
ข.ชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือ 
ค.ตําแหนงของผูมีอํานาจออกหนังสือ* 
ง.ลายมือชื่อผูมีอํานาจออกหนังสือ 
63.ขาราชการที่มีตําแหนงยศทหารหรือตํารวจ ตองพิมพยศลงหนาชื่อในวงเล็กใตลายเซ็นหรือไม 
ก.ไมตองพิมพยศ                              ข.พิมพยศลงไปดวย* 
ค.พิมพหรือไมพิมพก็ได                   ง.ไมมีคําตอบถูก 
64.การเขียนหนังสือราชการถึงพระภิกษุ-สามเณร ทั่วไป ใชคําขึ้นตนอยางไร 
ก.เรียน  ข.กราบเรียน  ค.ถึง  ง.นมัสการ* 
65.ถาอธิบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ผูทํางานแทนเมื่อลงนามในหนังสือจะตองใชคําวาอยางไร  
ก.ใชตําแหนงของผูทํางานแทน         ข.ทํางานแทน 
ค.รักษาราชการแทน *                        ง.ปฏิบัติราชการแทน 
66.โทรศัพท โทรเลข หรือวิทยุใชในกรณีใด 
ก.เรื่องเรงดวน                                   ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ 
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                        ง.เรื่องที่สั่งดวยหนังสือไมทัน* 
67.ทําไมจึงตองมีระเบียบงานสารบรรณ 
ก.เพื่อใหเจาหนาที่มีระเบียบเปนหลักปฏิบัติ* 
ข.เพื่อความสะดวกแกผูบังคับบัญชาในการควบคุมงาน 
ค.เพื่อใหขาราชการพลเรือนรูเรื่องระเบียบงานสารบรรณ  
ง.เพื่อใหขาราชการรางและรับสงหนังสือราชการไดถูกตอง 
68.พระเจาแผนดินแตงตัว ใชราชาศัพทวาอยางไร 
ก.ทรงเครื่อง*                                    ข.แตงพระองค 
ค.ทรงเครื่องใหญ                              ง.ทรงพระสุคนธ 
69.พระภิกษุ สามเณร ปวยใชคําวาอยางไร 
ก.ไมสบาย ข.ประชวร ค.อาพาธ* ง.ทรงพระประชวร 
70.ทรงบําเพ็ญพระราชกุศล ตรงกับคําสามัญวาอยางไร 
ก.เดินทาง ข.ฟงเทศน ค.ทําบุญ* ง.ไปวัด 
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71.พระฉาย ตรงกับคําสามัญวาอยางไร 
ก. พระรูป ข.กระจกสอง*    ค.หวี  ง.ชอนสอม 
72.นายกรัฐมนตรี ตาย คําที่ขีดเสนใตคําใดจึงจะถูกตองตามราชาศัพท 
ก.ถึงแกกรรม                                     ข.มรณกรรม 
ค.อสัญกรรม *                                   ง.พิราลัย 
73.อายุการเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
ก.5 ป  ข.10 ป* ค.15 ป  ง.ไมมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้  
74.หนังสือที่ตองสงวนเปนความลักตองปฏิบัติอยางไร 
ก.เก็บรักษาไวไมนอยกวา 15 ป 
ข.นําไปเก็บไวที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ 
ค.ใหปฏิบัติตามระเบียบสารบรรณโดยเครงครัด 
ง.ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ* 
75.การใหบุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ตองไดรับอนุญาตจากใครกอน  
ก.เจาหนาที่เก็บ                                 ข.ประจําแผนก 
ค.หัวหนาแผนก                                ง.หัวหนากองหรือผูไดรับมอบหมาย* 
76.หนังสือที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญและเปนเรื่องที่เกิดขึ้นเปนประจํา เมื่อดําเนินการเสร็จ
แลวใหเก็บไมนอยกวากี่ป 
ก.1 ป*  ข.1 ป 6 เดือน  ค.2 ป  ง.3 ป 
77.ผูมีอํานาจอนุญาตใหยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการจะตองเปนผูอยูในตําแหนงระดับใดขึ้นไป  
ก.หัวหนาแผน      ข.หัวหนาฝาย ค.หัวหนากอง*        ง.รองอธิบดี 
78.ถาปรากฏวาหนังสือราชการที่เก็บไปสูญหายไป จะตองปฏิบัติอยางไร 
ก.ติดตอเจาของเรื่องเดิมเพื่อหาสําเนามาแทน* 
ข.เรียกตัวผูรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องที่หายมาสอบถาม 
ค.ปลอยไปเลยแตใหหมายเหตุวาเรื่องหาย 
ง.ผิดทั้ง ก. ข.  และ ค. 
79.การตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือใหตั้งอยางนอยกี่คน 
ก.2 คน  ข.3 คน*ค.4 คน  ง.5 คน 
80.ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการทําลายหนังสือตองเปนหัวหนาสวนราชการในตําแหนงใด 
ก.อธิบดี 
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ข.ตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งเทียบเทาอธิบดี  
ค.ปลัดกระทรวง 
ง.ถูกทั้ง ก. ข. และ ค.  แลวแตกรณี* 
81.คณะกรรมการทําลายหนังสือจะตองแตงตั้งจากขาราชการระดับใดขึ้นไป  
ก.ระดับ 2 ข.ระดับ 3* ค.ระดับ 4 ง.ระดับใดก็ได 
82.ผูมีอํานาจอนุมัติการทําลายหนังสือราชการในสวนภูมิภาคไดแกผูใด 
ก.ปลัดจังหวัด                                    ข.อธิบดี 
ค.รองผูวาราชการจังหวัด                   ง.ผูวาราชการจังหวัด* 
83.ตราครุฑที่ใชสําหรับเปนแบบพิมพในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญมีความสูงเทาไร 
ก.2.5 ซม. ข.3.0 ซม.* ค.3.5 ซม. ง.4.0 ซม. 
84.ขนาดตราครุฑที่ใชประทับแทนการลงชื่อตองเปนวงกลม 2 วงซอนกัน มีขนาดเสนผาศูนยกลางวงนอก
และวงในเทาไร 
ก. 3.5 ซม.  และ 2.5 ซม.                    ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม. 
ค. 4.5 ซม.และ 3.5 ซม. *                   ง.ขนาดพอเหมาะเทาไรก็ได 
85.ตราครุฑมาตรฐานที่ใชในระเบียบงานสารบรรณ 2526 มีกี่ขนาด 
ก.2 ขนาด* ข.3 ขนาด ค.4 ขนาด ง.5 ขนาด 
86.การยืมหนังสือภายในสวนราชการเดียวกัน ผูมายืมและขอรับหนังสือตองเปนขาราชการที่ไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาสวนราชการในตําแหนงใดขึ้นไป 
ก.หัวหนาแผนก*            ข.หัวหนาฝาย   
ค.หัวหนากอง                         ง.รองอธิบดี 
87.การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จแลวของกระทรวงตางๆ ตามปกติเปนหนาที่ของใคร  
ก.แผนกสารบรรณของแตละกรม 
ข.แผนกเก็บกองกลาง สํานักงานปลัดกระทรวง 
ค.ฝากเก็บที่กองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
ง.ถูกทัง้ ก.  ข.  และ  ค.* 
88.การยืมหนังสือราชการระหวางสวนราชการ ผูมีอํานาจในการดําเนินการยืมจะตองเปนหัวหนาสวน
ราชการตําแหนงระดับใดขึ้นไป 
ก.หัวหนาแผนก            ข.หัวหนาฝาย   



~ 72 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

ค.หัวหนากอง*                        ง.รองอธิบดี 
89.หนังสือราชการประเภทใดที่ตองเก็บรักษาไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป 
ก.หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
ข.หนังสือเกี่ยวกับสถิติ หลักฐาน 
ค.หนังสือที่ตองใชสําหรับการศึกษาคนควา 
ง.ถูกทั้ง ก.  ข.  และ  ค.* 
90.การเขียนหนังสือราชการที่มีคําลงทายวา “ขอแสดงความนับถือ” เปนหนังสือที่มีไปถึงใคร 
ก.อธิบดี                                            ข.ปลัดกระทรวง 
ค.ขาราชการระดับ 5                         ง.ถูกหมดทุกขอ* 
************************** 
 ขอสอบบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล จังหวัดระยอง  ในตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2546  ม.ราม  ออก 
 
? หนวยงานใดมีหนาที่จัดสรรเงินภาษีประเภทตางๆใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ? 
++คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
? ขอใดเปนองคประกอบของคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ? 
++.มีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมาย เปนประธาน  
++.คณะกรรมการจากการแตงตั้ง จากหนวยงานตางๆ จํานวน 11 คน 
++.ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 12 คน 
++.ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญจากดานตางๆ จํานวน 12 คน 
++.มีหัวหนาสํานักงานกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ  
? ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ? 
++หัวหนาสํานักงานกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
? ในปงบประมาณ 2549 รัฐจะตองจัดสรรเงินงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผน
กระจายอํานาจ เปนจํานวนเทาไรของงบประมาณรายจายของรัฐบาล ? 
++จํานวน 35 % 
? หากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองการกูเงินจากองคกร หรือนิติบุคคลตางๆ ตองดําเนิ นการอยางไร? 
++ออกเปนขอบัญญัติทองถิ่นโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  
? แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 มุงเนนอะไร? 
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++พ.ศ.++2545++2549 เนนการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามเศรษฐกิจพอเพียง 
? องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ที่จัดตั้งขึ้นหลังการปฏิรูปการปก ครอง พ.ศ.2475? 
++เทศบาล 
? องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด ที่ไมมีแลวในประเทศไทยในปจจุบัน ? 
++สุขาภิบาล 
? ตามกฎหมายใครมีหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบล? 
++คณะผูบริหารทองถิ่น 
? กรณีถอดถอนคณะผูบริหารทองถิ่น ตองดําเนินการอยางไร? 
++ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขต อบต. ไดลงคะแนนเสียงใหพนจากตําแหนงตามกฎหมายกําหนด 
? ตามกฏหมายใครมีอํานาจในการยุบอบต.? 
++ผูวาราชการจังหวัดตามความเห็นของนายอําเภอ 
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.นอยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน? 
++6 คน 
? อํานาจหนาที่ใดที่อบต.สามารถที่จัดทําไดเอง ? 
++การจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน 
? ขอใดคืออํานาจหนาที่ของอบต.? 
++พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
? ขอใดไมใชรายไดของอบต. 
++ภาษีการคา 
? คลื่นลูกที่สาม หมายถึงอะไร? 
++ขอมูลขาวสารและสารสนเทศ 
? พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน เลมที่ใชในปจจุบันนี้ ใชเมื่อป พ .ศ.อะไร 
++2525 
? วัน  อบต. วันที่เทาไร ? 
++2 มีนาคม ของทุกป 
? รัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ.2540 ที่ใชอยูในปจจุบัน เปนรัฐธรรมนูญฉบับที่เทาไรของประเทศไทย ? 
++ฉบับที่ 16 
? รัฐบาลปลดหนี้ IMFเมื่อวันที่เทาไร? 
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31 กรกฎาคม 2546 
? การใหอํานาจทางการบริหารใหแกหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ใชหลักการใดในการบริหาร? 
++การแบงอํานาจ 
? องคกรบริหารงานบุคคลของอบต.ในจังหวัด คือหนวยงานใด? 
++คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลจังหวัด 
? ขอใดไมใชโทษทางวินัยของขาราชการ 
++ใหออก 
? อบต.มีฐานะเปนนิติบุคคลตามกฏหมายใด 
++กฏหมายมหาชน 
? คาปรับกรณีทําผิดขอบัญญัติทองถิ่น ปรับไดสูงสุดเทาไร? 
++1,000 บาท 
? ขอใดเปนหนวยงานขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี? 
++กพ. 
? หนวยงานใดที่ตั้งขึ้นหลังที่มีการปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม ป พ.ศ.2545 
++กพร. 
? แผนพัฒนาตําบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด ? 
++แผนพัฒนาตําบล 3 ป 
? กชช.2 ค คืออะไร? 
++ขอมูลพื้นฐานครัวเรือนระดับหมูบาน 
? พัสดุ คืออะไร? 
++วัสดุ ครุภัณฑและสิ่งกอสราง 
? ถาอบต.จางบริษัท มาตักสิ่งปฏิกูลที่อบต. จะเบิกเงินเปนคาใชจายในหมวดใด 
++คาใชสอย 
? ปจจุบันมีองคการบริหารสวนจังหวัดในประเทศไทย จํานวน เทาไร ? 
++75 แหง 
? ปจจุบันมีอบต.ในประเทศไทย จํานวนกี่แหง? 
++6,737 อบต.++++++++++++++ใหตรวจสอบคําตอบจากกรมสงเสริมฯใหมใหเปนปจจุบัน  
? คําสั่งทางปกครอง ไมไดครอบคลุมถึงคําสั่งใด 
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++การออกระเบียบโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจในเรื่องนั้นๆ  
? การละเมิดที่เกิดจากการกระทําความผิดของเจาหนาที่หลายคนจะตองชดใชสินไหมคาทดแทนในลักษณะ
ใด? 
++รับผิดชอบรวมกันแตแยกเฉพาะสวนของตน 
? เจาหนาที่ในขอใดจะทําการพิจารณาทางปกครองไมได? 
++เปนคูหมั้นหรือคูสมรสของคูกรณี ,เปนญาติของคูกรณี,เปนนายจางของคูกรณีและเปนคูกรณีเอง 
? ขอใดไมถูกตองเกี่ยวกับคูกรณี? 
++เจาหนาที่มีสิทธิหามการปฏิบัติหนาที่ของผูแทนของคูกรณีที่ไมทราบขอเท็จจริงในเรื่องที่พิจารณาทาง
ปกครองเพียงพอ 
? .คําสั่งทางปกครองในขอใดไมถูกตอง 
++คําสั่งทางปกครองที่เปนดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งรองขอสั่งเปนหนังสือ ใหเปนดุลยพินิจของเ จาหนาที่ผูออก
คําสั่งนั้น วาจะดําเนินการใหหรือไม 
? หนวยงานใดตอไปนี้ ที่ไมอยูในบังคับของพรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่? 
++ศาล กรณีเกี่ยวกับการพิจารณาเกี่ยวกับอรรถคดี 
? ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน ถาเปนกรณีการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลาย
คนจะดําเนินการอยางไร? 
++เจาหนาที่แตละคนจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน เฉพาะสวนของตนเทานั้น  
? .กฏหมายใดที่เกี่ยวของกับพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
++ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.2517  
? ขอใด คือหลักการสําคัญขอพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ? 
++ถือเปนสิทธิของประชาชนในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ การใหความคุมครองสิทธิของบุคคล ผู
ซึ่งมีขอมูลขาวสารของบุคคลของเขาอยูในความควบคุมดูแลของทางราชการ  
43.ขอใดเปนขอจํากัดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของร าชการ 
++ขอมูลขาวสารที่อาจกอความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย  
++ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยจะกระทบตอความมั่นคง 
++ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด  
? ขอใดเปนคณะกรรมการตามพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการฯ 
++สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
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? เหตุผลสําคัญในการตราและประกาศใชพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ .ศ.2540 ขอใดถูกตอง 
++เพื่อความโปรงใสในการบริหารงานและการปฎิบัติราชการ 
? ขอใด คือหนวยงานของรัฐตามพรบ.ขอมูลขาวสารฯ 
++หนวยงานราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 
? องคการบริหารสวนตําบลที่จัดตั้งที่ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบลตองทําอยางไร  
++ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
? ใครเปนตัวแทนของอบต. 
++นายกองคการบริหารสวนตําบล 
? ใครเปนเลขานุการคณะผูบริหารอบต. 
++มาจากคนนอกที่นายกอบต.เปนคนแตงตั้งเอง และไมใชสมาชิกสภาอบต. 
? เมื่อมีหนังสือเขา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองปฏิบัติอยางไร ? 
++ประทับตรารับหนังสือ 
++ลงทะเบียนในหนังสือรับ 
++จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนแลวสงใหสวนราชการที่เกี่ยวของ  
? บุคคลใดที่ตองใชคําราชาศัพทเชนเดียวกับชั้นหมอมเจา 
++สมเด็จพระสังฆราช 
บางขออาจจะไมถูกใหเพื่อนๆ ลองตรวจคําตอบดูอีกครั้งเพื่อความถูกตอง  
 
