
~ 1 ~ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 2 ~ 
 

ขอบเขตเน้ือหา 
 
แนวขอสอบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน       4 
แนวขอสอบความรูเก่ียวกับคอมพิวเตอร        33 
แนวขอสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แกไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548   68 
แนวขอสอบขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540       89 
แนวขอสอบหลักการเขียนหนังสือราชการ        97 
แนวขอสอบความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544        102 
แนวขอสอบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 แกไขเพ่ิมเติมถงึฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553   114 
แนวขอสอบองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552   135 
แนวขอสอบเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที ่13 พ.ศ. 2552     155 
แนวขอสอบสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 แกไขเพ่ิมเติมถึง   186 

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552           
แนวขอสอบการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเตมิถงึฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551  212 
แนวขอสอบการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 2  226 

พ.ศ. 2549           
แนวขอสอบหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่ พ.ศ. 2546    238 
แนวขอสอบการบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเตมิถงึฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552  250 
แนวขอสอบการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิ่น พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเตมิ  267 

ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2546           
แนวขอสอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550         290 
แนวขอสอบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551        315 
แนวขอสอบวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ.2539       335 
แนวขอสอบการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550  343 
แนวขอสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544      349 
แนวขอสอบกฎหมายที่ควรรู          356 
แนวขอสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548       388 
 
 
 
 
 



~ 3 ~ 
 

แนวขอสอบ  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
3. ขอใดไมใชลักษณะแนวคิดในการวิเคราะห 

(1)  เพ่ือประโยชนในทางการเมือง  
(2)  ตองใชหลายวิธ ี   
(3)  ตองใชหลักเหตุผล  
(4)  เปนสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรประยุกต  
(5)  เพ่ือประโยชนในทางการเมือง 
ตอบ  4 แนวคิดการวิเคราะหนโยบายมีลักษณะดังน้ี   
     1.เปนสาขาวิชาทางสังคมศาสตรประยุกต       
     2. ใชวิธีการหลายวิธ ี  
     3. เปนการใชเหตุผล  
     4.  มุงผลิตและแปรสภาพขาวสาร   
     5.ขาวสารที่ไดจากการวิเคราะหจะนําไปใชประโยชนในทางการเมือง 
 

4. ในชวงการกอตัวของนโยบายควรนําเทคนิคอะไรมาวิเคราะหนโยบาย 
(1)  การวิจัยประเมินผล (2)  การวิเคราะหขอมูลสถิติและเน้ือหา 
(3)  การวิเคราะหตนทนุ-ผลประโยชน (4)   เทคนิคการงบประมาณแบบฐานศูนย 
ตอบ  2 ในชวงการกอตัวของนโยบาย (Policy  Formation)  เปนชวงที่จะตองมีการ

พิจารณาถึงปญหาหรือความตองการของประชาชน  ดังน้ันการวิเคราะห
นโยบายในชวงน้ีจึงควรนําเทคนิคการวิเคราะหขอมูลสถิติและเน้ือหามาใช 
ทั้งน้ีเพ่ือจะไดนําผลจากการวิเคราะหน้ันมากําหนดเปนแนวทางของนโยบาย
เพ่ือใหสอดคลองกับปญหาและความเปนจริงตอไป 

 
5. ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยอะไรที่ไมสามารถจะควบคุมได 

(1)  วัตถุประสงคของนโยบาย (2)  การทํางานเปนทีม   
(3)   งบประมาณ (4)  ความเห็นที่ขัดแยงกันของบุคคล 
(5)  โครงสรางขององคกร 
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ตอบ  4 ในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิบัติน้ันจะมีปจจัยมากมาย  ทั้งปจจัยภายใน
และปจจัยภายนอกที่นโยบายไมสามารถควบคุมได ซ่ึงปจจัยเหลาน้ีจะ
กระทบกระเทือนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติได เชน  สภาวะทางธรรมชาติ  
ความเห็นที่ขัดแยงกนัของบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ  