 ขอสอบ จ.อางทอง        ระดับ 3 ตําแหนงวิเคราะหแผนและนโยบาย 
 
ภาค ก.    วิชาภาษาไทย 
-คําถูกผิด ประมาณ 10 ขอ 
-อานจับใจความเนื้อเรื่อง 10 ขอ 
-งานสารบรรณ ถามคําขึ้นตนลงทายการเขียนจดหมาย 
-ประเภทของหนังสือราชการ 
? หนวยงานใดขึ้นตรงตอนายก ขอนี้มีถามเกือบทุกจังหวัด อาจจะถามวา หนวยงานใดไมขึ้นตรงตอนายก  
? คณะกรรมการปฏิรูประบบขาราชการคือ  
? หนาที่ นายก 
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? ใครอนุมัติแผนพัฒนาทองถิ่น 
? จะแกไขแผนพัฒนาทําอยางไร 
? หนาที่ของ อบจ. 
? การรองทุกข กรณีตัวอยาง ใครฟองใคร ใครผิด ใครรับผิดชอบ การชดใชคาเสียหาย  
? บิดาประชาธิปไตยคือใคร 
? เอเปค ที่ประชุมในไทยหนวยงานใดเปนแมงาน - ( กระทรวงตางประเทศ)  
? เลือกนายก อบจ.ที่แรกของไทยคือ จังหวัดบุรีรัมยนะ  
? ที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยคือใคร นายเสนาะ เทียนทอง  
? กลุมจังหวัดใดที่แมนําเจาพระยาไมไหลผาน - (มี 3 จังหวัด แตจําไดคือ ตองมี สมุทรสาคร )  
? นโยบายจัดระเบียบสังคม ใครเปนคนริเริ่ม - ( ทานปุระชัย)  
? WTO คือ องคกรอะไร - (องคการคาระหวางประทศ)  
? ธรรมาภิบาล คือ อะไร - (การบริหารแบบ โปรงใส ตรวจสอบได)  
? คนเราจะประสบผลสําเร็จตองมีอะไร - (อิทธิบาท 4)  
? กรมทรัพยสินทางปญญา สังกัดกระทรวงใด - (กระทรวงพาณิชย)  
? การคาตางประเทศของไทยเริ่แรกจาก - (สนธิสัญญาเบาริ่ง)  
? สมชายบอกวา ไมไปร.พ. ก็ จะไป ทํางาน ถาสมชาย ไมไปทํางาน จะสรุปไดวาอยางไร  
? พรบ อบต.ใครเปนคนรักษาการณ  
? พระไมจําวัดที่ วัดพระแกว  
? สภาอบต.มี รองสภาได 1 คน  
? ผูที่อนุมัติรางแผน อบต. คือ นายอําเภอ  
? บุคคลที่รักษาการแทนนายกอบต.และตอง ประกาศใหประชาชนทราบ คือ ปลัดอบต .  
? แผนปฏิบัติการตองทําใหเสร็จภายในเดือน ธ.ค.  
? แผนพัฒนา 3 ป ตองเสร็จภายในเดือนมิถุนายน  
? ผูวา CEO คือการคัดเลือกมาแบบใด  
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงใดในปจจุบัน  
? สนักงานตํารวจแหงชาติสังกัดกระทรวงใด  
? กรมวิเทศสหการตองอยูในกระทรวงใด 
? ขนาดของ อบต. จําแนกตามอะไร - รายได  
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? ใครเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง - กํานัน ,ผูใหญบาน, แพทยประจําตําบล  
? คุณสมบัติผูมีสิทธิรับเลือกตั้งเปน ส.อบต. - มีชื่อในทะเบียนบานไมนอยกวา 1 ป  
? รายได อบต. ที่ตางกับที่อื่น - อากรรังนก  
? เลขา ฯ ส.อบต. คือใคร - ปลัด อบต. (สมัยกอน) เดี๋ยวนี้ เปลี่ยนไป  
? สํานักงานตํารวจแหงชาติ อยูภายใตการบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี  
? มหาวิทยาลัยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
? กรมศิลปากรสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  
? ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
- หัวหนาสํานักงานกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
? ในปงบประมาณ 2549 รัฐจะตองจัดสรรเงินงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผน
กระจายอํานาจ เปนจํานวนเทาไรของงบประมาณรายจายของรัฐบาล - จํานวน 35 %  
? องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบใด ที่ไมมีแลวในประเทศไทยในปจจุบัน - สุขาภิบาล  
? อบต.ที่มีสมาชิกสภาอบต.นอยที่สุด มีสมาชิกสภาอบต.กี่คน - 6 คน (กรณีมี 1 หมูบาน ดวย)  
? ขอใดคืออํานาจหนาที่ของอบต. - พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (ไมเกี่ยวกับการเมือง)  
? แผนพัฒนาตําบล ที่เหมาะสมที่สุด คือแผนใด - แผนพัฒนาตําบล 3 ป  
? ในกรณีที่หนวยงานของรัฐ ตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน ถาเปนกรณีการละเมิดเกิดจากเจาหนาที่หลาย
คนจะดําเนินการอยางไร -เจาหนาที่แตละคนจะตองรับผิดใชคาสินไหมทดแทน เฉพาะสวนของตนเทานั้น  
? ขอใดเปนขอจํากัดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ  
? ขอมูลขาวสารที่อาจกอความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย  
? ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยจะกระทบตอความมั่นคง  
? ขอมูลขาวสารที่หากเปดเผยแลวจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลหนี่งบุคคลใด  
ขอใดเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล - ประวัติอาชญากร  
? ทุกระยะเวลากี่ป ใหคณะกรรมการกระจายอํานาจพิจารณทบทวน การกําหนดอํานาจหนาที่และการจัดสรร
รายไดของทองถิ่นตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น - 5ป  
? ใครเปนเจาหนาที่งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น -ปลัด อบต.  
? หลักเกณฑใดใชเปนเกณฑในการจัดชั้นอบต. –รายได  
? เลขธิการสภาคือใคร  
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 ขอสอบบรรจุเปนพนักงานสวนตําบล จังหวัดสงขลา ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3 
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2546  
1.รัฐบาลไดใชนโยบายใดในการบริหารประเทศ ที่มีผลกระทบตอการนําเขาสินคาออกและสินคาเขา ? 
-นโยบายการคาเสรี 
2.องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ไมใชองคกรฯตามระเบียบวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   -กรุงเทพมหานครฯ 
3.แผนใดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะตองจัดทําโดยกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
แสดงถึงวิสัยทัศน จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ? 
-แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
4.แผนที่เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนา โดยกําหนดรายละเอียด แผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทําขึ้น สําหรับปงบประมาณในแตละป มีความ
ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา คือแผนใด-แผนพัฒนาสามป 
5.ผูใดเปนประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นในระดับจังหวัด? 
-นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
6.ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น มีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป -2 ป 
7.หากสภาทองถิ่นไมอนุมัติแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ใหชี้แจงเหตุผลใหผูบริหารทองถิ่นทราบ เพื่อเสนอ
ผวจ. 
พิจารณาภายในกี่วัน-30 วัน 
8.จากขอความขางตนความเห็นของผูใดถือเปนการสิ้นสุด-ผวจ. 
9.ในพรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ขอความในพระราชบัญญัติที่ไดกําหนด
เพิ่มเติม 
จากพรบ.ฉบับกอน 
-การบริหารราชการตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ของรัฐ ความคุมคา ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ 
10.ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 10 คน ซึ่งครม.แตงตั้ง กรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนกี่คนตองทํางานเต็มเวลา -3 คน 
11ในระหวางที่ไมมีผูสําเร็จราชการแทนพระองค และไมไดทรงแตงตั้งใครไว ใหใครเปนผูสําเร็จราชการ
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แทนพระองคไปพลางกอน-ประธานองคมนตรี 
12.บุคคลยอมเสมอภาคกันในกม.และไดรับความคุมครองตามกม. จะเทาเทียมกันตามกม.รัฐธรรมนูญ
กําหนดในดานใด?-เพศ 
13.บุคคลยอมมีสิทธิเสมอกันในสิทธิการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด ใหเด็กอายุไมต่ํากวา 15 ป ตอง
ไดรับ 
การศึกษาถึงระดับใด?-มัธยมศึกษาตอนตน 
14.องคกรใดมีหนาที่ใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ครม.ในการแกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวของกับปญหา
ทางดาน 
เศรษฐกิจและสังคม?-สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
15.สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จะสิ้นสุดสภาการเปนส.ส. กรณีขาดการประชุมในสมัยประชุมจํานวนเทาไร 
-ขาดการประชุมเกิน 1 ใน 4 ของจํานวนในสมัยประชุมที่มีกําหนดเวลาไมนอยกวา 120 วัน 
16.คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.)ประกอบดวยประธานกรรมการและ
กรรมการรวมแลวกี่คน-9 คน 
17.องคกรปกครองสวนทองถิ่น รูปแบบใด ที่มีระยะเวลาการจัดตั้งยาวนานที่สุดจนถึงปจจุบัน ?-เทศบาล 
18.ตั้งแตพ.ศ.2538 จนถึงปปจจุบัน มีองคการบริหารสวนตําบลไดรับการยกฐานะเปนเทศบาลจํานวนกี่แหง -
? 
-4 แหง 
19.ทุกระยะเวลากี่ป ใหคณะกรรมการกระจายอํานาจพิจารณทบทวน การกําหนดอํานาจหนาที่และการ
จัดสรรรายไดของทองถิ่นตามแผนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น -5ป 
20.อํานาจหนาที่ใดขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เทศบาลและอบต.ไมมีอํานาจที่จะกระทําใด? 
-จัดตั้งรพ.จังหวัด 
21.ในคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคลตอไปนี้ ที่ไมใชคณะกรรมการ
ฯ? 
-เลขาก.พ.ร. 
22.ในคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.อบจ.) ใครเปนเลขานุการ? 
-รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
23.ในคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัดฯมีผูแทนอบต.จํานวนกี่คน?-9 คน 
24.ผูใดดํารงตําแหนงเปนประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (กถ.)? 
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-บุคคลซึ่งไดรับการคัดเลือกตามมาตรา 31 แหงพรบ.บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 
25.ในชวงตนป 2547 พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดเคยใหสัมภาษณสื่อมวลชนวา การดําเนิน
นโยบายใดของรัฐบาล ที่ยอมรับวาเปนการดําเนินนโยบายที่ลมเหลว? -ผูวาซีอีโอ. 
26.งบประมาณ หมายถึงอะไร? 
-แผนงานหรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและรายจายในรูปของตัวเลขจํานวนเงิน  
27.กิจกรรมตางๆของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผนงาน หมายถึงอะไร?-งาน 
28.ขอใดไมใชเจาหนาที่งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ?-หน.สํานักงานปลัดเมืองพัทยา 
29.ขอใดไมใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ? 
-มีหนาที่ในการจัดทําเอกสารงบประมาณ 
30.ขอใดเปนคาใชจายในหมวดรายจายประจําขององคกรปกครองสวนทองถิ่น?-หมวดคาสาธารณูปโภค 
31.การโอนเงินงบประมาณรายจายตางๆเปนอํานาจอนุมัติของผูใด -คณะผูบริหารทองถิ่น 
32.ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงสําเนางบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติจากสภาทองถิ่นแลว
ไปยังอําเภอหรือผูวาราชการจังหวัดฯภายในกี่วัน-15 วัน 
33.พรรคการเมืองที่จดทะเบียนและจัดตั้งเปนพรรคการเมืองพรรคลาสุดของประเทศไทย คือพรรคการเมือง
ใด? 
-พรรคตนตระกูลไทย 
34.ใครเปนประธานคณะกรรมการกลางองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.อบจ.)-รมต.มท. 
35.คณะกรรมการขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.อบจ.) มีคณะกรรมการกี่คน?-12 คน 
36.ขอใดไมใชรูปแบบขององคการบริหารราชการสวนทองถิ่นในปจจุบัน ?-สุขาภิบาล 
37.อํานาจหนาที่ในการจัดใหประชาชนเจาของประเทศลงคะแนนเพื่อออกเสียงแสดงประชามติ เปนอํานาจ
หนาที่ขององคกรใด?-กกต. 
38.ผูทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตรในศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อที่จะใหวุฒิสภาทูลเกลาฯเสนอพระมหากษัตริยทรง
แตงตั้งนั้น ใครเปนผูพิจารณาคัดเลือก-คณบดีคณะนิติศาสตร 
39.หลักเกณฑใดใชเปนเกณฑในการจัดชั้นอบต.?-รายได 
40.การมอบอํานาจชนิดใดตองทําเปนหนังสือ-การรักษาราชการแทนและการปฏิบัติราชการแทน 
41.ผูใดเปนผูรักษาการตามพรบ.กระจายอํานาจฯ 
-นายกรัฐมนตรี,รมต.คลัง,รมต.มหาดไทย 
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42.หนวยงานใด ไมอยูในกระทรวงเดียวกัน 
-กรมปาไมและกรมอุทยานแหงชาติสัตวปา และพันธพืช 
 พนักงานสวนตําบล   ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2547    สถาบันราชภัฎนครศรีธรรมราช เปนผูออกขอสอบ  
1.การที่รัฐธรรมนูญกําหนดใหรัฐตองสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบายและการตัดสินใจทางการเมือง รัฐธรรมนูญกําหนดอยูในหมวดใด ? 
(แนวนโยบายแหงรัฐ) 
2.รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน กําหนดใหใครเปนประธานรัฐสภาฯ ? (ประธานสภาผูแทนราษฎร) 
3.สมาชิกสภาผูแทนราษฏรแบบบัญชีรายชื่อ มีจํานวนกี่คน ?(100 คน) 
4.บุคคลใดไมมีสิทธิในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร? (บรรลุนิติภาวะโดยการสมรส) 
5.คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ กี่ป ? (7 ป) 
6.การประชุมสภาผูแทนราษฎรและการประชุมวุฒิสภาสมาชิกสภาฯตองมาประชุมจํานวนเทาไรจึงถือไดวา
ครบองคประชุม ? (ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด) 
7.ผูตรวจการแผนดินรัฐสภา มีวาระการดํารงตําแหนงกี่ป (6 ป) 
8.คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) มีคณะกรรมการกี่คน (9 คน) 
9.ใครเปนผูรักษาการตามระเบียบริหารราชการแผนดิน พ .ศ.2545 ? (นายกรัฐมนตรี) 
10.ตําแหนงใดเปนขาราชการการเมือง (เลขานุการรัฐมนตรี) 
11.การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค เปนหลักการปกครองตามหลักการแบบใด ? (แบงอํานาจ) 
12.การบรรจุและแตงตั้งใหผูดํารงตําแหนงระดับ 10 ในสวนราชการที่มีฐานะเปนกรมและไมสังกัดกระทรวง
หรือทบวง แตอยูในบังคับบัญชาของรัฐมนตรี ผูใดมีหนาที่ในการเสนอรายชื่อเพื่อบรรจุและแตงตั้ง ? 
(รัฐมนตรีเจาสังกัด) 
13.ตําแหนงใดหลังจากที่มีพรบ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม ประกาศใชแลว? ไมมีอยูในปจจุบัน? 
 (ศึกษาธิการจังหวัด) 
14.รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ไดกําหนดใหรัฐมนตรีมีอายุเทาไร? (อายุไมต่ํากวา 35 ป) 
15.จังหวัดใดของไทยที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 2 ประเทศ (เชียงราย) 
16.เมืองพัทยา ถาจะเทียบกับรูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่น รูปแบบเทศบาล เทียบไดกับเทศบาล
ระดับใด? (เทศบาลเมือง) 
17.CITY MANAGER. คือรูปแบบการปกครองสวนทองถิ่นรูแบบใด ? (เมืองพัทยา) 
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18.ผูวาราชการจังหวัด ซี.อี.โอ. หมายถึง ?(ผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ) 
19.โครงการแกมลิงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ จัดทําขึ้นเพื่อจุดประสงคใด(เพื่อการระบายน้ํา) 
20.วันมหาวิปโยค ของไทย คือวันใด? (14 ตุลาคม 2516) 
21.หลังจากวันมหาวิปโยค มีผูใดเปนนายกรัฐมนตรี ซึ่งไดสมญาวานายกรัฐมนตรีพระราชทาน  
(นายสัญญา ธรรมศักดิ์) 
22.สวนที่แคบที่สุดในประเทศไทย อยูในจังหวัดใด ?(ประจวบคีรีขันธ) 
23.จังหวัดใดของไทย ที่ไดชื่อวาฝนแปด แดดสี่ ? (ระนอง) 
24.จังหวัดใดของไทย ที่ไมมีอําเภอเมือง (พระนครศรีอยุธยา) 
25.จังหวัดบูรณาการรวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของรัฐบาล คือจังหวัดใด ? 
(พัทลุง และตรัง) 
26.จังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของภาคใต คือ (นครศรีฯ สงขลา และสุราษฎรธานี ตามลําดับ) 
27.หัวงานตามโครงการพัฒนาลุมน้ําปากพนัง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานนามวา  
(ประตูน้ําอุทกสิทธิวิภาค) 
28.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เปนวันที่มีการเลือกตั้งอะไร ? (เลือกตั้งส.อบจ.และนายกอบจ.) 
29.เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2547 เปนวันเลือกตั้งนายกอบจ. มีวิธีเลือกตั้งอยางไร? 
(เลือกนายกอบจ.โดยตรง) 
30.องคกรใดที่จัดตั้งตามพรบ. (สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม) 
31.ขอใดไมเปนนิติบุคคล (อําเภอ) 
32.ใครเปนผูบังคับบัญชาขาราชการในอบจ. ?(นายกอบจ.) 
33.กรณีที่ปนที่ตั้งของศาลากลางจังหวัด กฏหมายเทศบาลไดกําหนดใหยกฐานะเปนเทศบาลใด? (เทศบาล
เมือง) 
34.เขตและแขวง ซึ่งเปนการปกครองสวนทองถิ่นของกรุงเทพมหานครฯ เปรียบไดกําหนดองคกรใดใน
ตางจังหวัด (อําเภอและตําบล) 
35.นายกเมืองพัทยา มีที่มาอยางไร ? (มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน) 
36.พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 ใหใชบังคับเมื่อใด? 
(พนกําหนด 90 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 
37.ตําบลตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 หมายถึง? 
(ตําบลตามกฏหมายลักษณะปกครองทองที่ ที่อยูนอกเขตหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น) 
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38.สภาตําบลมีสมาชิกสภาตําบลหมูบานละเทาไร? ( หมูบานละ 1 คน)  
39.สภาตําบลมีรายไดอยางไรจึงจะไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบลได? 
(มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาแลวติดตอกันสามป เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 150,000 
บาท) 
40.สภาองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล อยางไร ? 
(จํานวน2เทาของจํานวนหมูบานที่มี) 
41.ภาษีใดที่เก็บไดในจังหวัดตองจัดสรรใหแกองคการบริหารสวนตําบล ? 
(ภาษีรถยนตและลอเลื่อน) 
42.ในกรณีที่ประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีมูลคาเพิ่มรอยละศูนย ใหองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บใน
อัตราเทาไร? (รอยละศูนย) 
43.นักธุรกิจของไทย ที่ไดไปลงทุนในมหานครเซี่ยงไฮ มากที่สุดในปจจุบัน? 
(กลุมเจริญโภคภัณฑ) 
44.คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตั้งอยูที่ใด ? 
(สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี) 
45.ใครไมใชคณะกรรมการในคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ? 
(รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ) 
46.องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด ไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบวาดวยการประสาน
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546 (กรุงเทพมหานครฯ) 
47.องคการบริหารสวนจังหวัด สามารถออกขอบัญญัติจัดเก็บภาษีน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตไดในอัตรา
เทาใด? (ลิตรละ 10 สตางค) 
48.องคการบริหารสวนตําบล อาจกูเงินจากระทรวง ทบวง กรม องคการหรือนิติบุคคลตางๆไดเมื่อไดรับ
อนุญาตจากองคกรใด? (สภาองคการบริหารสวนตําบล) 
49.ประธานวุฒิสภาคนปจจุบันคือใคร? (นายสุชน ชาลีเครือ) 
50.องคกรระหวางประเทศในปจจุบัน ที่มีคนไทยเปนผูอํานวยการอยู คือองคกรใด ? 
(องคการการคาโลก WTO.) 
51.ผูนําของกลุมอาเซี่ยน ที่เปนผูหญิงในปจจุบันคือผูนําประเทศใ ด? (อินโดนีเซียและฟลิปปนส) 
52.การควบคุมงบประมาณและคาใชจาย เทคนิคที่ใช คือ( PPBS.) 
53.PERT.ยอมาจากคําวาอะไร?`(Programme Evaluation Reporting Technique)***** ตรวจสอบคําตอบใหม 
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54.หนวยงานที่มีหนาที่ในการพัฒนาเมือง คือหนวยงานใด (กรมการพัฒนาชุมชน)**** 
55.ประเทศที่ไดชื่อวาเปนหลังคาโลก คือ ?(ธิเบต) 
56.ประเทศดังกลาวนับถือศาสนาใด? (พุทธ )***** 
57.กลุมวาดะห ปจจุบันเปนกลุมการเมืองสังกัดพรรคการเมืองใด? (ไทยรักไทย) 
58.พรรคการเมืองใด เปนพรรคการเมืองฝายคานในปจจุบัน ? (พรรคชาติพัฒนา) 
59.จังหวัดที่มีจํานวนผูแทนราษฎรมากที่สุดรองจากกรุงเทพมหานครฯ (นครราชสีมา) 
60.สถานที่ทองเที่ยวแหงใดที่ไมไดอยูในเขตประเทศไทย ? (เขาพระวิหาร) 
61.จังหวัดใดที่สื่อมวลชนระบุวา เปนจังหวัดแรกที่เปนจุดแพรระบาดของโรคไขหวัดนก ? 
(นครสวรรค) 
62.นโยบายรัฐบาลปจจุบัน ที่เปนการสงเสริมภูมิปญญาของประชาชนตางๆในทองถิ่น 
(หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ) 
63.การนําที่บริเวณทางเทา ไปกูเงินกับธนาคารเพื่อชวยเหลือคนยากจนทั่วประเทศตรงกับนโยบายใดของ
รัฐบาล? (แปลงสินทรัพยเปนทุน) 
64.หากตองการวิจัยความคิดเห็นของกํานัน ผูใหญบานในจังหวัดพัทลุง เกี่ยวกับการมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น ใครเปนตัวอยางของการวิจัยกลุมดังกลาว (กํานัน ผูใหญบาน จังหวัดพัทลุง) 
65.มหาวิทยาลัยใดที่ไมอยูในระบบราชการในปจจุบัน (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ) 
66.ผูใดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในปจจุบัน (นายโภคิน พลกุล) 
67.รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปจจุบัน รัฐมนตรีทานใดไมมีธุรกิจแตอยางใด (ร.ต.อ.ปุระชัย เปยมสมบูรณ) 
68.สตรีไทยทานใด ? ที่เพิ่งจะไดรับรางวัลสําคัญของโลกเกี่ยวกับสตรีดีเดนเมื่อเร็วๆนี้ ? 
(นางประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ) 
69.ใครเปนนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซียในปจจุบัน? (นายบัลดาวี) 
70.กลุมประเทศ เอเปค .เปนกลุมประเทศที่มุงเนนความรวมมือทางดานใด? (ดานเศรษฐกิจ) 
71.ที่กลาววาประเทศไทยกําลังจะเปนดีทรอยแหงเอเชีย หมายถึงอะไร ?( เปนผูนําดานยานยนต) 
72.พลังแผนดิน คือความรวมมือของคนไทยในดานใด ? (ยาเสพติด) 
73.จังหวัดใดของประเทศไทย ที่มีปญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ?(ปตตานี) 
74.ประเทศใดในกลุมประเทศอาเซียน ที่มีปญหาลักษณะพิเศษเฉพาะ ?(พมา) 
75.โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ โครงการใด ?ที่เปนตัวอยางในการแกไขปญหา
ดินเปรี้ยว (โครงการพิกุลทอง) 
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76.เครื่องหมายการคา ของผลิตภัณฑสวนพระองค จําหนายภายใตชื่ออะไร (จิตรลดา) 
77.วันคลายวันประสูตรของสมเด็จพระเทพฯวันที่ 2 เมษายน ของทุกป ทางราชการกําหนดใหเปนวันสําคัญ
เกี่ยวกับอะไร? (วันอนุรักษไทยและวันสายใจไทย) 
78.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 จะสิ้นสุดแผนในปพ.ศ.ใด? (2549) 
79.สะพานขามแมน้ําโขงแหงที่สอง จะสรางที่จังหวัดใด? (มุกดาหาร ****ตรวจสอบใหม) 
80.นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ประกาศใชนโยบายผูวาราชการจังหวัดซีอีโอ .ครั้งแรกเมื่อใด? 
 (1 ตุลาคม 2546) 
81.นายอิสมา บินลาเดน เปนผูนํากลุมใด? (อัลฮ กออิดะห) 
82.หนังสือเรื่องพระมหาชนก แสดงจุดประสงคหลักตองการสั่งสอนเยาวชนและผูอานเกี่ยวกับเรื่องอะไร ? 
(ความอุตสาหะ***ตรวจสอบใหม) 
83.ผูใดประพันธหนังสือเรื่องสี่แผนดิน (ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมทย) 
84.อาหารประเภทไหนของไทย? ที่เปนที่ชื่นชอบของชาวตางชาติ และเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายใน
ปจจุบัน? (ตมยํากุง) 
85.ธุรกิจของคนไทย ที่เปนที่นิยมในการสงเสริมการทองเที่ยวในปจจุบันของชาวตางชาติ คือธุรกิจใด ? 
(สปา)**** 
86.SWOT.ใชในการวางแผนอะไร? (แผนกลยุทธ) 
87.การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจาก วิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษจากเงินอุดหนุน เงินกูภายในประเทศ
หรือเงินชวยเหลือ นายกองคการบริหารสวนตําบลสามารถสั่งซื้อหรือสั่งจางไดจํานวนเทาไร ? 
(ไมเกิน 50 ลานบาท) 
88.ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาอสังหาริมทรัพยลวงหนา ใหกระทําไดไมเกินกี่ป (3 ป) 
89.การเชาอสังหาริมทรัพย ในสัญญาไมเกินเดือนละ 20,000 บาท ใครเปนผูอนุมัติ (นายกอบต.) 
90.การเชาขององคการบริหารสวนตําบล ใหดําเนินการโดยวิธีการใด? (ตกลงราคา) 
91.รัฐบาลไดตั้งโรงเรียนมัธยมเพื่อมุงเนนวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรโดยเฉพาะ โรงเรียนนั้นคือ โรงเรียน
อะไร? (จุฬาภรณ***ตรวจคําตอบใหม) 
92.ในการแกไขปญหา สามจังหวัดชายแดนภาคใต นายกรัฐมนตรีสงผูใดลงไปในพื้นที่ ซึ่งบุคคลดังกลาว
ไดรับฉายาวาสายพิราบ ? (รองจาตุรนต ฉายแสง) 
93.นโยบาย 66/23 สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท เปนนายกรัฐมนตรี เปนนโยบายอะไร ? 
(การเมืองนําหนาการทหาร) 
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94.งานสารบรรณ หมาย ถึง (งานบริหารเอกสารเริ่มตั้งแตการจัดทํา การรับ การเก็บรักษา จนถึงการทําลาย ) 
95.การประทับตราชั้นความเร็วหนังสือ ดวน ดวนมาก ประทับที่ใดของซองจดหมาย (มุมบนดายซายของ
ซอง)  
96.ใครเปนผูรักษาการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526(ปลัดสํานักนาย
รัฐมนตรี) 
97. สําเนางบประมาณรายจายประจําปที่ไดรับอนุมัติใหประกาศใชแลว ใหสงไปยังอําเภอ หรือจังหวัดนั้น 
สําหรับองคการบริหารสวนตําบลใหสงไปยังอําเภอภายในกี่วัน (15 วัน) 
98.การที่รัฐบาลออกนโยบายไปเอื้อประโยชนทางธุรกิจหรือกลุมทุนของตนเองโดยสอวาจะมีการทุจริต 
ภาษาทางการเมืองเรียกวา? (ทุจริตเชิงนโยบาย) 
 
 สรุปจากที่เคยสอบมา 
+จํานวน สส. สว. คณะกรรมการตางๆ 
+วาระการดํารงตําแหนง สส. สว. กกต. ปปช. คณะกรรมการตางๆ 
+การแตงตั้ง จํานวน องคมนตรี 
+ประธานสภา ประธานรัฐสภา ประธาน วุฒิสภา 
+คุณสมบัติ สส. 
+คุณสมบัติ สว. 
+คุณสมบัติ ของคณะกรรมการตางๆ 
+การประชุม ของทั้งสองสภา 
 
รัฐธรรมนูญป ๒๕๔๐ ยอ 
๑ .ร.ม.ญ ฉบับที่ ๑๖ 
๒ .ร.ม.ญ แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
๓ .ร.ม.ญ.ฉบับประชาชน 
๔ .สาระสําคัญ ของ ร.ม.ญ. คือ การสงเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๕ .โดยคํานึงถึงความคิดเห็นของประชาชนเปนสําคัญ 
๖ .จุดประสงคของ ร.ม.ญ. พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญในการปฏิรูปการเมือง  
๗ .ร.ม.ญ แหงราชอาณาจักรไทย ๒๕๔๐ มีผลบังคับใชเมื่อ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ 
๘ .มีทั้งหมด ๑๒ หมวด ๓๓๖ มาตรา  
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๙ .อํานาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยใหอํานาจนั้นทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรี  
(ครม.) และ ศาล 
๑๐. พระมหากษัตริยทรงดํารงแหนงจอมทัพไทย 
๑๑ .องคมนตรีมีทั้งหมด ๑๙ คนประทานองคมนตรี ๑ คนและองคมนตรี ๑๘ คน 
๑๒ .ใหประธานรัฐสภาเปนผูรับสนองราชองคการ แตงตั้งองคมนตรี หรือ ใหพนจากตําแหนง และ  
ใหประธานองคมนตรีเปนผูลงนามรับสนองแตงตั้งองคมนตรีอื่นๆหรือใหพนจากตําแหนง  
๑๓ .ใหประธานรัฐสภาเปนผูรับสนอง แตงตั้งผูใดผูหนึ่งเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองค  
๑๔. กรณีที่ราชบัลลังวางลง ใหัประธานรัฐสภาอัญเชิญพระราชทายาทขึ้นครองราชย และให  
ประธานรัฐสภาประกาศใหทราบ 
๑๕ .บุคคลยอมมีสิทธิ์เทาเทียวกันไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา ๑๒ ป 
๑๖ .บุคคลที่มีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณ และไมมีรายไดพอเพียงแกการยังชีพ มีสิทธิไดรับความ 
ชวยเหลือจากรัฐ ตาม ก.ม. 
๑๗. บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ เชน รับราชการ เสียภาษี 
๑๘ .รัฐสภาประกอบดวย สภาผูแทนราษฎร และ วุฒิสภา 
๑๙ .ประธานผูแทนราษฎร เปนประรัฐสภา 
๒๐ .ประธานวุฒิสภา เปนรองประธานสภา 
๒๑ .พ.ร.บ. ประกอบ ร.ม.ญ.จะตราเปน ก.ม. โดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
๒๒ .เมื่อผานความเห็นชอบของรัฐสภาแลวใหนายกนําขึ้นทูนเกลา ภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแตวันที่ 
ไดรับราง พ.ร.บ. นั้นจากรัฐสภา 
๒๓. ส.ส. ประกอบดวยสมาชิก ๕๐๐ คน มาจากการเลือกตั้ง 
๒๔ .แบบบัญชีรายชื่อ ๑๐๐ คน 
๒๕ .แบบแบงเขตเลือกตั้ง ๔๐๐ คน 
๒๖ .การเลือกตั้ง ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ เขตเดียวเบอรเดียว ใหถือประเทศเปนเขตเลือกตั้ง  
๒๗ .บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใดไดคะแนนเสียงนองกวา ๕ % ของคะแนนเสียงทั่วประเทศ  
ใหถือวาไมมีผูใดในบัญชีรายชื่อนั้นไดรับเลือกตั้ง  
๒๘ .การเลือกตั้ง ส.ส. เขตละ ๑ คน โดยมีประชาชน ๑๕๐,๐๐๐ คน เลือก ส.ส. ได ๑ คนโดยให  
คํานวนราษฎรทั่วประเทศหารดวย ๔๐๐ คน 
๒๙ . จังหวัดใดมี ส.ส. ได ๑ คน ใหถือจังหวัดนั้นเปนเขตเลือกตั้ง 
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๓๐. บุคคลมีสิทธิ์เลือกตั้ง  
๑) มีสัญชาติไทย  
๒). หากแปลงสัญชาติไทยตองไมนอยกวา ๕ ป 
๓) อายุ ๑๘ ป บริบูรณ ในวันที่ ๑ มกราคมของปเลือกตั้ง  
๔). มีชื่ออยูในทะเบียนบานไมนอยกวา ๙๐ วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
๓๑ .บุคคลมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. คือ  
๑.)มีสัญชาติไทยโดยกําเนิด  
๒.) อายุไมต่ํากวา ๒๕ ป บริบูรณในวันเลือกตั้ง  
๓). มีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดเลือกตั้งไมนอยกวา ๑ ป  
๔). ศึกษาในจังหวัดเลือกตั้งไมนอยกวา ๒ ป  
๕) เคยรับราชการในจังหวัดเลือกตั้งไมนอยกวา ๒ ป 
๓๒ .บุคคลตองหามในการสมัครเลือกตั้ง ส.ส.  
๑). ติดยาเสพติด  
๒). ตองคําพิพากษา  
๓). เคยถูกไลออก ปลดออก 
๔). เปนบุคคลลมละลาย  
๕). เปนบุคคลตองหามในการสมัคร ส.ส. 
๖).เคยถูก ส.ว. มีมติถอดถอนและยังไมพนกําหนด ๕ ป นับตั้งแต ส.ส ลงมต ิ
๓๓ .อายุของ ส.ส. สิ้นสุดลง และตอง กําหนดวันเลือกตั้งใหม ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตอายุของ 
สภาสิ้นสุดลง 
๓๔ .สภาผูแทนราษฎรถูกยุบใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน ๖๐ วัน 
๓๕. สมาชิกภาพของ ส.ส. สิ้นสุดลงเมื่อ สภายุบ ,ตาย ลาออก ไดรับเปนนายกรัฐมนตรี หรือเปน  
รัฐมนตรีครบกําหนด ๓๐ วัน พรรคการเมืองมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของที่  
ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมือง  
๓๖. ส.ว มีมติ ๓ ใน ๕ และตัดสิทธิการเมืองเปนเวลา ๕ ป 
๓๗ .ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ในบัญชีในลําดับตอไปเลื่อนขึ้นมาแทน ส .ส. โดยใหประธานสภา 
ผูแทนราษฎรประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตตําแหนงวางลง 
๓๘. แบบแบงเขตเลือกตั้งใหทําการเลือกตั้งใหมภายใน ๔๕ วันนับตั้งแตตําแหนงวางลง 
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๓๙ .ใหประธานสภาผูแทนราษฎรเปนผูลงนามรับสนอง แตงตั้งผูนําฝายคาน และจํานวน ส.ส.  
ในสังกัดพรรคการเมืองไมนอยกวา ๑ ใน ๕ 
วุฒิสภา 
๑ .ส.ว มีทั้งหมด ๒๐๐ คน 
๒.. การเลือกตั้ง ส.ว. ใหเขตจังหวัดเปนเขตเลือกตั้ง 
๓. ราษฎร ๓๐๐,๐๐๐ คน ตอ ส.ว. ๑ คน ราษฎรทั้งประเทศหาร ๒๐๐ 
๔. ผูสมัคร ส.ว. ตองมีอายุไมต่ํากวา ๔๐ ป บริบูรณ การศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  
๕. ส.ว. มีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป 
๖. เมื่อ ส.ว. สิ้นสุดลง ใหมีการเลือกตั้งใหม ภายใน ๔๕ วัน นับตั้งแตวันที่ ส.ว.สิ้นลง และเลือกตั้ง 
ใหมในวันเดียวกันทั้งประเทศ 
๗. ส.ว. มีมติใหถอดถอนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา ๓ ใน ๕ ของ ส.ว. 
๘. ตําแหนง ส.ว. วางลงใหมีการเลือกตั้งใหมภายใน ๔๕ วัน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ ก .ก.ต. 
๑. คณะ ก.ก.ต. ประกอบดวย ประธาน ๑ คน และ. กรรมการ ๔ คน 
๒. คุณสมบัติของ ก.ก.ต. - อายุไมต่ํากวา ๔๐ ป – ไมเคยเปนสมาชิกพรรคการเมืองในระยะเวลา ๕ ป  
๓. ก.ก.ต. มีวาระดํารงตําแหนง ๗ ป 
๔. ก.ก.ต. พนจากตําแหนงทําการสรรหา ก.ก.ต.ใหมภายใน ๔๕ วัน 
๕. ก.ก.ต.ไมวาจะเปนกรณีใดก็ตามใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
๖. ใหประธาน ส.ว. ลงนามรับสนองฯ แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น  
สวนที่ใชแกสภาทั้งสอง 
๑. การประชุม ส.ส. หรือ ส.ว. จะตองมีสมาชิกไมนอยกวากึ่งหนึ่งของสมาชิกจึงจะครบองคประชุม 
๒. การออกเสียงลงคะแนนใหการเห็นชอบใหกระทําเปนความลับ 
๓. ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันเลือกตั้ง ส.ส. ใหเรียกประชุมเปนครั้งแรก 
๔. ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญทั่วไป และสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
๕. สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาสมัยหนึ่งๆใหมีกําหนดเวลา ๑๒๐ วัน ๔ เดือน 
๖. พรมหากษัตริยเรียนประชุมรัฐสภา และ เปด ปด ประชุม  
๗. การเรียกประชุมควรขยายเวลาใหกระทําโดยพระราชกฤษฎีกา 
๘. ราง พ.ร.บ. เกี่ยวกับการเงิน ส.ส. จะเสนอไดตองมีคํารับรองของนายกรัฐมนตรี  
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๙. ส.ส. จะเสนอราง พ.ร.บ. จะกระทําไดตอเมื่อพรรคการเมืองมีมติใหเสนอราง และมี ส.ส. ได 
ไมนอยกวา ๒๐ คน รับรอง 
๑๐. ราง พ.ร.บ. ประกอบ ร.ม.ญ ที่เสนอมาแลวนั้นใหพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
๑๑.ราง พร.บ. เกี่ยวกับการเงินตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน เวนแต ส.ว. มีมติใหขยาย 
ออกไปอีกไมเกิน ๓๐ วัน 
๑๒. ส.ว. ยับยั้งราง พ.ร.บ.ได ๑๘๐ วัน แตถาราง พ.ร.บ.เกี่ยวกับการเงินสภาผูแทนราษฎรอาจ 
ยก ราง พ.ร.บ. การเงินขึ้นพิจารณาใหมไดทันที่ 
๑๓. งบประมาณรายจายแผนดินใหทําเปนพระราชบัญญัติ  
๑๔. ราง พ.ร.บ. งบประมาณให ส.ส. พิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน 
๑๕. ราง พ.ร.บ.งบประมาณให ส.ว พิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมเห็นชอบภายใน ๒๐ วัน 
๑๖. ราง พ.ร.บ. นั้นถึง ส.ว. เมื่อไรโดยจะทําการแกไข หรือ เพิ่มเติมใดๆๆมิได  
๑๗. ส.ส. จํานวนไมนอยกวา ๒ ใน ๕ ทั้งหมดที่มีอยูขอเปดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไมวางใจ  
นายกรัฐมนตรีและมีมติไมไววางใจตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของจํานวน ส.ส. 
ทั้งหมดที่มีอยู 
๑๘. ส.ส. จํานวนไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของทั้งหมดที่มีอยู ขอเปดอภิปรายรายทั่วไป เพื่อลงมติไม  
ไววางใจรัฐมนตรีเปนรายบุคคล มติไมไววางใจดั่งกลาวตองมีคะแนนเสียงมากกวากึ่งหนึ่งของ 
จํานวน ส.ส. ที่มีอยูทั้งหมด 
คณะรัฐมนตรี 
๑. รัฐมนตรี ๑ คน และรัฐมนตรีอีก ๓๕ คน  
๒. นายกรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้งประธานสภา  
๓. ส.ส. เปนผูลงนามรับสนองฯ แตงตั้งนายกรัฐมนตรี 
๔. ใหสภา ส.ส. พิจารณาใหความเห็นชอบแตงตั้งบุคคลเปนนายกรัฐมนตรีใหแลวเสร็จภายใน 
๓๐ วัน 
๕. ในกรณีที่พนกําหนด ๓๐ วันไมปรากฏวามีบุคคลใดไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบ ไดรับแตงตั้งเปน  
นายกรัฐมนตรี ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตงพนกําหนดดั่งกลาว 
๖. นายกรัฐมนตรี และ ร.ม.ต. ใหพนจากตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎรถัดจากวันที่ครบ 
๓๐ วัน นับตั่งแตวันที่มีพระราชโองการแตตั้ง 
๗. คุณสมบัติของรัฐมนตรีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณจบการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี  
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๘.วุฒิสภามีมติใหถอดถอนดวยคะแนนเสียง ๓ ใน ๕ ออกจากตําแหนง 
๙. ตําแหนงที่พระมหากษัตริยทรงใหพนจากขาราชการฝายทหารและฝายพลเรือน คือ ตําแหนง  
ระดับปลัดกระทรวง และ อธิการบดี หรือ เทียบเทา  
ศาล 
๑. บรรดาทั้งศาลจะตั้งขึ้นได จะตองตั้งโดยพระราชบัญญัติ  
๒. ก.ม. บัญญัติ วา ผูถูกจับซึ่งยังถูกครบคุมตัวอยูจะตองนําตัวไป ศาลภายใน ๔๘ ชั่วโมงนับตั้งแต  
ถูกจับได 
ร.ม.ญ. ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลทหาร 
๓. ศาล ร.ม.ญ. มีทั้งหมด ๑๕ คน ประกอบดวย ประธานศาล ร.ม.ญ. ๑ คน และตุลาการศาล  
ร.ม.ญ. ๑๔ คน แตงตั้งตามคําแนะนําของ ส.ว. เปนผูลงนามสนอง แตงตั้งประธาน ศาล ร.ม.ญ  
และ ตุลาการศาล ร.ม. ญ.  
๔. กรรมการผูทรงคุณวุฒิของตุลาการศาล ร.ม.ญ. คือ มีสัญชาติไทย, อายุไมต่ํากวา ๔๕ -๗๕ ป, 
เคยรับราชการในตําแหนงไมต่ํากวาอธิการบดี หรือ ไมต่ํากวาศาสตราจารยหรือเคยเปนรัฐมนตรี  
มากอน  
๕. ประธานศาล ร.ม.ญ. และ ตุลาการศาล ร.ม.ญ. มีวาระดํารงตําแหนง ๙ ป และดํารงตําแหนง 
เพียงวาระเดียวเทานั้น 
๖. สภา ส.ส. ส.ว. รวมกันไมนอยกวา ๑ ใน ๑๐ เห็นวาราง พ.ร.บ. ขัดหรือแยงตอ ร.ม.ญ. ใหสง  
ความเห็นไปยังศาล ร.ม.ญ. เพื่อวินิจฉัย 
๗. องคคณะตุลาการศาล ร.ม.ญ. ในการนั่งพิจารณาวินิจฉัยตองไมนอยกวา ๙ คน 
๘. คําวินิจฉัยของศาล ร.ม.ญ. และ ตุลาการศาล ร.ม.ญ. ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ศาลปกครองมี ๑๓ คน 
๑. ศาลปกครองสูงสุด ศาลปกครองชั้นอุทธรณ ศาลปกครองชั้นตน  
๒. การแตงตั้งศาลปกครองสูงสุด จะตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาล  
ปกครอง และ ส.ว. ใหนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลแตงตั้ง 
๓. คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง ๙ คน และผูทรงคุณวุฒิ ๓ คน และคณะรัฐมนตรีเลือก ๑ คน 
การถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
๑. ส.ส. ไมนอยกวา ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก ส.ส. ทั้งหมด 
๒. หรือผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมดไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน 
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การดําเนินคดีอาญากับผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  
- ในกรณีที่ขาราชการทางการเมืองถูกกลาวหาวาร่ํารวยผิดปกติ ดังนั้นใหศาลรูมาแผนกคดีอาญามีอํานาจใน
การพิพากษา 
การแกไขเพิ่มเติม ร.ม.ญ. 
? ญัตติของการแกไขตองมาจากคณะรัฐมนตรี หรือ ส .ส. ส.ว. ไมนอยกวา ๑ ใน ๕ ของจํานวนสมาชิกทั้ง ๒ 
สภา คือ สภา ส.ส. และ สภา ส.ว.  
การปกครองทองถิ่น 
๑. คณะกรรมการจะตองนําเรื่องอํานาจหนาที่ และการจัดสรรสั ดสวนภาษีและอากรมาพิจารณา  
ทบทวนบทบาทใหมในทุกระยะเวลาไมเกิน ๕ ป 
๒.สภาทองถิ่นและคณะผูบริหารทองถิ่นมีวาระ ๔ ป 
๓.ราษฎรมีสิทธิเลือกตั้งในองกรคการปกครองสวนทองถิ่นมีจํานวนไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของ 
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้ง 
๔. ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีสิทธิ์เขาชื่อรองขอตอประธานสภาสวนทองถิ่น  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช) มี ๙ คน 
- ประธาน ปปช ๑ คน 
- คณะกรรมการ ๘ คน 
? ใหประธาน ส.ว. ลงนามรับสนองฯ  
? มีวาระดํารงตําแหนง ๙ ป และเปนไดวาระเดียว 
การถอดถอนคณะ ปปช ออกจากตําแหนง  
๑.ราษฎรไมนอยกวา ๕๐,๐๐๐ คน เขาชื่อรองตอประธาน ส.ว. เพื่อให ส.ว. มีมติ ๓ ใน ๕ ของ 
สมาชิก ส.ว. ทั้งหมดใหถอดถอนบุคคลใหพนจากตําแหนง นายกรัฐมนตรี รมต ส.ส. ส ว. กระทํา 
โดยลงคะแนนลับ 
๒. ผูใดโดนถอดถอนออกจากตําแหนงทางการเมืองจะหมดสิทธิทางการเมืองเปนเวลา ๕ ป  
………………………………………………… 
พ.ร.บ. กําหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอํานาจ  
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฯ  
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ .ศ. 2542 มี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2542 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเลมที่ 116 ตอนที่ 
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114ก หนา 48 ถึง 66 มีสาระสําคัญ คือ  
1. ภาพรวมของพระราชบัญญัติฯ ประกอบดวย  
บททั่วไป (มาตรา 1-5)  
หมวด 1 คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (มาตรา 6-15)  
หมวด 2 การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดการระบบการบริการสาธารณะ (มาตรา 16-22)  
หมวด 3 การจัดสรรวัดสวนภาษีและอากร (มาตรา 23-29)  
หมวด 4 แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองทองถิ่น ( มาตรา 30-34)  
บทเฉพาะกาล (มาตรา 35-37)  
2. คําจํากัดความ ที่สําคัญไดแก องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด 
(อบจ.) , เทศบาล, องคการบริหารสวนตําบล (อบต.), กรุงเทพมหานคร (กทม.) , เมืองพัทยา, องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง และคณะกรรมการ หมายความวา คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองทองถิ่น  
3. ผูรักษาการ ไดแก นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง, และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
องคประกอบของคณะกรรมการมีจํานวน 36 คน ไดแกโดยตําแหนง 12 คน/ผูแทน 12 คน/ผูทรงคุณวุฒิ 12 
คน 
1. นายกรัฐมนตรี หรือ รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเปนประธาน  
2. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย, รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงมหาดไทย, 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,ปลัดกระทรวงการคลัง, ปลัดกระทรวงสาธารณสุข, เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา, เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ และอธิการบดีกรมการปกครอง  
3. ตัวแทนองคการปกครองทองถิ่น จํานวน 12 คน ไดแก ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) 2 คน 
ผูบริหารเทศบาล 3 คน ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 5 คน ผูบริหารกรุงเทพมหานคร 1 คน 
ผูบริหารเมืองพัทยา 1 คน  
4. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ไดแก ดานการบริหารราชการแผนดิน, ดานการพัฒนาทองถิ่น, ดาน
เศรษฐศาสตร, ดานการปกครองสวนทองถิ่น, ดานกฎหมาย  
เปาหมายของแผนการกระจายอํานาจ  
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เปาหมายทีสําคัญมี 3 ประการ ไดแก ใหดําเนินการถายโอนภารกิจใหบริการสาธารณะที่รัฐดําเนินการอยู
ใหแกองคกรปกครองทองถิ่นภายในกําหนดเวลา 4 ป เปาหมายการเพิ่มสัดสวนรายไดทองถิ่นตอรายไดชอง
รัฐบาล โดยในป 2544 ไมนอยกวารอยละ 20 และ พ.ศ. 2549 ไมนอยกวารอยละ 35 และเปาหมายใหจัดตั้ง
งบประมาณ รายไดประจําปในสวนที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะในเขตองคกรการปกครองทองถิ่น ให
รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนใหเปนไปตามความจําเปน  
บทเฉพาะกาล  
ใหคณะกรรมการจัดทําแผนกระจายอํานาจและแผนปฎิบัติการภายในระยะเวลา 1 ป พรอมทั้งให
นายกรัฐมนตรีพิจารณาใหมีการเลือกผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น แล ะสรรหาผูทรงคุณวุฒิภายในเวลา 
60 วัน  
ภารกิจสําคัญที่ตองการดําเนินการ  
ภารกิจสําคัญที่ตองเรงดําเนินการตาม พรบ .มีทั้งภารกิจเรงดวน และภารกิจตอเนื่อง ดังตอไปนี้  
? ภารกิจเรงดวน (กําหนดดําเนินการเริ่มจากพระราชบัญญัติกําหนดใช คือ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2542)  
1. กําหนดหลักเกณฑและวิธีเลือกผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น มาเปนกรรมการ จํานวน 12 คน ตาม
มาตรา 6(3) และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเวลา 60 วัน ผูรับผิดชอบดําเนินการ คือ นายกรัฐมนตรี , 
สํานักงานปลัดสํานักนายกฯ และสํานักงานคณะกรรมการฯ  
2. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาผูทรงคุณวุฒิมาเปนกรรมการ จํานวน 12 คน คามมาตรา 6(4) และ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในระยะเวลา 60 วัน วัน ผูรับผิดชอบดําเนินการ คือ นายกรัฐมนตรี , สํานักงานปลัด
สํานักนายกฯ และสํานักงานคณะกรรมการฯ  
3. แตงตั้งกรรมการจากหนวยงานของรัฐที่กําหนดไวในมาตรา 6(2) จํานวน 11 คน ภายใน 60 วัน 
ผูรับผิดชอบดําเนินการ คือ นายกรัฐมนตรี , สํานักงานปลัดสํานักนายกฯ และ สํานักงานคณะกรรมการฯ  
4. จัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ชั่วคราวและถาวร) 
โดยเร็วที่สุด ผูรับผิดชอบ นายกรัฐมนตรี และสํานักนายกรัฐมนตรี  
5. กําหนดหลักเกณฑและรายละเอียดที่ระบุเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมกาารโดยเร็วที่สุด ผูรับผิดชอบ 
คือ คณะกรรมการฯ, สํานักงานกระจายอํานาจ และหนวยงานที่เกี่ยวชอง  
6. จัดทําแผนการกระจายอํานาจและแผนปฎิบัติการภายใน 1 ป รับผิดชอบโดยคณะกรรมการฯ สํานักงาน
กระจายอํานาจ และหนวยงานที่เกี่ยวของ  
7. เพิ่มสัดสวนรายไดทองถนตอรายยไดของรัฐบาลใหเปนไปไมนอยกวารอยละ 20 ภายในป 2544 (แตตอง
รีบเสนองบ ประมาณ ประจําป 2544 ใหสอดคลองกับเปาหมายนี้) ผูรับผิดชอบดําเนินการ คือ คณะ