 
6. การนํานโยบายไปปฏิบัติมีลักษณะทั่วไป 3 อยาง คือ 

(1) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองลงมือกระทํา 
(2) ตองเปนกระบวนการ ตองเปนธรรมชาติ และตองมีผลงานออกมา 
(3) ตองเปนกระบวนการ  ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ ตองลงมือกกระทําจริง 
(4) ตองเปนกระบวนการ ตองมีกลุมบุคคลทํา และตองมือกระทําจริง 
(5) ตองเปนกระบวนการ  ตองไดรับอนุมัติ และตองมีการลงมือกระทําจริง                                                                                   
ตอบ 3. ลักษณะของการนํานโยบายไปปฏิบตัิ มีลักษณะทั่วไปดังน้ี   
    1.ตองเปนกระบวนการ     
    2. ตองเปนกระบวนการที่มีระบบ     
    3.ตองมีการลงมือกระทําจริง 
 

7. กระบวนการของนโยบาย (Processes of Policy) เรียกตามลําดับไดอยางไร 
(1) กําหนด – วิเคราะห – ปฏิบัติ – ประเมิน  (2) วิเคราะห – กอรูป – ประเมิน 
(3) ประเมิน – ปฏิบัติ – วิเคราะห (4)  ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน 
(5) กําหนด – ปฏิบัติ – วิเคราะห – ประเมิน 
ตอบ 1.  . กระบวนการของนโยบาย ประกอบดวย   
     1. การกําหนดหรือการกอรูปนโยบาย     
     2. การวิเคราะหนโยบาย      
     3.  การนํานโยบายไปปฏิบตัิ    
     4. การติดตามประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย 
 

8. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายตองรูเขาใจและตองทําใหกระจางชัดกอนเร่ิมกระบวนการ
กําหนดนโยบาย 
(1) ปญหาของนโยบาย (2)  สิ่งแวดลอมของนโยบาย 
(1) ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย (4)  ถูกทุกขอ 
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(5)  ถูกเฉพาะขอ 1 กับ 2 
ตอบ 4. ปจจัยสําคัญที่ผูกําหนดนโยบายจะตองรูและเขาใจกอนที่จะเร่ิมกระบวนการ
กําหนดนโยบาย ไดแก  
  1. ปญหาของนโยบาย            
  2. สิ่งแวดลอมของนโยบาย      
  3. ขั้นตอนในการกําหนดนโยบาย 
 

15.ขอใดเปนความจริงเกี่ยวกับ “แผน” มากที่สุด   
      (1)  แผนอาจยืดหยุนได 

(2) แผนเปนแนวทางในการบริหารงานในอนาคต   
(3)  แผนเปนเคร่ืองมือสําหรับนักวางแผน 
(4)  แผนเปนเร่ืองของการคาดคะเน   (5)  ถูกทุกขอ 
ตอบ  5. ดวยเหตุที่แผนเปนวิถีทางหรือแนวทางในการบริหารงานในอนาคต ดังน้ันจึง

อาจจําแนกถึงลักษณะทั่ว ๆ ไปของแผนไดดังตอไปน้ี   
     1. แผนทุกแผนเปนเร่ืองเกี่ยวกับอนาคต  ซ่ึงจําเปนจะตองอาศัยการคาดคะเน

หรือการพยากรณ    
     2.  แผนเปนแนวทางเพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม    
     3.  แผนเกี่ยวของกับบุคคลและองคการ    
     4.  แผนเปนเคร่ืองมือในการแกปญหาชนิดหน่ึง   
     5.  แผนอาจยืดหยุนได  แตตองมีความชัดเจนในวัตถุประสงค ทั้งน้ีโดย

ลักษณะที่ 1-3 น้ัน  ถือเปนองคประกอบเบื้องตนของแผน 
 

9. ประโยชนอยางสําคัญของแผนคือสิ่งใด    
 (1)  ชวยใหมีการคาดการณลวงหนา 
(2)  ชวยใหการทํางานเปนระบบและมีประสิทธิภาพ   
(3)  ทําใหทราบปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 
(4)  ทําใหการจัดเตรียมทรัพยากรไดอยางถูกตอง   
(5)  ทําใหโอกาสในการทํางานผิดพลาดนอยลง 
ตอบ  2. แผนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่สําคัญที่ทําใหเกิดการพัฒนาและเปล่ียนแปลง