~ 96 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

กรรมการฯ สํานักงานกระจายอํานาจ, สํานักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และกระทรวงที่ทํางานซ้ําซอน
กับทองถิ่น  
8. ปรับปรุงระบบภาษีที่เกี่ยวชองกับทองถิ่นและแกไขหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวของ ใหดําเนินการตามแผน
ปฎิบัติการกําหนด ผูรับผิดขอบ คือ คณะกรรมการฯ , กระทรวงการคลัง และกระทรวงที่เกี่ยวชอง  
9. ปรับปรุงระบบงบประมาณเพื่อการถายโอนงบประมาณใหแกทองถิ่น โดยเร็วที่สุด ผูดําเนินการคือ คณะ
กรรมการฯ สํานักงบประมาณ และกระทรวงที่เกี่ยวชอง  
10. แกไขหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของทองถิ่น ใหดําเนินการตามแผนปฎิบัติการกําหนด 
ผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฯ, กระทรวงมหาดไทย, และกระทรวงที่เกี่ยวชอง  
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการกระจายอํานาจใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น  
1. จัดทําแผนการกระจายอํานาจและแผนปฎิบัติการเพื่อขอความเห็นขอบจากคณะรัฐมนตรีและรายงานตอ
รัฐสภา  
2. กําหนดการจัดระบบการบริการสาธารณะระหวางรัฐกับองคกรปกครองท องถิ่นและระหวางองคกร
ปกครองทองถิ่นดวยกันเอง  
3. ปรับปรุงสัดสวนภาษีอากรและรายไดระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและระหวางองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นดวยกันเอง  
4. กําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอนภารกิจจากสวนกลางและราชการสวนภูมิภาคใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  
5. ประสานการถายโอนขาราชการ ขาราชการสวนทองถิ่น และพนักงานรัฐวิสาหกิจระหวางสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
6. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีใหมีการกระจายอํานาจการอนุมัติ หรือการอนุญาตตามที่มีกฎหมายบัญ ญัติให
ตองขออนุมัติ หรือขออนุญาตไปใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
7. เสนอแนะมาตราการดานการเงิน การคลัง การภาษีอากร การงบประมาณ และรักษาวินัยทางการเงิน การ
คลัง ชององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
8. เสนอแนะการตราพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบั งคับระเบียบและ
คําสั่งที่เกี่ยวชอง  
9. เรงรัดใหมีการตราพระราชกฤษฎีกา ออกกฎกระทรวง ประกาศ ขอบังคับ ระเบียบและคําสั่งที่เกี่ยวชอง  
10. เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ในการจัดสรรเงินงบประมาณที่จัดสรรเพิ่มขึ้น ใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เนื่องจากการถายโอนภารกิจจากสวนกลาง  
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11. พิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
12. เสนอแนะและจัดระบบตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น  
การกําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  
พ,ร,บ,นี้กําหนดอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณ ะแบงตามประเภทองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ได 3 กลุม ดังนี้  
1. องคกรที่มีอํานาจหนาที่จัดการบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นของตนโดยตรงไดแก เทศบาล 
เมืองพัทยา อบต. และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษไมเต็มพื้นที่จังหวัดใหมีอํานาจและหนาที่
ของกลุมนี้กําหนดไวในมาตรา 16  
2. องคกรที่มีอํานาจหนาที่จัดการบริการสาธารณะในระดับจังหวัด นอกเหนือจากที่กลุมแรกจัดการเอง หรือ 
งานที่กลุมแรกจัดการเองโดยลําพังไมได ซึ่งไดแก อบจ. ใหมีอํานาจหนาที่กําหนดไวใน มาตรา 17  
3. องคกรที่มีอํานาจหนาที่จัดการบริการสาธารณะครอบคลุมทั้งเขตจังหวัด ไดแก กรุงเทพมหานคร และ
องคการปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษเต็มพื้นที่จังหวัด ใหมีอํานาจหนาที่ซึ่งกําหนดไวในมาตรา 16 
และมาตรา 17 รวมกัน  
ภารกิจตอเนื่อง  
1. ถายโอนภารกิจใหแกทองถิ่น ภายใน 4 ป ผูรับผิดชอบดําเนินการ คือ คณะกรรมการฯ และหนวยงานที่
เกี่ยวของ  
2. เพิ่มสัดสวนรายไดของรัฐบาลใหเปนไมนอยกวารอยละ 35 ภายในป 2549 ผูดําเนินการ คือ คณะ
กรรมการฯ, สํานักงบประมาณ, กระทรวงการคลัง และกระทรวงที่เกี่ยวชอง  
3. ทบทวนแผนกระจายอํานาจที่ดําเนินการไปแลว ทุกๆ 5 ป ผูรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการฯ และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  
************************************* 
1:ขอใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
5. :กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผน 
6. :แผนงาน หรืองานสําหรับประมาณการดานรายรับและรายจาย  
7. :ภารกิจ แตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตามกฎหมาย 
8. :ถูกทุกขอ:2 
2:ในกรณีที่งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ออกใชไมทันปงบประมาณใหม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะดําเนินการอยางไร 
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5. :ไมมีการเบิกจายใดๆ ทั้งสิ้น 
6. :นํารางงบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางกอน 
7. :นํางบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางกอน 
8. :นํารางงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังอยูในระหวางพิจารณามาใชไปพลางกอน :3 
3:บุคคลในตําแหนงใด เปน เจาหนาที่งบประมาณ 
5. :นายกองคการบริหารสวนตําบล 
6. :ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
7. :เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
8. :เจาหนาที่พัสด:ุ2 
4:ขอใดคือรายจายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ.2541 
5. :หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
6. :หมวดคาจางชั่วคราว 
7. :หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
8. :หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง:4 
5:บุคคลใดมีอํานาจสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
5. :ประธานกรรมการบริหาร 
6. :ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
7. :นายอําเภอ 
8. :ผูวาราชการจังหวัด:4 
6:ถาองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งมีจํานวน 2 หมูบาน จะมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดกี่คน 
5. :4 คน 
6. :6 คน 
7. :10 คน 
8. :12 คน:2 
7:ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
5. :ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล 
6. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล 
7. :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
8. :ถูกทุกขอ:4 
8:การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคาจะตองมีวงเงินเกินกวาเทาไร  
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5. :10,000  บาท 
6. :50,000  บาท 
7. :100,000  บาท 
8. :2,000,000  บาท:4 
9:ขอใดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
5. :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
6. :ภาษีอากร 
7. :คาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต ตามกฎหมายกําหนด 
8. :ภาษีอากรเงินอุดหนุน:4 
10:คําตอบในขอใดที่แตกตางจากขออื่น  
5. :เข็นครกขึ้นภูเขา 
6. :เกี่ยวแฝกมุงปา (ทําอะไรเกินความสามารถของตัว) 
7. :งมเข็มในมหาสมุทร 
8. :ฝนทั่งใหเปนเข็ม:2 
11:พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร มีการปรับคณะรัฐมนตรีทั้งหมดกี่ครั้ง  
5. :7 
6. :8 
7. :9 
8. :10:4 
12:การเลือกตั้งทั่วประเทศแบงเปนทั้งหมดกี่เขต 
5. :500   
6. :400    
7. :200    
8. :700 :2 
13:คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีประธานกรรมการคือ 
5. :ประธานสภา อบต. 
6. :ปลัด อบต. 
7. :นายก อบต. 
8. :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:3 
14:การจัดขอบัญญัติงบประมาณ อบต.มีการพิจารณาในเดือนใด 
5. :มิถุนายน 
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6. :ตุลาคม 
7. :สิงหาคม 
8. :ธันวาคม:3 
15:การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของใหมีเอกสารประกอ บฎีกา ดังนี ้
5. :สัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐานแหงหนี้  
6. :ใบแจงหนี้ หรือใบสงมอบทรัพยหรือมอบงาน  
7. :เอกสารการตรวจรับทรัพยสิน หรือตรวจรับงาน 
8. :ถูกทุกขอ:4 
16: การเบิกตัดปจะกระทําไดภายในเงื่อนไขใด 
5. :เปนรายจายงบกลาง หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุเฉพาะรายจายที่เกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษา
ที่ดินและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
6. :ตองทําสัญญากันไวเรียบรอยแลวและมีกําหนดการสิ้นสุดแหงสัญญานั้นไมเกินเดือนกันยายนของป
ใหม 
7. :ใหวางฎีกาเบิกตัดป ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน 
8. :ถูกทุกขอ:4 
17: ผูใดมีหนาที่ในการตรวจฎีกาขององคการบริหารสวนตําบล 
5. :นายก อบต. 
6. :ปลัด อบต. 
7. :หัวหนาสวนการคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมาย 
8. :เจาหนาที่การเงินและบัญชี:3 
18:การยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหผูยืมสงใบสําคัญและเงินที่เหลือจายภายใน
กําหนดกี่วัน 
5. :15  วัน 
6. :20  วัน 
7. :25  วัน 
8. :30  วัน:1 
19:ในกรณีจําเปนเรงดวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมในสวนที่เก็บรักษาไวเองทดรองจาย
ในกิจการที่อยูอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไดรับอนุ มัติจากใคร 
5. :นายก อบต. 
6. :คณะผูบริหารทองถิ่น 
7. :สภาทองถิ่น 
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8. :นายอําเภอ:3 
20:การขออนุมัติเบิกตัดปตองมีเงื่อนตามขอใด 
5. :ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ 
6. :ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและสัญญาสิ้นสุดไมเกินเดือนกันยายนของปใหม 
7. :วางฎีกาเบิกเงินกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 30 วัน 
8. :ถูกทุกขอ:4 
21: ถาผูรับหนังสือเปนรัฐมนตรี คําขึ้นตนใหใชคําวา 
5. :กราบเรียน 
6. :เรียน 
7. :เสนอ 
8. :ขอประธานกราบเรียน:2 
22: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
5. :1 
6. :2 
7. :3 
8. :5:4 //ความจริงนาจะเปน 10 แตคําตอบไมมี 10 ครับ// 
23: ขอใดคือลักษณะของหนังสือเวียน 
5. :หนังสือถึงผูรับเปนจํานวนมาก 
6. :มีใจความอยางเดียวกัน 
7. :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หนาเลขทะเบียนหนังสือสง 
8. :ถูกทุกขอ:4 
24:ในเขต อบต. ที่มีจํานวนเพียง  2  หมูบาน  ใหมีสมาชิกสภา อบต. กี่คน 
5. :3  คน  
6. :4  คน  
7. :6  คน  
8. :8  คน:3 
25: ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. พนจากตําแหนงเพราะครบวาระ  จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแตวันที่ครบวาระ 
5. :15  วัน  
6. :30  วัน  
7. :45  วัน  
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8. :60  วัน:3 
26: บุคคลใดเปนผูเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
5. :นายก อบต. 
6. :พนักงานสวนตําบล 
7. :สมาชิกสภา อบต. 
8. :ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น:1 
27: บุคคลใดมีอํานาจสั่งใหมีการยุบสภา อบต. ได ตามกฎหมาย 
5. :ผูวาราชการจังหวัด   
6. :นายอําเภอ   
7. :นายก อบต.   
8. :ประธานสภา อบต.:1 
28: ขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแลวตอง ดําเนินการอยางไรตอไป 
1. :ผูวาราชการจังหวัด   
2. :นายอําเภอผูอนุมัติและ  นายก อบต.  ประกาศใช 
3. :นายก อบต.   
4. :ประธานสภา อบต.:2 
29: การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขอใด    ถูกตอง 
5. :การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ   ตอประธานสภา อบต. จะตองมี
สมาชิกสภา อบต. รับรองอยางนอย  2  คน 
6. :การเสนอญัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด   ถาคณะผูบริหาร อบต. เปนผูเสนอไมตอง
มีผูรับรอง 
7. :ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเสนอรางขอบังคับตําบลเกี่ยวดวยการเงินตองให
นายก อบต. รับรอง 
8. :ถูกทุกขอ:4 
30: ในการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม   
สภา อบต. ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายกี่วัน   นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น  
5. :15  วัน  
6. :30  วัน  
7. :45  วัน  
8. :60  วัน:4 
31: ในกรณีที่นายก อบต. ใหบุคคลใดเปนผูรักษาราชการแทน ปฏิบัติงานเทาที่จําเปน 
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5. :ปลัด อบต. 
6. :พนักงานสวนตําบล 
7. :ประธานสภา 
8. :สมาชิกสภา อบต:1 
32: กอนนายก อบต. เขารับหนาที่ใหประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อใหนายก อบต. แถลง
นโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติภายในกี่วัน  นบัแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. 
5. :15  วัน  
6. :20  วัน  
7. :30  วัน    
8. :45  วัน:3 
33: การกําหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   ตองพิจารณาใน
เดือนใด 
5. :กุมภาพันธ  
6. :มิถุนายน   
7. :สิงหาคม  
8. :แลวแตสภา อบต. กําหนด:3 
33.ตามรัฐธรรมนูญไทยปจจุบัน กฎหมายใดคือกฎหมายที่รัฐบาลสามารถประกาศใชบังคับไดเองในทันที 
แตตองมาขอความเห็นชอบจากรัฐสภาในภายหลัง  
ก. พระราชกฤษฎีกา                          ข.พระบรมราชโองการ 
ค.พระราชกําหนด***                         ง.พระราชบัญญัติในภาวะฉุกเฉิน 
34.พระราชบัญญัติจะมีผลบังคับเปนกฎหมายไดเมื่อ 
ก. พระมหากษัตริยทรงลงพระปรมาภิไธยแลว 
ข.ไดประกาศโดยเปดเผยทางสื่อมวลชนแลว 
ค.รัฐสภาไดใหความเห็นชอบแลว 
ง.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว*** 
35.ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน มาตรา 1 ระบุวา 
ก.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรที่มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
ข.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย  
ค.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบงแยกมิได *** 
ง.ประเทศไทยเปนราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบงแยกมิได อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวไทย  
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36.ขอใดเปนผูมีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล 
ก.เปนภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
ข.เปนคนวิกลจริต 
ค.เปนคนจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
ง.คนพิการ*** 
37.สภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปใหแลวเสร็จภายในกี่
วัน 
ก. 15 วัน                                          ข. 30 วัน 
ค. 45 วัน                                           ง. 60 วัน*** 
38.รายงานการประชุมจัดอยูในหนังสือราชการชนิดใด 
ก.หนังสือภายใน                              ข.หนังสือสั่งการ    
ค.หนังสือประชาสัมพันธ                  
ง.หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ *** 
39.โทรศัพท โทรเลข หรือวิทยุใชในกรณีใด  
ก.เรื่องเรงดวน                                   ข.เรื่องเกี่ยวกับความลับราชการ 
ค.เรื่องเกี่ยวกับการเงิน                        ง.เรื่องที่สั่งดวยหนังสือไมทัน*** 
40.คําสั่งทางปกครองจะตองระบุสิทธิของคูกรณีในการอุทธรณหรือโตแยงไวในคําสั่งดวย หากไมมีการระบุ
ไว ระยะเวลาในการอุทธรณจะขยายไปมีกําหนดเวลาเทาได 
ก.3 เดือน                                          ข.6 เดือน 
ค.1 ป***                                           ง.10 ป 
 
 
41.ในกรณีที่มีการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ที่ทําคําสั่งทางปกครองจะตองพิจารณาคําอุทธรณให
แลวเสร็จภายในกี่วัน 
ก.15***                                             ข. 30 
ค.45                                                  ง. 60 
42.ใครทําหนาที่ เปนที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัด  
            ก.ผูที่ผูวาราชการจังหวัดแตงตั้ง            ข. ผูที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง  
            ค.ประธานสภาจังหวัด                          ง. คณะกรมการจังหวัด**** 
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43.ขาราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการไปรับราชการทหาร  เมื่อพนจากราชการโดยไมเสียหายหาก
ประสงคจะกลับเขารับราชการตามเดิม ตองยื่นคํารองภายในกี่วันนับจากวันพนจากราชการทหาร  
            ก.60                                                   ข. 90*** 
            ค.120                                                 ง.180 
44.ใครเปนผูออกคําสั่ง การยึด อายัด หรือขายทอดตลาดทรัพยสินของผูตองรับผิดชําระภาษีบํารุงทองที่คาง
ชําระ เพื่อนําเงินมาชําระภาษีบํารุงทองที่คางชําระได  
            ก.นายอําเภอ***                                   ข. ผูวาราชการจังหวัด 
            ค.อธิบดี                                              ง.นายก อบต. 
45. รัฐมนตรีชวยวาการ สามารถมีไดกระทรวงละกี่คน 
            ก.1                                                    ข. 2 
            ค.3                                                    ง.ไมแนนอน*** 
 
1. ขาราชการพลเรือน มีอายุต่ําสุด / 18 ป 
2. โทษต่ําสุดทางวินัยของขาราชการพลเรือน / ภาคทัณฑ 
3. หนวยงานใดไมมี อ.ก.พ. / กอง 
4. กรณีใดตอไปนี้ไมมีสิทธิ์สมัครสอบ / เคยทุจริตในการสอบ 
5. กรณีใดถือวาเปนการลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎหมายการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี / การมอบ
อํานาจ 
6. หนวยงานที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ / กพร. 
7. หนาที่ของสํานักงานรัฐมนตรี  / เกี่ยวกับการเมืองและนโยบาย 
8. GFMIS คือ / ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส (งบประมาณ) 
9. อักษรยอขององคกรตางประเทศที่ทําหนาที่ตรวจสอบการเลือกตั้ง /....... 
10. ประเภทกีฬาที่ไทยไดรับเหรียญทองมากที่สุด / ยกนําหนัก 
11. การอุทธรณคําสั่งของคณะกรรมการใหยื่นอุทธรณตอ / คณะกรรมการวินิจฉัยรองทุกข 
12. เจาหนาที่พิจารณาคําสั่งอุทธรณ ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใ น / 30 วัน 
13. นายก อบต. ตองแถลงนโยบายตอสภา ภายในกี่วัน / 30 วัน 
14. เงินคาตอบแทน/เงินเดือน ของประธานสภา รองประธาน สมาชิกสภา เลขาสภา ใหตั้งไวในหมวด / 
คาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
15. ผูที่ทําหนาที่ ที่ปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดคือ / คณะกรมการจังหวัด 
16. สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปน / กระทรวง 
17. ขอใดคืออํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดกระทรวง / เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกระทรวง 
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18. สถาบันนิติวิทยาศาสตร สังกัดกระทรวง / กระทรวงยุติธรรม 
19. ขอใดไมสังกัดกระทรวง / กรมตํารวจ 
20. สัจจะนิยมเปนนโยบายหาเสียงของพรรคใด / พรรคชาติไทย 
21. พรรคการเมืองที่สง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อนอยที่สุด / ในตัวเลือก  ชาติไทยนอยที่สุด 
22. ส.ว.ชกตอยกันในสภาเนื่องมาจากสาเหตุใด / เหตุการณตากใบ 
23. ภัยทีเกิดจากสึนามิเรียกวา / ธรณีพิบัติ 
24. เงินสกุลใดมีคามากที่สุด / ในตัวเลือกตอบ ยูโร 
25. ผูชวยรัฐมนตรีที่ไดรับการแตงตั้งใหดูแลการติดตั้งระบบเตือนภัย / นายสมิทธ ธรรมสโรช 
26. รูปแบบการเขียนวันที่ในหนังสือราชการ  / 11 มกราคม  2548 
27. ขอแตกตางของหนังสือภายนอกกับหนังสือภายใน  / คําลงทาย (ภายในไมม)ี 
28. ถานายก อบต. เสนอรางงบประมาณไมทันตองขออนุญาตกับใคร / สภา อบต 
29. ธนาคารที่ควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย เมื่อเร็วๆนี้คือ ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ 
30. งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนทองถิ่น จําแนกเปน งบประมาณรายจายทั่วไป
และงบประมาณรายจายเฉพาะการ 
************************* 
 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537   และแกไขเพิ่มเติม  
1.ตามกฎหมายองคการบริหารสวนตําบล ประกอบดวยอะไรบาง  
ก.สภาองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ข.สภาองคการบริหารสวนตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล* 
ค.สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลและหัวหนาสวนราชการประจํา
องคการบริหารสวนตําบล 
ง.สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และลูกจางองคการบริหาร
สวนตําบล 
จ.สภาองคการบริหารสวนตําบล คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล กํานัน ผู ใหญบานในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล และแพทยประจําตําบล 
2.ผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาตําบลและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีอายุไมต่ํากวากี่ป  
ก.ไมต่ํากวา 18 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง* 
ข.ไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
ค.ไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
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ง.ไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
จ.ไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
3.สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันกี่ปและเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
เทาไร จึงอาจจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได  
ก.ติดตอกัน 2 ป และเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 1 แสนบาท 
ข.ติดตอกัน 3 ป และเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 1 แสนบาท 
ค.ติดตอกัน 3 ป และเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 1 แสน 5 หมื่นบาท* 
ง.ติดตอกัน 4 ป และเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 1 แสน 5 หมื่นบาท 
จ.ติดตอกัน 4 ป และเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ 2 แสนบาท 
4.การจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลตองทําอยางไร  
ก.ทําเปนประกาศจังหวัด 
ข.ทําเปนประกาศจังหวัดและใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ค.ทําเปนประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ง.ทําเปนประกาศกระทรวงมหาดไทย* 
จ.ตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
5.ใครเปนผูแตงตั้งประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ก.มติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ข.นายอําเภอ 
ค.นายอําเภอโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด  
ง.นายอําเภอโดยความเห็นชอบตามมติที่ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล* 
จ.นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งโดยประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามมติที่ประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลใหความเห็นชอบ 
6.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล คือใคร 
ก.สภาองคการบริหารสวนตําบลเลือกปลัดฯหรือสมาชิกองคการบริหารสวนตําบลคนหนึ่งเปนเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบล* 
ข.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ค.หัวหนาสวนราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง  
ง.ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอใหรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ  
จ.หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
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7.ใครเปนเลขานะการคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล  
ก.ปลัดอําเภอที่ไดรับมอบหมายจากนายอําเภอใหรับผิดชอบองคการบริหารสวนตําบลนั้นๆ  
ข.หัวหนาสวนราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลที่คณะผูบริหารสวนตําบลแตงตั้ง 
ค.หัวหนาสวนราชการประจําองคการบริหารสวนตําบลที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง  
ง.นายกฯแตงตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาฯหรือเจาหนาที่ของรัฐก็ได* 
จ.หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
8.ใครมีอํานาจยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ก.รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ข.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ค.นายกรัฐมนตรี                               ง.ผูวาราชการจังหวัด* 
จ.นายอําเภอ 
9.องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจออกขอบัญญัติตําบลเพื่อเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนี ยมตามที่กฎหมาย
บัญญัติเพิ่มขึ้นไดไมเกินรอยละเทาไรของภาษีอากรและคาธรรมเนียมประเภทหนึ่งหรือทุกประเภท  
ก.ไมเกินรอยละ 2                              ข.ไมเกินรอยละ 4 
ค.ไมเกินรอยละ 5                              ง.ไมเกินรอยละ 8 
จ.ไมเกินรอยละ 10* 
10.ขอใดกลาวถึงองคการบริหารสวนตําบลไมถูกตอง 
ก.ตามกฎหมายปจจุบันสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล แบงเปนโดยตําแหนงและจากการเลือกตั้ง * 
ข.สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งในองคการบริหารสวนตําบลมีจํานวนอยางนอยที่สุด 6 คน 
ค.ตําบลใดมี 3 หมูบานขึ้นไป สมาชิกสภา อบต.มีจํานวนหมูบานละ 2 คน 
ง.ขอ ก.และขอ ข. 
จ.ขอ ก.  ข.  และ ค. 
11.สภาตําบลที่มีรายไดโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติดตอกันสามปเฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
เทาไร สามารถจัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลได  
ก.หนึ่งแสนบาท                                ข.หนึง่แสนหาหมื่นบาท* 
ค.สองแสนบาท                                 ง.สองแสนหาหมื่นบาท 
จ.สามแสนบาท 
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12.องคการบริหารสวนตําบลที่มี่จํานวนประชากรทั้งหมดไมถึงเทาไร และเปนเหตุทําใหไมสามารถที่จะ
ดําเนินการบริหารงานพื้นที่นั้นใหมีประสิทธิภาพในลักษณะขององคการบริหารสวนตําบลได ให
กระทรวงมหาดไทยประกาศยุบองคการบริหารสวนตําบลนั้น  
ก.หนึ่งพันคน                                    ข.หนึ่งพันหารอยคน 
ค.สองพันคน*                                    ง.สองพันหารอยคน 
จ.สามพันคน 
13.องคการบริหารสวนตําบลจัดตั้งขึ้นเปนเทศบาท โดย 
ก.ประกาศกระทรวงมหาดไทย*        ข.พระราชกฤษฎีกา 
ค.พระราชบัญญัติ                              ง.พระราชกําหนด 
จ.เปนไดเลย เมื่อครบหลักเกณฑ 
14.ขอใดไมใชองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ก.สุขาภิบาล                                       ข.องคการบริหารสวนตําบล 
ค.สภาตําบล*                                      ง.เทศบาล 
จ. ก. และ ค. 
15.องคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 
ก.กํานัน ผูใหญบาน                            ข.สมาชิกสภาตําบล 
ค.สภาองคการบริหารสวนตําบล        ง.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
จ.ขอ ค. และ ง.* 
16.สภาองคการบริหารสวนตําบลประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลจํานวนหมูบานละกี่คน  
ก. 2 คน* ข. 3 คน ค. 4 คน ง. 1 คน จ. 2-3 คน 
17.ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมีเพียงหนึ่งหมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้น
ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนกี่คน 
ก. 6 คน* ข. 8 คน ค. 9 คน ง. 10 คน จ. 12 คน 
18.ในกรณีที่เขตองคการบริหารสวนตําบลใดมี 2 หมูบาน ใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนั้นประกอบดวย
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวนหมูบานละกี่คน 
ก. 3 คน* ข. 4 คน ค. 5 คน ง. 6 คน จ. 3-4 คน 
19.อายุของสภาองคการบริหารสวนตําบลมีกําหนดคราวละกี่ป นับแตวันเลือกตั้ง 
ก. 4 ป* ข. 5 ป  ค. 6 ป  ง. 2 ป  จ. 3 ป 
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20.ประธานและรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป นับแตวันที่
ไดรับเลือก 
ก. ครบอายุหรือยุบสภา* ข. 5 ป  ค. 6 ป 
ง. 2 ป  จ. 3 ป 
21.เมื่อตําแหนงประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลวางลง เพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ครบวาระใหมีการเลือกประธานหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแทนตําแหนงที่วางภายในกี่
วัน นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง 
ก. 15 วัน* ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ. 90 วัน 
22.จากขอ 21 ผูไดรับเลือกแทนนั้นอยูในตําแหนงกี่ป 
ก. 1 ป   ข. 2 ป    ค. 3 ป ง. 4 ป    จ.เทาวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน* 
23.ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุม 
ก. 1 สมัย ข. 2 สมัย ค. 3 สมัย ง. 4 สมัย  
จ.ขอ ข หรือแลวแตที่ประชุมจะกําหนดแตไมเกินสี่สมัย* 
24.การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลครั้งแรก ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในกี่วันนับแต
วันเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ก. 15 วัน* ข. 30 วัน ค. 45 วัน ง. 60 วัน จ.90 วัน 
25.สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินกี่วัน 
ก.10 วัน  ข. 15 วัน* ค. 30 วัน ง. 45 วัน จ. 60 วัน 
26.จากขอ 25 ถาจะขยายเวลาออกไปอีก จะตองไดรับอนุญาตจากใคร  
ก.ผูวาราชการจังหวัด                      ข.ปลัดจังหวัด  
ค.นายอําเภอ*                                     ง.อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
จ.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
27.ใครเปนผูเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล ตามสมัยประชุมและเปนผูเปดหรือปดประชุม  
ก.นายกองคการบริหารสวนตําบล    ข.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ค.กํานัน                                            ง.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล* 
จ.นายอําเภอ 
28.ใครเปนคนเรียกประชุมวิสามัญได 
ก.นายกองคการบริหารสวนตําบล    ข.ประธานสภา 
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ค.สมาชิกสภา                                   ง.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
จ.นายอําเภอ* 
29.นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนขององคการบริหารสวนตําบล 
ประธานสภา,นายก อบต.หรือสมาชิกสภา มีจํานวนไมต่ํากวาเทาใดของสมาชิกสภาจึงขอยื่นใหเปดประชุม
วิสามัญ 
ก.1/2*  ข.1/3  ค.2/3  ง.3/4  จ.3/5 
30.สมัยประชุมวิสามัญใหกําหนดไมเกินกี่วัน 
ก. 10 วัน ข. 15 วัน* ค. 30 วัน ง. 45 วัน จ. 60 วัน 
31.การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวาเทาใดของจํานวนสมาชิก
สภาทั้งหมดเทาที่มีอยู จึงจะเปนองคประชุม 
ก.2/3     ข.3/4   ค.4/8         ง.3/5  จ.ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง* 
32.ใครเปนเลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ก.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล      ข.ปลัดอําเภอ 
ค.หัวหนาสวนการคลัง                      ง.พัฒนากรอําเภอ 
จ.สมาชิกสภาหรือเจาหนาที่ที่ไดรับเลือก* 
33.ใครมีหนาที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม  
ก.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ข.หัวหนาสวนการคลัง 
ค.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
ง.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
จ.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล* 
35.ใครเปนเลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 
ก.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ข.นายกฯแตงตั้งเลขาฯ คนหนึ่งซึ่งมิไดเปนสมาชิกสภาฯหรือเจาหนาที่ของรัฐก็ได* 
ค.กรรมการบริหารที่ไดรับเลือก  
ง.สมาชิกสภาที่ไดรับเลือก 
จ.เลขานุการสภา 
36.การประชุมและการดําเนินงานของคณะผูบริหารใหเปนไปโดย…….ของกระทรวงมหาดไทย 
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ก.ขอบังคับ                                        ข.ระเบียบ* 
ค.ประกาศ                                        ง.ขอบังคัลการประชุม 
จ.ขั้นตอนการประชุม 
37.คณะผูบริหารมีอํานาจหนาที่ในการรายงานการปฏิบัติงาน และการใชจายเงินใหสภาองคการบริหารสวน
ตําบลทราบอยางนอยปละกี่ครั้ง  
ก. เปนประจําทุกป* ข. 3 ครั้ง ค. 4 ครั้ง ง. 5 ครั้ง  
จ.ทุกครั้งที่มีการประชุมสภา 
38.ใครเปนผูแทนขององคการบริหารสวนตําบล 
ก.ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล      ข.นายกองคการบริหารสวนตําบล* 
ค.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล                    ง.สมาชิกสภาที่ไดรับเลือก 
จ.รองนายกองคการบริหารสวนตําบลที่ไดรับเลือกจากสมาชิกสภา ดวยคะแนน 2 ใน 3 
39.ในกรณีที่ไมมีผูดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ให รอง
นายกองคการบริหารสวนตําบลตามลําดับที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งไว เปนผู…………….. 
ก.ผูปฏิบัติราชการแทน                     ข.ผูรักษาราชการแทน* 
ค.ผูรักษาการแทน                             ง.ผูทําการแทน 
จ.ผูปฏิบัติหนาทีแทน 
40.คณะผูบริหารลาออก ในกรณีนี้ถือวาพนจากตําแหนงนับแต 
ก.วันยื่นการลาออก                           ข.นายอําเภออนุมัติ 
ค.วันถัดไป                                        ง.คณะผูบริหารมีมติลาออก* 
จ.สภาอนุมัติ 
43.ในระหวางที่ไมมีคณะผูบริหาร ใหใครทําหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลเทาทจําเปนไดเปนการ
ชั่วคราว จนกวาคณะผูบริหารที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่  
ก.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล*     ข.ปลัดอําเภอที่นายอําเภอแตงตั้ง  
ค.ประธานสภา                                  ง.นายอําเภอ 
จ.สมาชิกสภาอาวุโส 
45.องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาที่ในการพัฒนาตําบลทั้งในดาน 
ก.เศรษฐกิจ ข.สังคม     ค.วัฒนธรรม   ง.ปองกันประเทศ    จ. ก. ข. และ ค.* 
46.องคการบริหารสวนตําบลสามารถออก……..เพื่อใชบังคับในตําบลได 
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ก.เทศบัญญัติ                                     ข.ประกาศตําบล 
ค.ขอบังคับตําบล                               ง.ระเบียบตําบล 
จ.ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล* 
47.จากขอ 46 จะกําหนดคาธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและกําหนดโทษปรับผูฝาฝนดวยก็ไดแตปรับไมเกิน
เทาใด 
ก. 200 บาท ข. 500 บาท ค.1,000 บาท* ง.1,500 บาท จ.5,000 บาท 
48.ในกรณีที่นายอําเภอไมเห็นดวยกับรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใดใหสงคืนสภาองคการ
บริหารสวนตําบลภายในกี่วันนับแตวันที่นายอําเภอไดรับรางฯดังกลาว  
ก. 10 วัน ข. 20 วัน ค. 15 วัน* ง.30 วัน จ. 45 วัน 
49.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ถือเปน 
ก.ขาราชการพลเรือน                        ข.ขาราชการตําบล 
ค.พนักงานของรัฐบาลทองถิ่น          ง.พนักงานสวนตําบล* 
จ.เจาหนาที่ทองถิ่น 
50.ระเบียบพนักงานสวนตําบลใหตราขึ้นเปน 
ก.ประกาศกระทรวงมหาดไทย         ข.พระราชกฤษฎีกา* 
ค.พระราชกําหนด                             ง.พระราชบัญญัติ 
จ.ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย 
51.ขอใดไมเปนนิติบุคคล 
ก.จังหวัด                                          ข.องคการบริหารสวนตําบล 
ค.สภาตําบล                                      ง.อําเภอ* 
จ.องคการบริหารสวนจังหวัด 
52.ขอใดมิไดเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนตําบล  
ก. ควบคุมราคาสินคา*                      ข.สงเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ค.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย     ง.จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 
จ.ถูกทั้ง ข. และ ค. 
53.อาคารที่ทํางานขององคการบริหารสวนตําบลมีชื่อตามกฎหมายวา  
ก.สํานักงานองคการบริหารสวนตําบล 
ข.ที่วาการองคการบริหารสวนตําบล 
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ค.ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล* 
ง.ศาลาวาการองคการบริหารสวนตําบล 
จ.ที่ทํางานองคการบริหารสวนตําบล 
54.งบประมาณรายจายประจําปและงบประมาณรายจายเพิ่มเติมขององคการบริหารสวนตําบลใหจัดทําเปน  
ก. พระราชบัญญัติ                             ข.พระราชกฤษฎีกา 
ค.ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย         ง.ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล* 
จ.ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
55.รายจายคาสาธารณูปโภคไดแกรายจายเพื่อใหไดมาซึ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งคาธรรมเนียมการรักษา เชน  
ก.คาโทรเลข*                                      ข.คาติดตั้งน้ําประปาสํานักงาน 
ค.คาติดตั้งไฟฟาสํานักงาน                ง.ไมมีขอใดถูก 
จ.ถูกทั้ง ข. และ ค. 
56.เจาหนาที่งบประมาณขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก  
ก.ปลัดองคการบริหารสวนตําบล* 
ข.สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
ค.พนักงานสวนตําบลที่นายกองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย 
ง.ถูกขอ ข. และ ค. 
จ.ถูกทุกขอ 
57.ใครเปนผูมีอํานาจอนุมัติขอบัญญัติงบประมาณรายจายองคการบริหารสวนตําบล  
ก.นายอําเภอ*                                     ข.ผูวาราชการจังหวัด 
ค.ประธานสภาตําบล                         ง.สภาองคการบริหารสวนตําบล 
จ.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
58.กรณีองคการบริหารสวนตําบลจายเงินไมถูกตอง ใครเปนผูชดใชเงินคืน  
ก.เจาหนาที่งบประมาณ ผูเบิกเงิน ผูตรวจฎีกา ผูอนุมัติ ฎีกา และผูจายเงิน* 
ข.เจาหนาที่งบประมาณ ผูเบิกเงิน ผูตรวจฎีกา และผูจายเงิน 
ค.ผูเบิกเงิน และผูจายเงิน 
ง.ผูเบิกเงิน ผูตรวจฎีกา และผูจายเงิน 
จ.ถูกทั้ง ขอ ค. และ ง. 
59.การยืมเงินสะสม ใครเปนผูลงชื่อผูยืม 
ก.นายกองคการบริหารสวนตําบล 
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ข.เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล 
ค.หัวหนาหนวยงานเจาของงบประมาณ* 
ง.เจาหนาที่การคลัง 
จ.นายอําเภอ 
60.เมื่อสิ้นปงบประมาณ หากมีเงินเหลือจายจากรายรับและไมไดเบิกตัดป หรือขยายเวลาเบิกตัดป หรือเปน
เงินที่ยังไมไดจายตามฎีกาที่ไดรับอนุมัติแลว ใหเงินที่เหลือนั้น  
ก.เปนเงินรายไดขององคการบริหารสวนตําบลในปงบประมาณถัดไป 
ข.เปนเงินสะสม* 
ค.เปนเงินคางรับ 
ง.ถูกหมดทุกขอ 
**************** 
001:งบประมาณรายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปน  
1.       :ขอบังคับ 
2.       :ระเบียบ 
3.       :ขอบัญญัติ 
4.       :พระราชบัญญัติ:3 
002:ขอใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่น 
1.       :กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผน 
2.       :แผน งาน หรืองานสําหรับงบประมาณการดานรายรับและรายจายแสดงตัวเลขจํานวนเ งิน การตั้ง
งบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน  
3.       :ภารกิจ แตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตามกฎหมายวาดว ยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละรูปแบบ  
4.       :ถูกทุกขอ:2 
003:ขอใดคือนิยามของ "แผนงาน" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1.       :กิจกรรมตางๆ ของหนวยงานที่กําหนดไวในแตละแผน 
2.       :แผน งาน หรืองานสําหรับงบประมาณการดานรายรับและรายจายแสดงตัวเลขจํานวนเ งิน การตั้ง
งบประมาณ คือ การแสดงแผนดําเนินงานออกเปนตัวเลขจํานวนเงิน  
3.       :ภารกิจ แตละดานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีหนาที่ตามกฎหมายวาดว ยองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นแตละรูปแบบ  
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4.       :ถูกทุกขอ:1 
004:ในกรณีที่งบประมาณประจําปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ออกใชไมทันปงบประมาณใหม องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้นจะดําเนินการอยางไร 
1.       :ไมมีการเบิกจายใดๆ ทั้งสิ้น 
2.       :นํารางงบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางก อน 
3.       :นํางบประมาณรายจายประจําปของปที่ลวงมาแลวมาใชไปพลางกอน 
4.       :นํารางงบประมาณรายจายประจําปที่กําลังอยูในระหวางพิจารณามาใ ชไปพลางกอน :3 
005:บุคคลในตําแหนงใด เปน เจาหนาที่งบประมาณ 
1.       :นายกองคการบริหารสวนตําบล 
2.       :ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
3.       :เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
4.       :เจาหนาที่พัสดุ:2 
006:ขอใดไมใชรายจายประจํา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองส 
วนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1.       :หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2.       :หมวดคาจางชั่วคราว 
3.       :หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
4.       :หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง:4 
007:ขอใดคือรายจายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกร
ปกครองส วนทองถิ่น พ.ศ.2541 
1.       :หมวดเงินเดือนและคาจางประจํา 
2.       :หมวดคาจางชั่วคราว 
3.       :หมวดเงินคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
4.       :หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง:4 
008:ขอใดสามารถเบิกจายได แมงบประมาณรายจายประจําป ออกใชไมทัน  
1.       :คาครุภัณฑ 
2.       :งบลงทุน 
3.       :คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
4.       :คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ:4 
009:ขอใด ไมใช หนวยงานราชการสวนทองถิ่น 
1.       :อําเภอ 
2.       :เทศบาล 
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3.       :องคการบริหารสวนตําบล 
4.       :องคการบริหารสวนจังหวัด:1 
010:งบประจํารายจายประจําปขององคการบริหารสวนตําบลจัดทําเปน  
1.       :พระราชบัญญัติ 
2.       :ขอบัญญัติ 
3.       :ระเบียบ 
4.       :ขอบัญญัติ:2 
011:บุคคลใดมีอํานาจสั่งยุบสภาองคการบริหารสวนตําบล 
1.       :ประธานกรรมการบริหาร 
2.       :ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3.       :นายอําเภอ 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:4 
012:องคกรบริหารสวนตําบลมีฐานะเปน 
1.       :ราชการสวนทองถิ่น 
2.       :ราชการสวนภูมิภาค 
3.       :องคกรอิสระ 
4.       :ราชการสวนกลาง:1 
013: ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป  ี 
1.       :1 ป 
2.       :2 ป  
3.       :3 ป  
4.       :4 ป:4 
014:ถาองคการบริหารสวนตําบลหนึ่งมีจํานวน 2 หมูบาน จะมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลไดกี่คน 
1.       :4 คน 
2.       :6 คน 
3.       :10 คน 
4.       :12 คน:2 
015:ขอใดไมใชสวนบริหารราชการสวนกลาง 
1.       :กรุงเทพมหานครฯ 
2.       :สํานักนายกรัฐมนตรี 
3.       :กระทรวง ทบวง 
4.       :กรม:1 