ตามความตองการและเปนระบบ กลาวคือ ผูปฏิบัติตามแผนสามารถศึกษา
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เรียนรูวิธีการ  ขั้นตอนและกระบวนการทํางานไดจากแผนกอนที่จะลงมือ
ปฏิบัติ ดังน้ันจึงชวยใหการทํางานของเขามีความเปนไปไดมาก อีกทั้งยังจะ
ชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานดวยแผนจึงมี
ความสําคัญและเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับผูปฏิบัติงานและองคการ 

 
10. ขอใดเปนคํากลาวที่ถูกตองเกี่ยวกับแผน 

(1) แผนจะเกิดขึ้นจากกระบวนการวางแผนเทาน้ัน 
(2) การมีแผนแสดงวาการบริหารงานตองมีประสิทธิภาพเสมอ 
(3) แผนจะใชไดภายใตบรรยากาศที่ปลอดความขัดแยง 
(4) เม่ือมีการวางแผนจะตองเกิดแผนเสมอ 
(5) เม่ือขาดแคลนขอมูลจะวางแผนไมไดเลย 
ตอบ  1. แผน (Plan) เปนผลผลิตที่เกิดจากการวางแผน (Planning)  ซ่ึงการวางแผน

ทุกคร้ังอาจไมเกิดเปนแผนก็ได  เน่ืองจากการวางแผนดําเนินไปไดไมสําเร็จ 
โดยอาจเกิดขึ้นไดในหลาย ๆ กรณีดวยกัน 

 
11. แผนมีองคประกอบเบื้องตนอยู 3 ประการ คือ เปนเร่ืองเกี่ยวกับอนาคต เนนการปฏิบัติ 

และอะไร 
(1)  เกี่ยวของกับขอมูลจํานวนมาก  (2)  เกี่ยวกับการคาดคะเน   
(3)  เกี่ยวกับการวิเคราะหทางเลือก (4)  เกี่ยวของกับบุคคลและองคการ  
(5)  เกี่ยวกับการสํารวจตรวจสอบ 
ตอบ  4.   
 

12. ความสลับซับซอนของแผน  (Complexity)  จะดูไดจากตัวแปรใด  
(1)  จํานวนตวัแปรในแผน   
(2)  จํานวนหนวยงานที่เกี่ยวของกับแผน     
(3)  ระดับวิชาการที่ใชแผน   
(4)  จํานวนบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการของแผน   
(5)  ถูกทุกขอ 
ตอบ  3. ความสลับซับซอนของแผน (Complexity)  พิจารณาไดจากตัวแปรตาง ๆ 

ดังน้ี  1.ระดับของแผน     2.จํานวนองคประกอบของแผน      
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แนวขอสอบ ระเบียบฯ งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
 
8."หนังสือภายนอก" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการทีเ่ปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทาํเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนงัสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ข. หนังสือติดตอราชการทําเปนแบบพิธ,ี ใชกระดาษตราครุฑ 

หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการทีเ่ปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑ 
เปนหนังสือติดตอระหวางสวนราชการ  หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นซึ่งมใิชสวน
ราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก (ขอ 11 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
9."หนังสือภายใน" หมายถึงขอใด 
 ก. หนังสือติดตอราชการทีเ่ปนแบบพิธี, ใชกระดาษบันทึก 
 ข. หนังสือติดตอราชการทาํเปนแบบพิธี, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ค. หนังสือทีใ่ชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 
 ง. หนงัสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม, ใชกระดาษตราครุฑ 
 ตอบ ค. หนังสือที่ใชติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม , ใชกระดาษบันทึก 

หนังสือภายใน  คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีนอยกวาหนังสือภายนอก 
เปนหนังสือติดตอภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใชกระดาษบันทึก
ขอความ (ขอ 12 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
10.ผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตราในหนังสือประทับตราคือใคร 
 ก. หัวหนาหนวย 
 ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง 
 ค. เจาหนาที่ภายในหนวยงาน 
 ง. หัวหนาฝาย 
 ตอบ ข. หัวหนาสวนราชการระดับกอง 

หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใชประทับตราแทนการลงช่ือของหัวหนาสวน
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ราชการระดับกรมขึน้ไป  โดยใหหวัหนาสวนราชการระดับกอง  หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไป  เปนผูรับผิดชอบลงช่ือยอกํากับตรา (ขอ 13 
ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
11.ขอใดไมควรใชหนังสือประทับตรา 
 ก. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร 
 ข. การตอบรับทราบที่ไมเกี่ยวกับรายการสําคัญ 
 ค. การเตือนเร่ืองทีค่าง 
 ง. หนงัสือสําคัญเกี่ยวกับการเงิน 
 ตอบ ง. หนังสือสําคัญเก่ียวกับการเงิน 

หนังสือประทับตราใหใชไดทั้งระหวางสวนราชการกับสวนราชการ และระหวาง
สวนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไมใชเร่ืองสําคัญ ไดแก 

  1. การขอรายละเอียดเพ่ิมเติม 
  2. การสงสําเนาหนังสือ ส่ิงของ เอกสาร หรือบรรณสาร 
  3. การแจงผลงานที่ไดดาํเนนิการไปแลวใหสวนราชการที่เกี่ยวของทราบ 
  4. การเตือนเร่ืองทีค่าง 

 5. เร่ืองซึ่งหัวหนาสวนราชการระดับกรมขึ้นไปกําหนดโดยทาํเปนคาํส่ัง ใหใช
หนังสือประทับตรา 

  6. การตอบรับทราบที่ไมเก่ียวกับราชการสําคัญ หรือการเงิน 
 (ขอ 13 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
 
12.ขอใดไมไดใชกระดาษตราครุฑ 
 ก. หนังสือประทับตรา    ข. หนังสือภายใน 
 ค. หนังสือภายนอก    ง. หนงัสือส่ังการ 
 ตอบ ข. หนังสือภายใน 
  หนังสือภายนอกใชกระดาษตราครุฑ 
  หนังสือภายในใชกระดาษบันทกึ 
  หนังสือประทับตราใชกระดาษบันทกึ 
  หนังสือส่ังการ ใชกระดาษตราครุฑ 
 
13."หนังสือส่ังการ" มีกี่ชนิด มีอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ   ข. 2 ชนิด, คําส่ัง ขอบังคับ 
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 ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ ง. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบ และกฎ 
 ตอบ ค. 3 ชนิด, คําส่ัง ระเบียบและขอบังคับ 
  หนังสือส่ังการมี 3 ชนิด  ไดแก คําส่ัง ระเบียบ และขอบังคับ 

(ขอ 15 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
14.บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย หมายถึงหนังสือส่ังการ
ประเภทใด 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ก. คําส่ัง 

คําส่ัง คือ บรรดาขอความที่ผูบังคับบัญชาส่ังการใหปฏิบัติโดยชอบดวยกฎหมาย 
ใหใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 16 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

15.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจไดวางไวโดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมายหรือไมกไ็ด  เพ่ือถือเปน
หลักปฏิบัติงานเปนการประจํา เรียกวา 
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ข. ระเบียบ 

ระเบียบ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอาํนาจหนาที่ไดวางไว โดยจะอาศัยอํานาจของ
กฎหมายหรือไมกไ็ด  เพ่ือถือเปนหลักปฏิบัติงานเปนการประจํา ใชกระดาษตราครุฑ  (ขอ 
17 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 

16.บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาทีใ่หใชโดยอาศัยอํานาจของกฎหมายที่บัญญัติใหกระทาํได 
เรียกวา  
 ก. คําส่ัง     ข. ระเบียบ 
 ค. ขอบังคับ     ง. กฎ 
 ตอบ ค. ขอบังคับ 

ขอบังคับ คือ บรรดาขอความที่ผูมีอํานาจหนาที่กาํหนดใหใชโดยอาศัยอาํนาจของ
กฎหมายที่บัญญัติใหกระทาํได ใชกระดาษตราครุฑ (ขอ 18 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 

 
17.หนังสือประชาสัมพันธ มกีี่ชนิดอะไรบาง 
 ก. 2 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ   
 ข. 3 ชนิด, ประกาศ แถลงการณ และขาว 
 ค. 3 ชนิด, ประกาศ ประชาสัมพันธ และขาว  
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แนวขอสอบพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ.2540 

 
1. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับ พ.ศ.ใด 
 ก. พ.ศ. 2540     ข. พ.ศ. 2542 
 ค. พ.ศ. 2546     ง. พ.ศ. 2549 
 
2. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 มีผลบังคับใชเมื่อใด 
 ก. ต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 30 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 90 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
3. ขอมูลขาวสารที่อยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของรัฐ    ไมวาจะเปน
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของรัฐหรือขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเอกชน หมายความถึงขอ
ใด 
 ก. ขอมูลขาวสาร     ข. ขอมูลขาวสารของราชการ 
 ค. ขอมูลราชการ     ง. ขอมูลหนวยงาน 
 
4. ขอใดหมายถึง หนวยงานของรัฐ 
 ก. ราชการสวนกลาง    ข. ราชการสวนภูมิภาค 
 ค. ราชการสวนทองถ่ิน    ง. ถูกทุกขอ 
 
5. ขอใดหมายถึง ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
 ก. ลายพิมพนิ้วมือ    ข. ประวัติอาชญากรรม 
 ค. แผนบันทึกลักษณะเสียงของคน  ง. ถูกทุกขอ 
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6. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับ คนตางดาว 
 ก. บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ข. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ค. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และไมมีถ่ินที่อยูในประเทศไทย 
 ง. บุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย 
 
7. ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. 2540 คือ 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวง     ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
8. ขอมูลขาวสารใดที่ตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา 
 ก. โครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน 
 ข. สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน 
 ค. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร หรือคําแนะนําในการติดตอกับหนวยงานของรัฐ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
9. ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผยมิได คือขอใด 
 ก. ขอมูลขาวสารของราชการที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริย 
 ข. ขอมูลขาวสารที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของประเทศ 
 ค. ขอมูลขาวสารที่เปดเผยจะทําใหกฎหมายเส่ือมประสิทธิภาพ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 
10. คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ   ประกอบดวยผูใดเปนประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

11. ผูใดไมใชคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร   ง. ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
 

12. ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. หาคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เกาคน     ง. สิบเอ็ดคน 
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แนวขอสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
แกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 

 
1.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูเปนฉบับแกไขฉบับใด พ.ศ.ใด 
 ก. ฉบับที ่5 พ.ศ. 2547   ข. ฉบับที ่6 พ.ศ. 2549 
 ค. ฉบับที ่7 พ.ศ. 2550   ง. ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
 ตอบ ค. ฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 
  พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  
 
2.พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใชเม่ือใด 
 ก. ตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ข. ถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ค. 3 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ง. 7 วันหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ตอบ ข. ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน ฉบับที่ใชอยูประกาศใช ถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 7 มาตรา 2   

 
3.รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือขอใด 
 ก. สวนกลาง, สวนทองถิ่น 
 ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถิ่น 
 ค. สวนกลาง, สวนภูมิภาค 
 ง. สวนกลาง, สวนภูมิภาค, สวนนครบาล 
 ตอบ ข. สวนกลาง, สวนภูมิภาค , สวนทองถ่ิน 

รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินคือ สวนกลาง, สวนภูมิภาค , 
สวนทองถิ่น ตามกฎหมาย พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  
มาตรา 4 ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดิน ดังน้ี 

 



~ 13 ~ 
 

(1)   ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2)   ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3)   ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 
4.ในการกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนน้ัน จะตองคํานึงถึงสิ่งใดเปนหลัก 
 ก. คุณภาพและปริมาณงาน 
 ข. คุณภาพ และประสิทธิภาพ 
 ค. คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 ง. คุณภาพ ปริมาณงานและประสิทธิผล 
 ตอบ ก. คุณภาพและปริมาณงาน 

การแบงราชการออกเปนสวนตาง ๆ ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
ใหกําหนดตําแหนงและอัตราเงินเดือนโดยคํานึงถึงคณะภาพและปริมาณงานของสวน
ราชการน้ัน ๆ ไวดวย (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 5) 

 
5.ผูใดรักษาการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน น้ี 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. ปลัดกระทรวง 
 ค. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. นายกรัฐมนตร ี

นายกรัฐมนตรีรักษาตามพระราชบัญญัติน้ี (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 6) 

   
6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางน้ันจะประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตรี, ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ดังน้ี 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
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(3)   ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซ่ึงสังกัดหรือ 

ไมสังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนหนวยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 

 สํานักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเปนกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 2) 

 
8.การบริหารราชการสวนกลางน้ันมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกิจ     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นิติบุคคล 

การบริหารราชการสวนกลางมีฐานะเปนนิติบุคคล 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  

 
9.อํานาจหนาที่ของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีไดแกขอใด 
 ก. ราชการประจําทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ข. ราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกรมใดกรมหน่ึง 
 ค. กํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิไดกําหนดใหเปนหนาที่
ของกรมใดกรมหน่ึงในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเรงรัด
การปฏิบัติราชการของสวนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีใหเปนไปตามนโยบาย 
แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเวนราชการสวน 
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แนวขอสอบ พรบ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 
และแกไขเพ่ิมเติม ถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 

 
7.จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหาร 

สวนจังหวัดก่ีคน 
 ก. 12 คน     ข. 24 คน 
 ค. 26 คน     ง. 32 คน 
 ตอบ ข. 24 คน 

การเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแต
ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกต้ัง 
จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหาแสนคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดไดย่ีสิบส่ีคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหาแสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน ใหมีการ
เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่ง
ลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน 
ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎร
เกินสองลานคนขึ้นไป ใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบแปด
คน 

 
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกต้ัง 
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดก่ีคน 
 ก. 24 คน     ข. 26 คน 
 ค. 30 คน     ง. 32 คน 
 ตอบ ค. 30 คน 
  คําอธิบายดังขอขางตน 
 
9.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,000,000 คน แตไมเกิน  1,500,000 คน ใหมีการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดก่ีคน 
 ก. 30 คน     ข. 32 คน 
 ค. 36 คน     ง. 40 คน 
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แนวขอสอบ เทศบาล พ.ศ.2496 และ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 

 
10.ในระหวางท่ีไมมีนายกรัฐมนตรีใหผูใดปฏิบัติหนาท่ีนายกเทศมนตรีไดเปนการ 
ชั่วคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกต้ังนายกเทศมนตร ี   
 ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ข. ผูวาราชการจังหวัด 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. นายอําเภอ 
 ตอบ ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ในระหวางที่ไมมีนายกเทศมนตรี ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูกอนวันที่จัดตั้งเทศบาลปฏิบัติหนาที่ปลัดเทศบาล และใหปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีเทาที่จําเปนไดเปนการช่ัวคราว จนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี (มาตรา 8 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
11.ทองถ่ินอันเปนท่ีต้ัง ศาลากลางจังหวัดหรือทองถ่ินชุมนุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต 10,000  
คนข้ึนไป หมายถึงขอใด 
 ก. เทศบาลตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ค. เทศบาลเมือง 

เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือทองถิ่น
ชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแตหน่ึงหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมีรายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติ
หนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะ
เปนเทศบาลเมือง ประกาศกระทรวงมหาดไทยน้ันใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไว
ดวย (มาตรา 10 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
12.ทองถ่ินชุมชนท่ีมีราษฎรต้ังแต 50,000 คนข้ึนไป ใหยกฐานะเปนเทศบาลใด 
 ก. เทศบาลสภาตําบล    ข. เทศบาลนคร 
 ค. เทศบาลเมือง    ง. เทศบาลทองถิ่น 
 ตอบ ข. เทศบาลนคร 
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เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นชุมนุมชนทีมี่ราษฎรตั้งแตหาหม่ืนคนขึ้นไป ทั้งมี
รายไดพอควรแกการที่จะปฏิบัติหนาที่อันตองทําตามพระราชบัญญัติน้ี และซ่ึงมี
ประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเปนเทศบาลนคร ประกาศกระทรวงมหาดไทย
น้ันใหระบุช่ือและเขตของเทศบาลไวดวย (มาตรา 11 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึง
ฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
13.การเปล่ียนชื่อเทศบาลหรือการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยกฎหมายใด 
 ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย  ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
 ค. กฎ      ง. ขอบังคับ 
 ตอบ ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ภายใตบังคับมาตรา 9 มาตรา 10และมาตรา11การเปล่ียนช่ือเทศบาลหรือการ
เปล่ียนแปลงเขตเทศบาล ใหกระทําโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย(มาตรา 12 
พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
14.ในกรณีท่ีเปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ใหผูใดส้ินสุด 
อํานาจหนาท่ีเม่ือพนกําหนด 1 ป 
 ก. กํานัน     ข. ปลัดอําเภอ 
 ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล  ง. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
 ตอบ ก. กํานัน 