~ 118 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

016:ใครมีอํานาจกํากับดูแลการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบล  
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูวาราชการจังหวัด 
3.       :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
4.       :อธิบดีกรมการปกครอง:1 
017: ใครมีอํานาจเรียกประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลสมัยสามัญประจําป  ี 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
3.       :ผูวาราชการจังหวัด 
4.       :ประธานกรรมการบริหาร:2 
018:ขอใดเปนรายไดที่ขององคการบริหารสวนตําบล 
1.       :ภาษีบํารุงทองที่ 
2.       :ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
3.       :ภาษีสรรพสามิต 
4.       :ถูกทุกขอ :4 
019:การประชุมสภา อบต.สมัยสามัญหนึ่งๆ ใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน แตสามารถขยายเวลาออกไปอีก
จะตองไดรับอนุญาติจากใคร 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ประธานสภา อบต. 
3.       :ผูวาราชการจังหวัด 
4.       :อธิบดีกรมการปกครอง:1 
020:ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภาองคการบริหารสวนตําบล  
1.       :ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาตําบล 
2.       พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบังคับตําบล 
3.       :ควบคุมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
021: ในปหนึ่งองคการบริหารสวนตําบลจะมีสมัยประชุมสามัญไมเกินกี่ส มัย  
1.       :2 สมัย 
2.       :3 สมัย 
3.       :4 สมัย 
4.       :5 สมัย:3 
022: ผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบ ลตองมีอายุกี่ป  
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1.       :อายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ 
2.       :อายุไมต่ํากวา 25 ปบริบูรณ 
3.       :อายุไมต่ํากวา 30 ปบริบูรณ 
4.       :อายุไมต่ํากวา 35 ปบริบูรณ:2 
023:ขอใดไมใชวิธีการในการจัดซื้อจัดจางของสวนราชการ  
1.       :ตกลงราคา 
2.       :สอบราคา 
3.       :จางเหมาราคา 
4.       :ประกวดราคา:3 
024:การจัดซื้อจัดจางโดยวีธีตกลงราคาจะตองมีวงเงินไมเกินเทาไร  
1.       :10,000  บาท 
2.       :50,000  บาท 
3.       :100,000  บาท 
4.       :500,000  บาท:3 
025:ขอใดเปนรายไดขององคการบริหารสวนตําบล 
1.       :เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
2.       :ภาษีอากร 
3.       :คาธรรมเนียม คาปรับ คาใบอนุญาต ตามกฎหมายกําหนด 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
026: "หนังสือภายใน" หมายถึง 
1.       :หนังสือที่ติดตอภายในจังหวัดเดียวกัน 
2.       :หนังสือที่ติดตอภายในกรมเดียวกัน 
3.       :หนังสือที่ติดตอภายในกระทรวงเดียวกัน 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
027:ขอใดเปนหนังสือประชาสัมพันธ 
1.       :บันทึกขอความ 
2.       :ขอบังคับ 
3.       :ประกาศ 
4.       :คําสั่ง:3 
028:ลักษณะของผูที่จะทํางานสารบรรณไดดีคือ 
1.       :ผูมีความรูภาษไทยดี 
2.       :ผูรูระเบียบงานสารบรรณดี 
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3.       :ผูที่สามารถติดตอ โตตอบ ประสานงานคลองแคลว วองไว  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
029:ในงานสารบรรณ "หนังสือ" หมายถึง 
1.       :หนังสือเรียน 
2.       :หนังสือราชการ 
3.       :หนังสือนอกหลักสูตร 
4.       :หนังสือทุกประเภท:2 
030: บรรดาขอความทั้งหลายที่ผูมีอํานาจหนาที่กําหนดใชโดยอาศัยอํานา จของกฎหมายเรียกวาอะไร  
1.       :คําสั่ง 
2.       :ขอบังคับ 
3.       :ระเบียบ 
4.       :กฎกระทรวง:1 
031: บรรดาขอความทั้งหลายที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพรใหประชาชนทร าบโดยทั่วไป เรียกวาอะไร  
1.       :แถลงการณ 
2.       :ประกาศ 
3.       :คําสั่ง  
4.       :ขาว:2 
032:หนังสือติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการถึงหนวยงานอื่นซึ่งมิใชหนวยงานราชการหรือมีถึ 
งบุคคลภายนอก คือ 
1.       :หนังสือภายใน 
2.       :หนังสือภายนอก 
3.       :หนังสือประทับตรา 
4.       :หนังสือที่เจาหนาที่จัดทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐาน :2 
033:การเก็บเอกสารที่ดีที่สุดควรปฏิบัติอยางไร 
1.       :เก็บเอกสารที่มีระบบเดียวตลอด 
2.       :เก็บเอกสารที่มีอุปกรณพรอม 
3.       :เก็บเอกสารไวอยางเปนระบบ 
4.       :เก็บเอกสารใหเปนปจจุบัน:4 
034: จุดประสงคที่สําคัญในการจัดเก็บเอกสารอยางมีระบบไวในที่เดียว กัน คือ  
1.       :คนหาเอกสารไดทันทวงที 
2.       :เพื่อความปลอดภัยและเอกสารจะอยูอยางเปนระเบียบ  
3.       :เพื่อรวบรวมเอกสารไวในแหลงที่มีผูรับผิดชอบเปนสัดสวน  
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4.       :ถูกทุกขอ:4 
035:จดหมายราชการ ไมควรใชสํานวนในขอใด 
1.       :ภาษานักประพันธหรือภาษาพูด 
2.       :ถูกตองตามสากลนิยม 
3.       :เรียบรอย 
4.       :สุภาพ:1 
036:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ  
1.       :ตี 
2.       :ตบ 
3.       :เตะ 
4.       :ตอย:3 
037:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ  
1.       :โต 
2.       :จิ๋ว 
3.       :นิด 
4.       :เล็ก:1 
038:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ 
1.       :ฉิ่ง 
2.       :ซอ 
3.       :กลอง 
4.       :ระนาด:2 
039:คําตอบในขอใดที่จัดไมเขาพวกกับคําตอบในขออื่น ๆ  
1.       :มะขาม 
2.       :มะยม 
3.       :มะปราง 
4.       :มะนาว:4 
040:คําตอบในขอใดที่แตกตางจากขออื่น  
1.       :น้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปา 
2.       :ลิ้นกับฟน 
3.       :ขิงก็ราขาก็แรง 
4.       :เกลือจิ้มเกลือ:1 
041:พ.ต.ท. ทักษิณ   ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีคนที่เทาไร 
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1.       :21 
2.       :22 
3.       :23 
4.       :24:3 
042:สมาชิกวุฒิสภาชุดปจจุบันมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป 
1.       :4   ป  
2.       :6   ป 
3.       :7   ป 
4.       :9   ป:2 
043:จํานวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน มี  
1.       :500  คน 
2.       :400   คน 
3.       :200   คน 
4.       :700   คน:1 
044:ใครดํารงตําแหนงประธานรัฐสภา 
1.       :ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
2.       :ประธานศาลฎีกา 
3.       :ประธานวุฒิสภา 
4.       :ประธานสภาผูแทนราษฎร:4 
045:ขอใดเปนตําแหนงขาราชการการเมือง 
1.       :เลขานุการนายกรัฐมนตรี 
2.       :เลขานุการคณะรัฐมนตรี 
3.       :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.       :ปลัดกระทรวง:1 
046:คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันมีกี่คน  
1.       :34 
2.       :35 
3.       :36 
4.       :40:3 
047: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2546 ไดปรับปรุงมาจากระเบียบใด  
1.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ .ศ. 2540 
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2.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ .ศ. 2541 
3.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ .ศ. 2542 
4.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการวางแผนพัฒนาขององคกรปกครองส วนทองถิ่น พ .ศ. 2543:2 
048: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค กรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2546 เมื่อมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาใหใชเมื่อพนกําหนดกี่วัน  
1.       :30  วัน   
2.       :60  วัน 
3.       :90   วัน 
4.       :180  วัน:3 
049:"องคกรปกครองสวนทองถิ่น" ใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนา
ขององค กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2546   ไมไดหมายความถึงขอใด 
1.       :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล  
2.       :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา  
3.       :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
4.       :องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร :4 
050: ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาองคก รปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ.2546 คําวา "แผนพัฒนา" ไมไดหมายถึง 
1.       :แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
2.       :แผนพัฒนาหาป 
3.       :แผนพัฒนาสามป 
4.       :ไมมีขอถูกตอง:2 
  
คลิกกลับไปดานบน   ปาเย็นจาาาาาา 
คณะกรรมการแอค 

 

 
 
Joined: 05 มิถุนายน 2006 
Location: Thailand 
โพสท: 1919  

http://www.actcorner.com/forum/forum_posts.asp?TID=2079&PN=1
javascript:openWin('pop_up_profile.asp?PF=6&FID=15','profile','toolbar=0,location=0,status=0,menubar=0,scrollbars=1,resizable=1,width=590,height=425')
http://www.actcorner.com/forum/search_form.asp?KW=%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%B2%E0%B8%B2&SI=AR&FM=15&FID=15&TID=2079&PN=1&TPN=1


~ 124 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

โพสทเมื่อ: 07 มีนาคม 2007 at 00:48 | IP Logged  
 

 

051:องคกรจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการชุดใดไมเกี่ยวของดวย  
1.       :คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
2.       :คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  
3.       :คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
4.       :ถูกทุกขอ:3 
052:คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล มีประธานกรรมการคือ  
1.       :ประธานสภา อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :นายก อบต. 
4.       :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:3 
053: คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมีประ ธานคือ  
1.       :ประธานสภา อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :นายก อบต. 
4.       :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:2 
054:คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. มีประธานกรรมการคือ 
1.       :ประธานสภา อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :นายก อบต. 
4.       :ผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับคัดเลือก:1 
055:คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น มีประธานกรรมการคือ  
1.       :นายก อบต. 
2.       :นายก อบจ. 
3.       :ประธานสภา อบต. 
4.       :ประธานสภา อบจ.:2 
056:คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ มีประธานกรรมการคือ  
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูวาราชการจังหวัด 
3.       :ผูบริหารทองถิ่นที่ไดรับเลือก  
4.       :หัวหนาสวนราชการที่ไดรับแตงตั้ง:1 
057: การจัดทําและทบทวนแผนพัฒนาสามปใหแลวเสร็จภายในเดือนใดกอนงบป ระมาณประจําป  

http://www.actcorner.com/forum/edit_post.asp?M=Q&PID=10443&TPN=1
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1.       :มิถุนายน 
2.       :ตุลาคม 
3.       :สิงหาคม 
4.       :ธันวาคม:1 
058:ผูมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนพัฒนาสามป คือผูใด 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูบริหารทองถิ่น 
3.       :สภาทองถิ่น 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:4 
059:การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของใคร 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูบริหารทองถิ่น 
3.       :สภาทองถิ่น 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:2 
060:ผูประกาศใชแผนพัฒนาที่ไดรับการอนุมัติแลวคือผูใด 
1.       :ผูบริหารทองถิ่น 
2.       :นายอําเภอ 
3.       :สภาทองถิ่น 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:1 
061:แผนปฏิบัติการใหจัดทําแลวเสร็จภายในเดือนใดของปงบประมาณนั้น  
1.       :มิถุนายน 
2.       :ตุลาคม 
3.       :สิงหาคม 
4.       :ธันวาคม:4 
062:การแกไขแผนปฏิบัติการเปนอํานาจของใคร 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูบริหารทองถิ่น 
3.       :สภาทองถิ่น 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:2 
063:ผูมีอํานาจขยายเวลาการจัดทําแผนปฏิบัติการคือผูใด  
1.       :ผูวาราชการจังหวัด 
2.       :นายอําเภอที่ไดรับมอบอํานาจจากผูวาราชการจังหวัด  
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3.       :ผูบริหารทองถิ่นตามมติสภาทองถิ่น 
4.       :ถูกเฉพาะขอ ก และ ข:4 
064: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที  ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และตองประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทอง ถิ่นทราบอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนใดของทุกป  
1.       :มิถุนายน 
2.       :ตุลาคม 
3.       :สิงหาคม 
4.       :ธันวาคม:4 
065: คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหมีอํานาจหนาที  ตองรายงานผลและเสนอ
ความเห็น และตองประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทอง ถิ่นทราบอยาง
นอยปละหนึ่งครั้งตองติดประกาศโดยเปดเผยไมนอ ยกวากี่วัน  
1.       :7   วัน 
2.       :10  วัน 
3.       :15  วัน 
4.       :30  วัน:4 
066: ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนองคกรปกครอง สวนทองถิ่น พ .ศ.2546 
ใหผูใดเปนผูมีอํานาจยกเวน หรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ขององคการปกครองสวนทองถิ่นภายใน
เขตจังหวัด ในกรณีที่มีเหตุจําเปน 
1.       :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2.       :ผูวาราชการจังหวัด 
3.       :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น     
4.       :ประธานคณะกรรมการประสานแผนทองถิ่น:2 
067:ขอใดถูกตองที่สุด 
1.       :เงินสะสม หมายความวาเงินที่เหลือจายจากปกอน ๆ 
2.       :ใบสําคัญคูจาย หมายความวาหลักฐานที่เปนใบเสร็จรับเงิน 
3.       :ตูนิรภัย หมายถึงตูเหล็กซึ่งใชเก็บรักษาเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ  น  
4.       :หลักฐานการจาย หมายความวา หลักฐานแสดงวาไดมีการจายใหแกผูรับหรือเจาหนี้ตามขอผูกพ  ัน
แลว:4 
068:ขอใดถูกตองที่สุด 
1.       :การรับชําระเงินทุกประเภท จะตองออกใบเสร็จรับเงินใหแกผูนํามาชําระทุกครั้งและใหใชใบเ สร็จรับ
เงินเลมเดี่ยวกันทุกประเภท  
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2.       :หนวยงานคลังบันทึกเงินที่ไดรับในบัญชีเงินสดหรือบัญชีเงินฝา กวันใดก็ไดในหนึ่งเดือนที่มีการรับ
เงิน  
3.       :หนวยงานคลังจัดใหมีการตรวจสอบจํานวนเงินที่เจาหนาที่จัดเก็ บและนําสงพรอมกับหลักฐานและ
รายการที่บันทึกไวในบัญชีเงินสดหร  ือบัญชีเงินฝากธนาคารวาถูกตองครบถวนหรือไม  
4.       :เงินประเภทใดมีใบเสร็จเงินหลายฉบับไมสามารถจะรวมรับเงินประเภ ทนั้นตามสําเนาใบเสร็จทุก
ฉบับมาบันทึกในบัญชีรายการเดียวได:3  
069: การเจาะปรุหรือประทับตราเลิกใชใบเสร็จรับเงินจะกระทําเมื่อใด  
1.       :เมื่อตองการยกเลิกใบเสร็จ 
2.       :เมื่อสิ้นปงบประมาณ 
3.       :เมื่อใบเสร็จบางฉบับในหนึ่งเลมสูญหาย 
4.       :เมื่อใชใบเสร็จไมหมดทั้งเลมในหนึ่งเดือน:2 
070: องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถเก็บรักษาเงินสดไวในตูนิรภัยไ ดจํานวนไมเกินเทาใด  
1.       :10,000  บาท 
2.       :20,000  บาท 
3.       :40,000  บาท 
4.       :50,000  บาท:2 
071:ใครเปนผูเก็บรักษาลูกกุญแจตูนริภัย 
1.       :รองนายก อบต. 
2.       :กรรมการเก็บรักษาเงิน 
3.       :ปลัด อบต. 
4.       :หัวหนาสวนการคลัง:2 
072: การแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาไว ณ สํานักงานตองแตงตั้งอยางนอยจํานวนเทาใด  
1.       :2  คน 
2.       :3  คน 
3.       :4  คน 
4.       :5  คน:  
073: การแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่นเปนคณะกรรมการเก็บรักษาเงินจะต  องแตงตั้งพนักงานสวนทองถิ่น
ระดับใดขึ้นไปเปนคณะกรรมการ  
1.       :ระดับ 3  ขึ้นไป 
2.       :ระดับ 4  ขึ้นไป 
3.       :ระดับ 5  ขึ้นไป 
4.       :ระดับ 6  ขึ้นไป:2 
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074: กรณีในวันใดมีจํานวนเงินเกินอํานาจที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ เก็บรักษาไวไดจะตองดําเนินการ
อยางไร  
1.       :ใหนายก อบต.เก็บรักษาไว ในวันรุงขึ้นใหมอบใหเจาหนาที่การเงินนําฝากธนาคาร 
2.       :ใหหัวหนาสวนการคลังเก็บรักษาไวในวันรุงขึ้นให นําเงินฝากธนาคาร 
3.       :ใหนําฝากใหเสร็จสินภายในวันนั้น ถาฝากในวันนั้นไมทันใหนําฝากตูนิรภัยและวันรุงขึ้นหรือวันเ ปด
ทําการถัดไปใหนําฝากธนาคาร 
4.       :ใหปลัด อบต.เก็บรักษาไว ในวันรุงขึ้นใหมอบใหเจาหนาที่การเงินนําฝากธนาคาร :3 
075:การ รับสงเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนเงินสดครั้งหนึ่งมีจํานวนเทาใดใหผูบริหาร
ทองถิ่นแต งตั้งพนักงานสวนทองถิ่นตั้งแตระดับ 3 หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอยสองคนเปนกรรมการ
รับผิดชอบรวมกัน ควบคุมการรับสงเงิน  
1.       :10,000  บาท 
2.       :20,000  บาท 
3.       :30,000  บาท 
4.       :40,000  บาท:3 
076:ผูใดมีอํานาจในการถอนเงินฝากขององคการบริหารสวนตําบล  
1.       :นายก อบต. กับ ปลัด อบต. 
2.       :นายก อบต. กับ หัวหนาสวนการคลัง 
3.       :นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ ปลัด อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
4.       :นายก อบต. หรือผูที่ไดรับมอบหมาย กับ รองนายก อบต . หรือผูที่ไดรับมอบหมาย:3 
077:เงินที่เบิก ถาไมไดจายหรือจายไมหมด ใหหนวยงานผูเบิกนําสงคืนหนวยงานคลังภายในกี่วัน  
1.       :10  วัน 
2.       :15  วัน 
3.       :20  วัน 
4.       :25  วัน:2 
078: การเบิกเงินเพื่อจายเปนคาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของใหมีเอ กสารประกอบฎีกา ดังนี้  
1.       :สัญญาซื้อทรัพยสินหรือจางทําของหรือเอกสารอื่นอันเปนหลักฐาน แหงหนี้  
2.       :ใบแจงหนี้ หรือใบสงมอบทรัพยหรือมอบงาน  
3.       :เอกสารการตรวจรับทรัพยสิน หรือตร วจรับงาน 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
079: กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหนี้ผูพันไวกอนสิ้นป โดยการสั่งซื้อ หรือสั่งจาง ถาเห็นวาจะ
เบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันนั้นไมทันภายในปใหขออน  ุมัติเบิกตักปตอใคร 
1.       :นายก อบต. 
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2.       :นายอําเภอ 
3.       :ผูวาราชการจังหวัด 
4.       :หัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด:1 
080: การเบิกตัดปจะกระทําไดภายในเงื่อนไขใด 
1.       :เปน รายจายงบกลาง หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุเฉพาะรายจายที่เกี่ยวกับการบํารุงดูแลรักษา
ที่ดิ นและสิ่งกอสรางและหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง  
2.       :ตองทําสัญญากันไวเรียบรอยแลวและมีกําหนดการสิ้นสุดแหงสัญญา นั้นไมเกินเดือนกันยายนของป
ใหม  
3.       :ใหวางฎีกาเบิกตัดป ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดกอนวันสิ้นปอยางนอยสามสิบวัน  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
081: ผูใดมีหนาที่ในการตรวจฎีกาขององคการบริหารสวนตําบล  
1.       :นายก อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :หัวหนาสวนการคลังหรือเจาหนาที่การเงินที่ไดรับมอบหมาย 
4.       :เจาหนาที่การเงินและบัญชี:3 
082:ผูใดเปนผูอนุมัติฎีกาขององคการบริหารสวนตําบล 
1.       :หัวหนาสวนการคลัง 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :นายก อบต. 
4.       :นายอําเภอ:3 
083:องคการบริหารสวนตําบลจายใหแกผูมีสิทธิรับเงินดวยวิธีใด 
1.       :จายเปนเงินสดเทานั้น 
2.       :จายเปนเช็ค 
3.       :จายเปนพันธบัตรรัฐบาล 
4.       :จายเปนเช็คและเงินสด:2 
084: ถาผูมีสิทธิรับเงินไมสามารถรับเงินดวยตนเองไดจะมอบฉันทะให  ผูอื่นเปนผูรับแทนจะตองไดรับ
อนุญาตจากใคร  
1.       :นายก อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :หัวหนาหนวยงานคลัง 
4.       :นายอําเภอ:3 
085: การจายเงินในขอใดตอไปนี้ใหผูจายเงินทําใบรับรองการจายเงิ นโดยไมตองทําบันทึกแจงเหตุผล  
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1.       :การจายเงินรายหนึ่ง ๆ เปนจํานวนเงินไมถึงสิบบาท 
2.       :การจายเงินคารถ หรือเรือนั่งรับจาง  
3.       :การจายเงินเปนคาโดยสารรถไฟ รถยนตประจําทางหรือเรือยนตประจําทาง  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
086: ผูใดเปนผูมีอํานาจในการอนุมัติใหยืมเงินขององคการบริหารสว นตําบลได  
1.       :หัวหนาสวนการคลัง 
2.       :ปลัด อบต. 
3.       :นายก อบต. 
4.       :นายอําเภอ:3 
087:การจายยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลจะกระทําไดก็ตอเมื่อ  
1.       :เมื่อพนักงานสวนตําบลเปนหนี้ 
2.       :มีงบประมาณเพื่อการนั้นแลว 
3.       :ผูยืมไดทําสัญญาการยืมเงินและรับรองวาจะปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งที่ไดกําหนดไว
สําหรับเรื่องนั้น 
4.       :ขอ ข  และ  ค  ถูก:4 
088: การยืมเงินเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหผูยืมส งใบสําคัญและเงินที่เหลือจายภายใน
กําหนดกี่วัน  
1.       :15  วัน 
2.       :20  วัน 
3.       :25  วัน 
4.       :30  วัน:1 
089: ในกรณีจําเปนเรงดวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจยืมเงินสะสมใน สวนที่เก็บรักษาไวเองทดรอง
จายในกิจการที่อยูอํานาจหนาที่ขอ งองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยไดรับอนุมัติจากใคร  
1.       :นายก อบต. 
2.       :คณะผูบริหารทองถิ่น 
3.       :สภาทองถิ่น 
4.       :นายอําเภอ:3 
090:ขอใดถูกตองที่สุด 
1.       :องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเมื่อไดรับอนุ มัติจากนายอําเภอเทานั้น  
2.       :องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจจายขาดเงินสะสมไดเมื่อไดรับอนุ มัติจากผูวาราชการจังหวัดเทานั้น  
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3.       :เมื่อ ไดกันเงินสะสมไวเพียงพอที่จะสํารองจายเปนเงินเดือน คาจาง คาตอบแทนไมนอยกวาระยะเวลา
ที่เหลือ แตทั้งนี้ตองไมนอยกวาสามเดือนและอีกรอยละยี่สิบหาของยอด เงินสะสมคงเหลือเพื่อสํารองจาย
กรณีฉุกเฉินอื่น ๆ 
4.       :ไมมีขอใดถูก:4 
091: หัวหนาหนวยงานคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองจัดทํางบแสด งฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ 
ตามแบบที่กรมการปกครองกําหนดเพื่อสงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ภูมิภาคตรวจสอบภายในกี่วันนับ
แตวันสิ้นปงบประมาณ  
1.       :30  วัน 
2.       :60  วัน 
3.       :90  วัน 
4.       :120  วัน:3 
092: เมื่อลงรายการจํานวนในใบเสร็จรับเงินผิดพลาดเมื่อตองแกไขจะทําอ ยางไร  
1.       :ขีดฆาแลวเขียนใหมทั้งจํานวนพรอมลงลายมือชื่อกํากับ  
2.       :ขีดฆาแลวเขียนใหม 
3.       :ทําลายทิ้งทั้งฉบับยกเวนสําเนา 
4.       :ยกเลิกทั้งฉบับ:4 
093:เงินในขอใดตอไปนี้ไมตองนําสงเปนเงินรายได  
1.       :เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
2.       :เงินที่ผูอุทิศใหกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยมีวัตถุประสงค  ไวแลว  
3.       :เงินที่จัดหาขึ้นเพื่อกระทําการอยางใดอยางหนึ่งโดยไมใชงบปร ะมาณ  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
094:ขอใดตอไปนี้ไมถูกตอง 
1.       :ใบ เสร็จรับเงินเลมใด ใชสําหรับรับเงินของปใด ใหใชรับเงินภายในปนั้นเทานั้น เมื่อขึ้นไปใหมก็ให
ใชใบเสร็จเลมใหม ใบเสร็จรับเงินฉบับใดที่ยังไมใชใหคงติดไวกับเลมแตเจาะปรุ รูหรือ ประทับตราเลิกใช
เพื่อใหเปนที่สังเกตมิใหนํามาใชรับเงินไดต  อไป 
2.       :ใบ เสร็จรับเงินเลมใดใชสําหรับรับเงินของปนั้น เมื่อสิ้นปใหใชตอไปไดและจัดทํารายงานสรุปเลขที่
ใบเสร็จใหป ลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ  
3.       :ใบเสร็จรับเงินหามขูด ลบ แกไข เพิ่มเติมจํานวน 
4.       :หนวยงานคลังตองจัดทําทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน เพื่อทราบและตรวจสอบจํานวนที่จัดพิมพ :4 
095: การยืมเงินขององคการบริหารสวนตําบลบุคคลใดเปนผูลงนามในสัญญา การยืมเงิน 
1.       :นายก อบต. 
2.       :ปลัด อบต. 
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3.       :หัวหนาสวนการคลัง 
4.       :ถูกทุกขอ:1 
096:การขออนุมัติเบิกตัดปตองมีเงื่อนตามขอใด  
1.       :ไดกอหนี้ผูกพันไวกอนสิ้นปงบประมาณ 
2.       :ไดกอหนี้ผูกพันไวแลวและสัญญาสิ้นสุดไมเกินเดือนกันยายนขอ งปใหม  
3.       :วางฏีกาเบิกเงินกอนสิ้นปงบประมาณไมนอยกวา 30 วัน 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
097: ระเบียบงานสารบรรณฉบับปจจุบันเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตเมื่อใ ด  
1.       :1 มกราคม 2526 
2.       :1 มิถุนายน 2526 
3.       :1 ตุลาคม  2526 
4.       :1 เมษายน 2526:2 
098: ผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณคือใคร 
1.       :นายกรัฐมนตรี 
2.       :เลขาธิการ ก.พ. 
3.       :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.       :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย:3 
099: หนังสือราชการมีกี่ชนิด 
1.       :3  ชนิด 
2.       :4  ชนิด 
3.       :5  ชนิด 
4.       :6  ชนิด:4 
100: หนังสือราชการคืออะไร 
1.       :เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ 
2.       :เอกสารที่เปนหนังสือสําคัญ 
3.       :เอกสารที่เจาหนาที่เรียกรองใหนําสง  
4.       :เอกสารที่สงทางไปรษณียโดยไมตองติดแสตมป:1 
101: ตัวครุฑที่ใชกระดาษราชการมี 2  ขนาด คือ ครุฑกลางสูง  3  ซม. ครุฑเล็กสูงเทาใด 
1.       :2.5  ซม. 
2.       :2.0  ซม. 
3.       :1.5  ซม. 
4.       :1.0  ซม.:3 
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102: การรับหนังสือมีวิธีการปฏิบัติตามลําดับขั้นตอนอยางใดตามลําดับก  อนหลัง 
1.       :เปดซองแลวตรวจ ลงชื่อรับหนังสือ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรา
รับ 
2.       :เปดซองแลวตรวจ ลงทะเบียนรับ ประทับตราหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงชื่อรับหนังสือ  
3.       :เปดซองแลวตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงทะเบียนรับ ลงชื่อรับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรา
รับ 
4.       :เปดซองแลวตรวจ ประทับตรารับหนังสือ ลงเลขที่ทะเบียนรับที่ตรารับ ลงทะเบียนรั บ ลงชื่อรับ
หนังสือ:4 
103: หนังสือราชการคือ 
1.       :เอกสารทางราชการ 
2.       :เอกสารที่ราชการทําขึ้น 
3.       :เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ 
4.       :เอกสารโตตอบในราชการ  :3 
104: หนังสือภายนอกใหใชกระดาษชนิด 
1.       :กระดาษบันทึกขอความ 
2.       :กระดาษตราครุฑ 
3.       :กระดาษบันทึกหรือตราครุฑก็ได 
4.       :กระดาษที่ราชการกําหนด:2 
105: หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อใหใชไดในกรณีใด 
1.       :การสงสิ่งของเอกสารหรือบรรณสารระหวางสวนราชการ 
2.       :คําแนะนํา 
3.       :แถลงการณ 
4.       :หนังสือที่ไมเกี่ยวกับราชการ:1 
106: หนังสือที่ตองเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการตลอดไป เชน  
1.       :เรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน 
2.       :เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบ 
3.       :เรื่องที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร 
4.       :ถูกทุกขอ:3 
107: กรรมการดําเนินการทําลายหนังสือประกอบขึ้นดวยบุคคลอยางนอยกี่ค น  
1.       :2  คน 
2.       :3  คน 
3.       :4  คน 
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4.       :เทาใดก็ได:2 
108: ถาผูรับหนังสือเปนรัฐมนตรี คําขึ้นตนใหใชคําวา  
1.       :กราบเรียน 
2.       :เรียน 
3.       :เสนอ 
4.       :ขอประธานกราบเรียน:2 
109: การจดบันทึก หรือรายงานการประชุมอาจทําไดกี่วิธี  
1.       :1  วิธ ี
2.       :2  วิธ ี
3.       :3  วิธ ี
4.       :4  วิธี:3 
110: หนังสือประทับตรา คืออะไร 
1.       :หนังสือที่หัวหนาสวนราชการเปนคนลงนาม 
2.       :หนังสือติดตอราชการที่เปนพิธีนอยกวาหนังสือภายนอกและภายใน 
3.       :หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับ กรมขึ้นไป  
4.       :หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหนาสวนราชการระดับ กองขึ้นไป :3 
111: หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด 
1.       :2  ชนิด 
2.       :3  ชนิด 
3.       :4  ชนิด 
4.       :5  ชนิด:2 
112: หนังสือประชาสัมพันธมีกี่ชนิด 
1.       :1  ชนิด 
2.       :2  ชนิด 
3.       :3  ชนิด 
4.       :4  ชนิด:3 
113: ประกาศจัดเปนหนังสือชนิดใด 
1.       :หนังสือสั่งการ 
2.       :หนังสือประชาสัมพันธ 
3.       :หนังสือประทับตรา 
4.       :หนังสือแถลงการณ:2 
114: หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ มีกี่ชนิด  
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1.       :1  ชนิด 
2.       :2  ชนิด 
3.       :3  ชนิด 
4.       :4  ชนิด:4 
115: หนังสือที่ตองปฏิบัติเร็วกวาปกติแบงออกเปนกี่ประเภท 
1.       :1  ประเภท 
2.       :2  ประเภท 
3.       :3  ประเภท 
4.       :4  ประเภท:3 
116: หนังสือราชการภาษาอังกฤษ แบงออกเปน 2  ประเภทคือ 
1.       :หนังสือที่ลงชื่อและหนังสือที่มิตองลงชื่อ  
2.       :หนังสือที่เปนแบบพิธีและหนังสือที่ไมเปนแบบพิธี 
3.       :หนังสือโตตอบและหนังสือแถลงขาว 
4.       :บันทึกชวยจํา และบันทึกเตือนความจํา:1 
117: การพิจารณาหนังสือที่จะขอทําลายเปนหนาที่ของ 
1.       :หัวหนาสวนราชการระดับกรม 
2.       :ผูที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทน  
3.       :คณะกรรมการที่หัวหนาสวนราชการระดับกรมแตงตั้ง  
4.       :คณะกรรมการที่ปลัดกระทรวงแตงตั้งโดยการเสนอของหัวหนาสวนราช การระดับกรม :3 
118: คําวา "คําสั่ง"  คือ 
1.       :คําสั่งดวยวาจา คําสั่งที่เปนลายลักษณอักษรและเปนคําสั่งที่บันทึกถึงตัวผูปฏ  ิบัติโดยเฉพาะ 
2.       :การสั่งดวยบันทึก ทางจดหมายและดวยสื่อนําสาร 
3.       :บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาสั่งการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎห มาย 
4.       :การกระทําดวยหนังสือหรือเรียกเจาหนาที่มาพบเพื่อ สั่งการแตล ะเรื่อง:3 
119: การเก็บหนังสือแบงออกเปน 
1.       :เก็บเขาแฟมเพื่อสะดวกในการคนหาเรื่องเดิม,เก็บเพื่อเปนหลักฐานและเก็บเพื่ออางอิงในการปฏิบัติ  
2.       :การเก็บระหวางปฏิบัติ, เก็บเมื่อปฏิบัติแลวเสร็จและการเก็บไวเพื่อใชในการตรวจสอบตล อดจน
กําหนดระยะเวลาทําลายไว 
3.       :เก็บโดยมิดชิดปลอดภัยและกําหนดการเรงดวนในการขอยาย 
4.       :เก็บใหเปนระเบียบเพื่อการคนหาไดสะดวก:2 
120: การเก็บหนังสือราชการโดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
1.       :5  ป 