ในกรณีที่เปนการเปล่ียนแปลงเขตเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนครใหกํานัน 
ผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบาน แพทยประจําตําบล และสารวัตรกํานัน ในทองถิ่น
ที่ไดเปล่ียนแปลงเขตเปนเทศบาลสิ้นสุดอํานาจหนาที่เฉพาะในเขตที่ไดเปล่ียนแปลง
น้ันเม่ือพนกําหนดหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยเปล่ียนแปลงเขต
เทศบาลใชบังคับเปนตนไป (มาตรา 12 พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 
พ.ศ.2552) 

 
15.องคการเทศบาลประกอบดวยใครบาง 
 ก. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ข. สภาเทศบาล, นายกองคการบริหารสวนตําบล, กรรมการ 
 ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 
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 ง. นายกเทศมนตรี. คณะกรรมการ 
 ตอบ ค. สภาเทศบาล, นายกเทศมนตรี 

องคการเทศบาลประกอบดวยสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี (มาตรา 14 
พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
16.บรรดาทรัพยสิน หน้ี สิทธิ์ และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมใหดําเนินการ
อยางไร เม่ือมีการเปล่ียนแปลงฐานะ 
 ก. ยกเลิก     ข. โอนไปเปนของเทศบาลใหม 
 ค. โอนไปเปนของกระทรวงมหาดไทย ง. โอนไปเปนของกรมบัญชีกลาง 
 ตอบ ข. โอนไปเปนของเทศบาลใหม 

ทองถิ่นที่ไดเปล่ียนแปลงฐานะตามความในวรรคหน่ึง ใหพนจากสภาพแหง
เทศบาลเดิมนับแตวันที่ไดถูกเปล่ียนแปลงฐานะเปนตนไป บรรดาทรัพยสิน หน้ี สิทธิ  
และสิทธิเรียกรองของเทศบาลเดิมใหโอนไปเปนของเทศบาลใหมในขณะเดียวกัน
น้ัน และบรรดาเทศบัญญัติที่ไดใชบังคับอยูกอนแลวคงใหใชบังคับตอไป(มาตรา 13 
วรรคสอง พรบ.เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 

 
17.ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน 
 ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 24 คน 
 ข. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 14 คน, สภาเทศบาลนคร 16 คน 
 ค. สภาเทศบาลตําบล 10 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 28 คน 
 ง. สภาเทศบาลตําบล 24 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร 12 คน
   
 ตอบ ก. สภาเทศบาลตําบล 12 คน, สภาเทศบาลเมือง 18 คน, สภาเทศบาลนคร  

24 คน  
สภาเทศบาลตําบล ประกอบดวยสมาชิกจํานวนสิบสองคน(มาตรา 15 พรบ.

เทศบาล แกไขเพ่ิมถึงฉบับ 13 พ.ศ.2552) 
 
18.ขอใดเปนขอหามของคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกต้ังสมาชิกสภาเทศบาล 
 ก. ไมเปนผูที่พนจากตําแหนงสมาชิกสภาทองถิ่น 
 ข. ไมเปนคณะผูบริหารทองถิ่น 
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แนวขอสอบ พรบ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ.2537 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 

 
9.สภาตําบลมีฐานะเปนอยางไร 
 ก. หนวยงานของรัฐ    ข. รัฐวิสาหกิจ 
 ค. นิติบุคคล     ง. หนวยงานอิสระ 
 ตอบ ค. นิติบุคคล 

ในตําบลหนึ่งใหมีสภาตําบลสภาหนึ่งมีอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ใหสภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 

พ.ศ.2537 มาตรา 6) 
 

10.สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนง ไดแก 
 ก. กํานัน     ข. ผูใหญบาน 
 ค. แพทยประจําตําบล    ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