~ 136 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

2.       :10  ป 
3.       :15  ป 
4.       :ไมมีขอใดถูก:2 
121: ให เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการเก็บหนังสือ สํารวจหนังสือที่อายุครบการเก็บในปนั้น จัดทําบัญชี
หนังสือขอทําลายเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อทําลายหนังส  ือภายในกี่วัน หลังจากวันสิ้นปปฏิทิน 
1.       :30  วัน 
2.       :60  วัน 
3.       :120  วัน 
4.       :1  ป:2 
122: ระเบียบคือหนังสือชนิดหนึ่งที่จัดอยูในหนังสือประเภทใด 
1.       :หนังสื่อสั่งการ 
2.       :หนังสือประทับตรา 
3.       :หนังสือภายใน 
4.       :หนังสือภายนอก:1 
123: คํา สรรพนาม สําหรับเจาของหนังสือที่วา "ขาพระพุทธเจา" นอกจากจะใชกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชิน  ีแลว ยังใชกับ  
1.       :สมเด็จพระบรมราชชนนี 
2.       :สมเด็จเจาฟา 
3.       :พระบรมวงศชั้นพระองคเจา 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
124: งานสารบรรณ คือ 
1.       :งานที่เกี่ยวกับระเบียบการรางโตตอบหนังสือและเสนอความเห็น  
2.       :งานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตอกับหนวยราชการทั้งภายในและ ภายนอกหนวย  
3.       :งาน ที่ปฏิบัติดวยหนังสือ นับตั้งแต คิด ราง เขียน แตงพิมพ จดจํา ทําสําเนา สง รับ บันทึกยอเรื่อง 
เสนอสั่งการ ตอบ เก็บเขาที่และคนหา 
4.       :งานเกี่ยวกับธุรการทุกชนิด ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายใหรับผิดชอบ:3 
125:  การปฏิบัติกับหนังสือที่ตองเก็บไวตลอดไป คือ  
1.       :ใหเก็บโดยมิดชิด ปลอดภัยและกําหนดความเรงดวนในการขนยาย 
2.       :เก็บใสตูเอกสารที่มั่นคงแข็งแรงและกําหนดชั้นความลับ 
3.       :ใหประทับตราคําวา "หามทําลาย" ดวยหมึกสีแดงที่หนาแฟมเรื่องนั้น 
4.       :เก็บใหเปนระเบียบ แลวแจงใหเจาหนาที่ทราบทั่วกัน:3 



~ 137 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

126:  ผูที่มีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับระเบียบสํานักนายก รัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ คือ
ใคร 
1.       :หัวหนาสวนราชการนั้น ๆ 
2.       :สํานักงาน ก.พ. 
3.       :ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.       :ปลัดกระทรวงนั้น ๆ:3 
127:  ประกาศ หรือแถลงการณ เปนหนังสือชนิดใด 
1.       :หนังสือสั่งการ 
2.       :หนังสือประชาสัมพันธ 
3.       :หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้นเพื่อใหทุกฝายถือปฏิบัติตามนโยบ าย  
4.       :หนังสือประทับตรา:2 
128: ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตายหรือขาดคุณสมบัติ คณะรัฐมนตรีมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคน
หนึ่งปฏบิัติ ดังนี้ 
1.       :รักษาราชการแทน 
2.       :ปฏิบัติราชการแทน 
3.       :ปฏิบัติหนาที่แทน 
4.       :ทําการแทน:3 
129: คําขึ้นตนของหนังสือภายในถึงบุคคลธรรมดา ใชคําขึ้นตนอยางไร 
1.       :เรียน 
2.       :ขอประทานเสนอ 
3.       :ขึ้นอยูกับตําแหนงของบุคคล 
4.       :ถึง:1 
130: บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่ไดวางไว เพื่อถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนประจํา เรียกวา  
1.       :คําสั่ง 
2.       :ระเบียบ 
3.       :ขอบังคับ 
4.       :ประกาศ:2 
 
 
Joined: 05 มิถุนายน 2006 
Location: Thailand 
โพสท: 1919  
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โพสทเมื่อ: 07 มีนาคม 2007 at 00:49 | IP Logged  
 

 

131: ขอความใด ถูกตองเกี่ยวกับขอบังคับ 
1.       :รายละเอียดของขอบังคับมีหัวขอเหมือนกับคําสั่ง 
2.       :ผูออกขอบังคับไมจําเปนจะตองพิมพชื่อเต็มไวดวย  
3.       :การเขียนขอบังคับตองมีชื่อสวนราชการอยูดวย 
4.       :การเขียนวันที่ของขอบังคับตองเขียนเต็มโดยมี วันที่ เดือน พ.ศ.:3 
132: หนังสือราชการตอไปนี้ ขอใดตองใชกระดาษตราครุฑ  
1.       :ขาว 
2.       :ประกาศ 
3.       :แถลงการณ 
4.       :ขอ ก และ  ข  ถูก:4 
133: หนังสือรับรอง คือหนังสือที่สวนราชการออกให  
1.       :รับรองบุคคล 
2.       :รับรองนิติบุคคล 
3.       :รับรองหนวยงาน 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
134: หนังสือที่เจาหนาที่ตองปฏิบัติทันทีที่ไดรับ  
1.       :หนังสือดวนมาก 
2.       :หนังสือดวน 
3.       :หนังสือดวนที่สุด 
4.       :หนังสือลับ:3 
135: ขอใดคือลักษณะของหนังสือเวียน 
1.       :หนังสือถึงผูรับเปนจํานวนมาก 
2.       :มีใจความอยางเดียวกัน 
3.       :มีรหัสตัวพยัญชนะ " ว "ที่หนาเลขทะเบียนหนังสือสง 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
136: ขอใดมิใชสวนประกอบของตรารับหนังสือ 
1.       :เลขที่ 
2.       :วันที่  
3.       :เวลา 
4.       :ลงชื่อผูรับ:4 
137: ตรารับหนังสือราชการเปนรูปสีเหลี่ยมผืนผาตามขวาง มีขนาดมาตรฐานเทาใด 

http://www.actcorner.com/forum/edit_post.asp?M=Q&PID=10446&TPN=1
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1.       :2" X 2.5" 
2.       :2" X 3" 
3.       :2.5 X <st1:metricconverter w:st="on" productid="5 ซม.">5 ซม.</st1:metricconverter>  
4.       :5 X 2.5 ซม.:3 
138: มาตรฐานของกระดาษ A 4 มีขนาดเทาใด 
1.       :148  มม.  X  210  มม. 
2.       :229  มม.  X  324  มม. 
3.       :52  มม.  X  74  มม. 
4.       :210  มม.  X  297  มม.:4 
139: ตราครุฑที่ใชเปนแบบพิมพ ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ มีความสูงเทาใด 
1.       :3  ซม. 
2.       :2  ซม. 
3.       :1.5  ซม. 
4.       :5  ซม.:1 
140: ซองที่ใชในระเบียบงานสารบรรณมีกี่ขนาด 
1.       :4  ขนาด 
2.       :5  ขนาด 
3.       :6  ขนาด 
4.       :7  ขนาด:1 
141: การประทับตรารับหนังสือเพื่อลง วันที่ เดือน พ .ศ. จะตองประทับตราที่ใด 
1.       :มุมบนดนขวา 
2.       :มุมขนดานซาย 
3.       :มุมลางดานขวา 
4.       :มุมลางดานซาย:1 
142: คําลงทายถึงประธานองคมนตรี ใชคําวาอะไร 
1.       :ขอแสดงความนับถืออยางยิ่ง 
2.       :ขอแสดงความนับถืออยางสูง 
3.       :ขอแสดงความนับถือยิ่ง 
4.       :ไมมีขอใดถูก:1 
143: หนังสือ ที่เปนเรื่องธรรมดาสามัญซึ่งไมมีความสําคัญ และเปนเรื่องทีเกิดขึ้นเปนประจํา เมื่อดําเนินการ
เสร็จแลวใหเก็บไวไมนอยกวากี่ป 
1.       :6 เดือน 
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2.       :1  ป 
3.       :1  ป  6  เดือน 
4.       :2  ป:2 
144: " ใตฝาละอองพระบาท" เปนสรรพนามที่ไมใชสําหรับ 
1.       :สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
2.       :สมเด็จพระบรมราชชนนี 
3.       :สมเด็จพระยุพราช 
4.       :สมเด็จพระบรมราชกุมารี:1 
145: ขอใดคือคํายอของกระทรวงมหาดไทย 
1.       :มห. 
2.       :มท. 
3.       :มหท. 
4.       :มด.:2 
146: ขอใดคือคําขึ้นตนและลงทายที่ใชกับพระภิกษุสงฆทั่วไป 
1.       :นมัสการ – ขอนมัสการดวยความเคารพ 
2.       :กราบเรียน – กราบเรียนดวยความเคารพ 
3.       :การนมัสการ – ขอแสดงความเคารพ 
4.       :นมัสการ - ขอแสดงความเคารพ:1 
401:พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.2537    ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา
เมื่อใด และมีผลบังคับใชเมื่อใด 
1.       :2  กุมภาพันธ  2537 มีผลบังคับใช 2 พฤษภาคม 2537 
2.       :2  มีนาคม  2537 มีผลบังคับใช 2  มีนาคม  2537 
3.       :2  พฤศจิกายน  2537 มีผลบังคับใช 2 พฤศจิกายน 2537 
4.       :2  ธันวาคม  2537 มีผลบังคับใช 2  มีนาคม 2538:4 
402:พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล(ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546  ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเมื่อใด และมีผลบังคับใชเมื่อไหร 
1.       :2  กุมภาพันธ  2546 มีผลบังคับใช 2 พฤษภาคม 2546 
2.       :22  กุมภาพันธ  2546 มีผลบังคับใช 22  กุมภาพันธ  2546 
3.       :2  ธันวาคม  2546 มีผลบังคับใช  3 ธันวาคม 2546 
4.       :22  ธันวาคม  2546  มีผลบังคับใช 23 ธันวาคม 2546:4 
403: บุคคลใดเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหา รสวนตําบล  พ.ศ.2537  
1.       :รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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2.       :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
3.       :ผูวาราชการจังหวัด 
4.       :นายกรัฐมนตรี:1 
404:ขอใดถูกตองเกี่ยวกับสภาตําบล 
1.       :มีฐานะเปนนิติบุคคล  เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  
2.       :สมาชิกสภาตําบลทุกคนมาจากการเลือกตั้ง 
3.       :มีฐานะเปนนิติบุคคล 
4.       :สมาชิกสภาตําบลมีหมูบานละ  2  คน:3 
405:บุคคลใดตอไปนี้มิไดเปนสมาชิกสภาตําบลโดยตําแหนง 
1.       :กํานัน  
2.       :ผูใหญบาน  
3.       :แพทยประจําตําบล  
4.       :สารวัตรกํานัน:4 
406:ผูใดมีหนาที่จัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล 
1.       :กํานัน 
2.       :นายอําเภอ 
3.       :ผูวาราชการจังหวัด 
4.       :คณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง (กกต.):2 
407:สมาชิกสภาตําบล  ซึ่งไดรับการเลือกตั้งมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละกี่ป  
1.       :2  ป  นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
2.       :2  ป  นับแตวันที่เลือกตั้ง 
3.       :4  ป  นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
4.       :5  ป  นับแตวันที่เลือกตั้ง:3 
408:บุคคลใดเปนประธานสภาตําบล 
1.       :กํานัน 
2.       :ผูใหญบานที่ไดรับการคัดเลือก 
3.       :สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับคัดเลือก 
4.       :ไมมีขอใดถูกตอง:1 
409:บุคคลใดเปนเลขานุการสภาตําบล 
1.       :กํานัน 
2.       :ผูใหญบานที่ไดรับการคัดเลือก 
3.       :สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับคัดเลือก 
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4.       :ขาราชการที่ปฏิบัติงานในตําบลนั้นหรือบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมายกําหนด:4  
410:บุคคลใดเปนผูแตงตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตําบล 
1.       :ประธานสภาตําบล 
2.       :สภาตําบล 
3.       :นายอําเภอตามมติของสภาตําบล 
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:3 
411:การประชุมสภาตําบล  ขอใดถูกตอง 
1.       :ใหมีการประชุมสภาตําบลไมนอยกวาเดือนละ  1  ครั้ง 
2.       :ใหมีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง 
3.       :ใหมีการประชุมตามกําหนดสมัยประชุมที่สภาตําบลกําหนด 
4.       :ไมมีขอใดถูกตอง:1 
412:การยกฐานะ อบต. เปนเทศบาล  ตองตราเปนกฎหมายใด 
1.       :พระราชกฤษฎีกา 
2.       :พระราชบัญญัติ 
3.       :ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
4.       :ประกาศกระทรวงมหาดไทย:4 
413:ในการจัดตั้ง อบต. ขอใดถูกตอง 
1.       :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติด ตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
หนึ่งแสนหาหมื่นบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
2.       :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติด ตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
หนึ่งแสนบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
3.       :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติด ตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
สองแสนหาหมื่นบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย 
4.       :สภาตําบลที่มีรายไดไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่ลวงมาติด ตอกันสามป  เฉลี่ยไมต่ํากวาปละ
สองแสนบาท  โดยทําเปนประกาศของกระทรวงมหาดไทย:1 
414:องคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 
1.       :คณะผูบริหาร  และสมาชิกสภา อบต. 
2.       :สภา อบต.  และนายก อบต. 
3.       :สภา อบต.  และผูบริหาร 
4.       :คณะผูบริหารและผูบริหาร:2 
415:ขอตอไปนี้ขอใดไมถูกตอง 
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1.       :ใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการประกาศยุบสภาตําบลทั้งหมดและ อบต. ใดที่มีจํานวนประชากรไม
ถึงสองพันคน  โดย ใหรวมพื้นที่เขากับ อบต. หรือหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่นที่มีเขตติดตอกัน
ภายในเข ตอําเภอเดียวกันภายในเกาสิบวันนับแตที่มีเหตุดังกลาว  
2.       :อบต. มีจํานวนประชากรทั้งหมดไมถึง  1,500  คน  ใหกระทรวงมหาดไทยประกาศยุบรวมไดทันที 
3.       :อบต. มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  
4.       :อาจจัดตั้ง อบต. ขึ้นเปนเทศบาลได:2 
416:สภาองคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวยสมาชิกตามขอใด 
1.       :สมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละ  1  คน 
2.       :สมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละ  2  คน 
3.       :สมาชิกสภา อบต. ตําบลละ  12  คน 
4.       :สมาชิกสภา อบต. ตําบลละ  24  คน:2 
417:ในเขต อบต. ที่มีจํานวนเพียง  1  หมูบาน  ใหมีสมาชิกสภา อบต. ไดกี่คน 
1.       :4  คน  
2.       :6  คน  
3.       :8  คน  
4.       :10  คน:2 
418:ในเขต อบต. ที่มีจํานวนเพียง  2  หมูบาน  ใหมีสมาชิกสภา อบต. จํานวนหมูบานละกี่คน 
1.       :3  คน  
2.       :4  คน  
3.       :6  คน  
4.       :8  คน:1 
419:สมาชิกสภา อบต. มีวาระอยูในตําแหนงคราวละกี่ป 
1.       :4  ป   
2.       :6  ป  
3.       : 8  ป   
4.       :10  ป:1 
420:เขต อบต. มีจํานวน  11  หมูบาน  จะมีสมาชิกสภา อบต. ไดกี่คน 
1.       :11  คน 
2.       :12  คน  
3.       : 22  คน  
4.       : 24  คน:3 
421:ขอใดเปนอํานาจหนาที่ของสภา อบต.  
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1.       :ใหความเห็นชอบแผนพัฒนา อบต. เพื่อเปนแนวทางในการบริหารกิจการของ อบต. 
2.       :พิจารณาใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   รางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป  และรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม 
3.       :ควบคุมการปฏิบัติงานของนายก อบต. ใหเปนไปตามกฎหมาย  นโยบายและแผนพัฒนา 
อบต.  ขอบัญญัติ  ระเบียบ  และขอบังคับของทางราชการ 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
422: ขอใดมิไดเปนลักษณะตองหามของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป  ็นสมาชิกสภา อบต . 
1.       :เปนพนักงานในบริษัทเสริมสุขจํากัด 
2.       :เปนลูกจางของกรุงเทพมหานคร 
3.       :เคยถูกไลออกจากการเปนพนักงานของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไ ทย  
4.       :อยูระหวางการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง:1 
423:ในกรณีตําแหนงประธานสภา อบต. วางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกครบวาระใหเลือกตั้ง
ประธาน สภา อบต. ขึ้นแทนภายในกี่วัน  นับแตวันที่ตําแหนงนั้นวาง 
1.       :15  วัน          
2.       :30  วัน  
3.       :45  วัน  
4.       :60  วัน:1 
424:การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. ขึ้นแทนตําแหนงที่วาง  จะไมเลือกขึ้นแทนหากวาระของสมาชิกสภา 
อบต. เหลืออยูไมถึงกี่วัน 
1.       :60  วัน          
2.       :90  วัน  
3.       :120  วัน  
4.       :180  วัน:4 
425:การลาออกสมาชิกสภา อบต. ที่ทําใหสมาชิกภาพสิ้นสุดตองเปนการยื่นหนังสือลาออกตอบุคคลใ ด  
1.       :นายก อบต.  
2.       :ประธานสภา อบต.   
3.       :ปลัด อบต.   
4.       : นายอําเภอ:4 
426:ในกรณีที่สภา อบต. มีมติใหสมาชิกสภา อบต. คนใดคนหนึ่งออกจากตําแหนง  เนื่องจากมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย  มติของสมาชิกสภา อบต. ดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาเทาใด 
1.       :หนึ่งในสาม   
2.       : กึ่งหนึ่ง  



~ 145 ~ 
 

แนวขอเกา ขอสอบจริง รวบรวมโดยประพันธ เวารัมย จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน 
 

3.       :สองในสาม    
4.       : สามในสี:่4 
427:บุคคลใดเปนผูแตงตั้งประธานสภา อบต. 
1.       :นายอําเภอตามมติสภา อบต. 
2.       :ผูวาราชการตามคําเสนอของนายอําเภอ 
3.       :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น  
4.       :ปลัดกระทรวงมหาดไทย:1 
428:ในปหนึ่ง  กฎหมาย อบต. ไดกําหนดใหมีสมัยประชุมสามัญปละกี่สมัย 
1.       :สองสมัย 
2.       :สองไมเกินสามสมัย 
3.       :สองสมัยหรือหลายสมัยแลวแตสภา อบต. กําหนดแตไมเกินสี่สมัย 
4.       :สี่สมัย:3 
429:การประชุมสภา อบต. ครั้งแรก  ตองกําหนดใหสมาชิกไดมาประชุมภายในระยะเวลาใด  นับแตวัน
ประกาศผลการเลือกตั้ง 
1.       :45  วัน  
2.       :30  วัน   
3.       :25  วัน  
4.       :15  วัน:4 
430:การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ อบต. มีกําหนดระยะเวลาไมเกินกี่วัน 
1.       :90  วัน  
2.       :60  วัน   
3.       :30  วัน  
4.       :15  วัน:4 
431:ในการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญนั้น  ถามีความจําเปนตองขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับการ
อนุญาตจากบ  ุคคลใด 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด 
2.       :นายอําเภอ 
3.       :นายก อบต. 
4.       :ประธานสภา อบต.:2 
432:บุคคลใดเปนผูเรียกประชุมสภา อบต. ตามสมัยประชุม  และเปนผูเปดหรือปดการประชุม 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด   
2.       :นายอําเภอ   
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3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:4 
433:ในกรณีที่ยังไมมีประธานสภา อบต. หรือประธานสภา อบต. ไมเรียกประชุมตามกฎหมาย  บุคคลใดเปน
ผูเรียกและเปนผูเปดหรือปดการประชุม  
1.       : ผูวาราชการจังหวัด  
2.       :นายอําเภอ   
3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:2 
434:นอกจากสมัยประชุมสามัญแลว  เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก อบต . บุคคลใดสามารถทํา
คํารองขอใหเปดประชุมสมัยวิสามัญได 
1.       :ประธานสภา อบต. 
2.       :นายก อบต. 
3.       :สมาชิกสภา อบต. จํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. เทาที่มีอยู 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
435:บุคคลใดเปนผูประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด   
2.       :นายอําเภอ   
3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:2 
436:องคประชุมสภา อบต. ตองมีจํานวนไมนอยกวาเทาใด 
1.       :กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดเทาที่มีอยู 
2.       :กึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภา อบต. ทั้งหมดในที่ประชุม 
3.       :เทาใดก็ไดแลวแตที่ประชุมตกลงกันเอง 
4.       :ไมมีขอใดถูกตอง:2 
437: ผูใดเปนผูมีอํานาจใหความเห็นชอบกรณีที่ อบต. ทํากิจการนอกเขตสภา อบต. หรือกรณีรวมกับสภา
ตําบล  อบต. หรืออบจ. หรือหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นอื่นเพื่อทํากิจการรวมกัน ได  
1.       : สภา อบต.   
2.       :นายก อบต. โดยมติสภา   
3.       :นายอําเภอ   
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:2 
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438: ผูใดเปนผูมีอํานาจสั่งใหสมาชิกสภา    อบต.   ซึ่งไดรับการเลือกตั้งพนจากตําแหนงเมื่อสอบสวนแลว
ปรากฎวาขา ดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย   หรือมิไดประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันเก  ิน  6  เดือน  หรือขาดประชุมสภา อบต. ติดตอกันสามครั้ง  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
1.       :ประธานสภา อบต.   
2.       :นายก อบต. โดยมติสภา   
3.       :นายอําเภอ   
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:3 
439: ขอใดเปนคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภ า อบต. 
1.       :มีชื่อในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎรในหมูบา นของตําบลที่สมัครรับเลือกตั้ง
เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหนึ่ งปนับจนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง  
2.       :สัญชาติไทยโดยการเกิด 
3.       :มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
440: บุคคลผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภา อบต.  ตองมีชื่ออยูในทะเบียนบานในเขต อบต. 
ติดตอกันเปนระยะเวลาไมนอยกวาเทาใด  นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
1.       :สามเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง  
2.       :หกเดือนจนถึงวันเลือกตั้ง 
3.       :หนึ่งปจนถึงวันเลือกตั้ง 
4.       :ไมมีขอใดถูก:3 
441: ในกรณีที่สมาชิกสภา อบต. พนจากตําแหนงเพราะครบวาระ  จะตองจัดใหมีการเลือกตั้งขึ้นใหมภายใน
ระยะเวลากี่วันนับแตว  ันที่ครบวาระ 
1.       :15  วัน  
2.       :30  วัน  
3.       :45  วัน  
4.       :60  วัน:3 
442: การบริหารงานในรูปแบบ อบต.  นายก อบต. อาจแตงตั้งรองนายก อบต. ไดไมเกินกี่คน 
1.       :1  คน  
2.       :2  คน  
3.       :3  คน 
4.       :4  คน:2 
443: บุคคลใดเปนผูเสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป  
1.       :นายก อบต. 
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2.       :พนักงานสวนตําบล 
3.       :สมาชิกสภา อบต. 
4.       :ราษฎรในเขต อบต. ตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถิ่น :1 
444: สมาชิกสภา อบต. จํานวนไมนอยกวากี่คน  ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยู  มีสิทธิเขาชื่อเสนอ
ญัตติขอเปดอภิปรายทั่วไปในการประชุมสภา อบต.  เพื่อใหนายก อบต. แถลงขอเท็จจริงหรือแสดงความ
คิดเห็นในปญหาเกี่ยวกับการบริหาร อบต. โดยไมมีการลงมติ 
1.       :หนึ่งในสอง  
2.       : หนึ่งในสาม  
3.       :สามในสี่  
4.       :สองในสาม:2 
445: บุคคลใดมีอํานาจสั่งใหมีการยุบสภา อบต. ได ตามกฎหมาย 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด   
2.       :นายอําเภอ   
3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:1 
446: ขอใดเปนรายไดที่ อบต.จัดเก็บเอง 
1.       :ภาษีบํารุงทองที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีปาย  อากรฆาจาจะและคาธรรมเนียมรวมถึง
ผลประโยชนอื่นอันเกิดจากการ ฆาจาจะ  
2.       :ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนตและลอเลื่อน  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3.       :คาธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
4.       :ภาษีมูลคาเพิ่ม:1 
447: ขอใดเปนประเภทรายจายของ อบต.ตามกฎหมาย 
1.       :เงินเดือนและคาจางประจํา  
2.       :คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
3.       :คาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง 
4.       :ถูกทุกขอ:4 
448: บุคคลใดมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของ อบต. ตามกฎหมายนี้ 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด   
2.       :นายอําเภอ   
3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:2 
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449: ขอบัญญัติงบประมาณรายจายของ อบต. เมื่อสภา อบต. เห็นชอบแลวตองเสนอบุคคลใดเปนผูอนุมัติ
กอน อบต. นําไปประกาศใช 
1.       :ผูวาราชการจังหวัด   
2.       :นายอําเภอ   
3.       :นายก อบต.   
4.       :ประธานสภา อบต.:2 
450: ในกรณีที่สภา อบต. ไมรับรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป   นายอําเภอตองแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจาณณาหาขอยุติความขัดแย  งกี่คน 
1.       :10  คน  
2.       : 9  คน   
3.       :7  คน  
4.       :5 คน:3 
451: องคการบริหารสวนตําบลจัดเปนราชการบริหารสวนใด 
1.       :สวนกลาง  
2.       :สวนภูมิภาค  
3.       :สวนทองถิ่น  
4.       : ไมมีขอใดถูกตอง:3 
452: ขอใดมิไดเปนเงินรายไดของ อบต. 
1.       :เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให  
2.       :รายไดจากทรัพยสินของ อบต. 
3.       :เงินคาธรรมเนียมที่เก็บจากผูมาพักโรงแรม 
4.       :เงินคาบริการน้ําประปาแกประชาชน:3 
453: ตามกฎหมายระบุใหนายก อบต. จะตองจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวต อสภา อบต.  อยางไร 
1.       :เปนประจําทุกป  
2.       :ปละ  2  ครั้ง  
3.       :ทุกรอบ  4  เดือน  
4.       :ทุกรอบ  2  ป:2 
454: กฎหมายที่ออกเพื่อใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบล   เรียกวา 
1.       :ขอบังคับตําบล 
2.       :ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
3.       :ขอบัญญัติตําบล 
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4.       :ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล:4 
455: ผูอนุญาตให อบต. ดั๊นเงินจากกระทรวง  ทบวง  กรม  องคการหรือนิติบุคคลตางๆ  ได  คือ 
1.       :นายก อบต.   
2.       :สภา อบต.  
3.       :นายอําเภอ  
4.       :ผูวาราชการจังหวัด:2 
456: การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล  มีกี่ประเภท 
1.       :1  ประเภท   
2.       : 2  ประเภท  
3.       : 3  ประเภท  
4.       :4  ประเภท:2 
457: การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําป  ขอใดกลาวถูกตอง 
1.       :ใหทําเปนคําสั่งองคการบริหารสวนตําบล 
2.       :ใหทําเปนประกาศองคการบริหารสวนตําบล 
3.       :ใหทําเปนขอบังคับองคการบริหารสวนตําบล 
4.       :ใหทําเปนขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล:2 
458: การจัดระเบียบวาระการประชุม  โดยปกติจัดลําดับการพิจารณาขอปรึกษาในอันดับกอนหลังดังนี้  
1.       :รับรองรายงานการประชุม  , เรื่องดวน  , ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา  , ญัตติรางขอบังคับที่
เสนอใหม  , ญัตติอื่นๆ 
2.       :เรื่องดวน , ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา  , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม  , ญัตติอื่นๆ  , รับรอง
รายงานการประชุม 
3.       :ญัตติรางขอบัญญัติที่คางพิจารณา   , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม  ,  เรื่องดวน  ,  ญัตติอื่นๆ  , รับรอง
รายงานการประชุม  
4.       :เรื่องดวน  , ญัตติรางขอบังคับที่เสนอใหม  , ญัตติอื่นๆ  , รับรองรายงานการประชุม  ,  ญัตติราง
ขอบัญญัติที่คางพิจารณา:1 
459: การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลขอใด    ถูกตอง 
1.       :การเสนอญัตติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลอื่นๆ   ตอประธานสภา อบต. จะตองมีสมาชิก
สภา อบต. รับรองอยางนอย  2  คน 
2.       :การเสนอญัติรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลใด   ถาคณะผูบริหาร อบต. เปนผูเสนอไมตองมี
ผูรับรอง 
3.       :ถาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลเปนผูเสนอรางขอบังคับตํา บลเกี่ยวดว ยการเงินตองใหนายก 
อบต. รับรอง 
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4.       :ถูกทุกขอ:4 
460: ในการพิจารณาขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปหรือรางขอบัญญั ติงบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  สภา อบต. ตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายกี่วัน   นับแตวันที่ไดรับรางขอบัญญัตินั้น  
1.       :15  วัน  
2.       :30  วัน  
3.       :45  วัน  
4.       :60  วัน:4 
461: หากปรากฏวานายก อบต. รองนายก อบต. ประธานสภา อบต. หรือรองประธานสภา อบต. กระทําการ
ฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิภาพของประชาชน  หรือละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไมชอบดวย
อํานาจหนาที่  บุคคลใดดําเนินการสอบสวนได 
1.       :นายอําเภอ 
2.       :ผูวาราชการจังหวัด 
3.       :ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
4.       :อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น :1 
462: ในกรณีที่นายก อบต. ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหรองนายก อบต. ตามลําดับที่นายก อบต. แตงตั้ง
ไว  เปนผูรักษาราชการแทน  ถาไมมีรองนายก หรือมีแตไมอาจปฏิบัติหนาที่ได   ใหบุคคลใดเปนผูรักษา
ราชการแทน 
1.       :แตงตั้งปลัด อบต. เปนผูรักษาราชการแทน 
2.       :แตงตั้งพนักงานสวนตําบลเปนผูรักษาราชการแทน 
3.       :แตงตั้งประธานสภาเปนผูรักษาราชการแทน 
4.       :แตงตั้งสมาชิกสภา อบต. คนหนึ่งเปนผูวาราชการแทน:1 
463: ในเขต อบต. บุคคลใดมีอํานาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดขอบัญญัติ  
1.       :ประธานสภา อบต.  
2.       :สมาชิกสภา อบต.  
3.       :นายก อบต.  
4.       :เลขานุการสภา อบต.:3 
464: บุคคลใดเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบลและลูกจาง อบต. 
1.       :นายก อบต.   
2.       :ประธานสภา อบต.  
3.       :ปลัด อบต.  
4.       :รองนายก อบต.:1 
465: กรณีใดดังตอไปนี้  ไมถูกตองเกี่ยวกับการพนจากตําแหนงของนายก อบต. 
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1.       :ลาออก  โดยยื่นหนังสือลาออกตอนายอําเภอ 
2.       :ถูกคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
3.       :ผูวาราชการจังหวัดสั่งใหพนจากตําแหนง  เพราะกระทําการฝาฝนตอความสงบเรียบรอยหรือสวัสดิ
ภาพของประชาช น 
4.       :นายอําเภอสั่งใหพนจากตําแหนง  เพราะละเลยไมปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไมชอบดวยกฎหมาย:4 
466: กอน นายก อบต. เขารับหนาที่ใหประธานสภา อบต. เรียกประชุมสภา อบต. เพื่อใหนายก อบต. แถลง
นโยบายตอสภา อบต. โดยไมมีการลงมติภายในกี่วัน  นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต. 
1.       :15  วัน  
2.       :20  วัน  
3.       :30  วัน    
4.       :45  วัน:3 
467: ขอใดตอไปนี้  คือคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเปนนายก อบต . 
1.       :มีอายุไมต่ํากวา  30  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง 
2.       :สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   หรือเคยเปนสมาชิกสภาตําบล  สมาชิก
สภาทองถิ่น  ผูบริหารทองถิ่น  หรือสมาชิกรัฐสภา 
3.       :ไมเปนผูมีพฤติกรรมในทางทุจริต  หรือพนจากตําแหนงสมาชิกสภาตําบล  สมาชิกสภาทองถิ่น  คณะ
ผูบริหารทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น   รองผูบริหารทองถิ่น  หรือเลขานุการหรือที่ปรึกษาของผูบริหาร
ทองถิ่น  เพราะเหตุที่มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในสัญญาหร  ือกิจการที่กระทํากับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นยังไมถึงหาปนับ ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง  
4.       :ถูกทุกขอ:4 
468: นายก อบต. มีที่มา  ตามขอใด 
1.       :มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
2.       :มาจากการแตงตั้งของนายอําเภอ 
3.       :มาจากการเลือกตั้งโดยออมของสมาชิกสภา อบต . 
4.       :มาจากการแตงตั้งโดยตรงของสมาชิกสภา อบต.:1 
469: บุคคลที่มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.  จะตองมีอายุไมต่ํากวาเทาไหร 
1.       :18  ปบริบูรณในวันที่  1  มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
2.       :18  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง  
3.       :20  ปบริบูรณในวันที่  1  มกราคมของปที่มีการเลือกตั้ง 
4.       :20  ปบริบูรณในวันเลือกตั้ง:1 
470: ในกรณีที่สภา อบต. สงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปของ อบต . ใหนายอําเภออนุมัติ  แต
ปรากฏลวงเลยมา  20  วัน  แลวยังไมมีคําตอบ  จากนายอําเภอ  ขอบัญญัติดังกลาวจะมีผลอยางไร 
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1.       :ใหถือวานายอําเภออนุมัติรางขอบัญญัติดังกลาว  
2.       :สภา อบต. ทวงถามขอสงรางขอบัญญัตินั้นคืนมาใหสภาทบทวน 
3.       :รางขอบัญญัตินั้นเปนอันตกไป 
4.       :สภา อบต. นํารางขอบัญญัตินั้นมาทบทวนถายืนยันตามรางเดิมดวยคะแนนเสีย งไมนอย
กวา  2  ใน  3  ของสมาชิกสภา อบต.  เทาที่มีอยูใหสงใหนายก อบต.ประกาศใชขอบัญญัตินั้นไดเลย:1 
471: ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับการตั้งกระทูถามในการประชุมสภา อบต. 
1.       :กระทูถามไมมีการอภิปรายและไมมีการลงมติ 
2.       :หามไมใหสมาชิกสภา อบต. ตั้งกระทูถามกันเอง 
3.       :คณะผูบริหารจะตองตอบกระทูกระทูถามนั้นทุกครั้ง  
4.       :กระทูถามตองทําเปนหนังสือเสนอลวงหนาตอประธานสภา อบต.:3 
472: การกําหนดสมัยประชุมสามัญเพื่อพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณราย จายประจําป   ตองพิจารณาใน
เดือนใด 
1.       :กุมภาพันธ  
2.       :มิถุนายน   
3.       :สิงหาคม  
4.       :แลวแตสภา อบต. กําหนด:3 
473: กรณีที่สภา อบต. ไมรับหลักการรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปที่เสนอจะต องดําเนินการ
อยางไร 
1.       :นายก อบต.ตองพนจากตําแหนง 
2.       :นายก อบต. แตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง   โดยการแกไขปรับปรุงใน
ขอบัญญัตินั้น 
3.       :นายอําเภอประกาศยุบสภาใหมีการเลือกตั้งใหม 
4.       :นายอําเภอแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาขอยุติความขัดแยง   โดยการแกไขปรับปรุงใน
ขอบัญญัตินั้น:4 
474: ขอบัญญัติขององคการบริหารสวนตําบล ที่มีการกําหนดคาธรรมเนียมเรียกเก็บได   จะกําหนดโทษปรับ
สําหรับผูฝาฝนไมปฏิบัติตามขอบัญญัติไดไมเก  ินกี่บาท 
1.       :500  บาท  
2.       : ไมเกิน   500   บาท  
3.       :1,000  บาท 
4.       : ไมเกิน   1,000   บาท: 
************************************************************* 
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