สภาตําบลประกอบดวยสมาชิกโดยตําแหนงไดแก กํานัน ผูใหญบานของทุก
หมูบานในตําบล และแพทยประจําตําบล และสมาชิกซึ่งไดรับเลือกต้ังจากราษฎรในแตละ
หมูบานในตําบลนั้นเปนสมาชิกสภาตําบลหมูบานละหนึ่งคน (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 7) 
 

11.การจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลเปนอํานาจหนาที่ของใคร 
 ก. นายอําเภอ     ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ค. ประธานสภา    ง. ผูวาราชการจังหวัด 
 ตอบ ก. นายอําเภอ 

ใหนายอําเภอจัดใหมีการเลือกต้ังสมาชิกสภาตําบลซึ่งได รับเลือกต้ังตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย (พ.ร.บ.สภาตําบลและ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 10) 
 

12.สมาชิกสภาตําบลที่ไดรับเลือกต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละก่ีป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 5 ป 
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 ตอบ ค. 4 ป 
สมาชิกสภาตําบลซึ่งไดรับเลือกต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละส่ีป นับแตวัน

เลือกต้ัง (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 11) 
 

13.นายอําเภอสามารถส่ังใหสมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงไดในกรณีใด 
 ก. มิไดอยูประจําในหมูบานที่ไดรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันเกิน 6 เดือน 
 ข. ขาดประชุมติดตอกันเกิน 3 คร้ังโดยไมมีเหตุผลอันควร 
 ค. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา 9 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาเปนผูขาด
คุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิไดอยูประจําใน
หมูบานที่ไดรับเลือกต้ังเปนเวลาติดตอกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตําบล
ติดตอกันสามคร้ังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 12 ขอ 6) 
 

14.เม่ือมีการสอบสวนแลว ปรากฏวาสมาชิกสภาตําบลบกพรองในความประพฤติ ผูใดมี 
อํานาจส่ังใหพนจากตําแหนงได 
 ก. ผูวาราชการจังหวัด    ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 ค. ประธานสภาตําบล    ง. คณะรัฐมนตรี 
 ตอบ ก. ผูวาราชการจังหวัด 

ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง เมื่อไดสอบสวนแลวปรากฏวาบกพรอง
ในทางความประพฤติ (พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 มาตรา 
12 ขอ 7) 

 
15.มติของสภาตําบล สามารถใหสมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงไดโดยมีมติดังกลาว  
ตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 2    ข. ไมนอยกวา 1 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4  
 ตอบ ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3 
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แนวขอสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
 

4.  ขอใดหมายความถึง “สภาทองถ่ิน”  
ก. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด    
ข. สภาเทศบาล  
ค. สภาเมืองพัทยาสภาองคการบริหารสวนตําบล  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
 “สภาทองถ่ิน” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภา

เมืองพัทยาสภาองคการบริหารสวนตําบล และสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มี
กฎหมายจัดตั้ง 
 
5. ขอใดหมายความถึง “ผูบริหารทองถิ่น” 
 ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ข. ปลัดอําเภอ 
ค. กํานัน 
ง. นายอําเภอ 
ตอบ ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 “ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูบริหาร

ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
6. ขอใดหมายความถึง  “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน” 

ก. ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
ข. ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน  
ค. หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน  
ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
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 “หัวหนาสวนการบริหารท่ีมีหนาท่ีจัดทําแผน” หมายความวา ผูอํานวยการกอง
แผนและงบประมาณ ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหนากองวิชาการและแผน 
หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล หรือผู
ปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว 
 
7. ขอใดหมายความถึง “พนักงานสวนทองถ่ิน”  

ก. ขาราชการสวนจังหวัด    ข. พนักงานเทศบาล  
ค. พนักงานเมือง พัทยา    ง. ถูกทุกขอ 
ตอบ ง. ถูกทุกขอ 
“พนักงานสวนทองถ่ิน” หมายความวา ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล 

พนักงานเมือง พัทยา พนักงานสวนตําบล และพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
 
8. ผูรักษาการตาม ระเบียบฯวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น คือใคร 
 ก. นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

ข. ปลัดอําเภอ 
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ง. หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบน้ีได 
 
9. ในกรณีที่มีเหตุจําเปน ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นภายในเขตจังหวัด แลวรายงานกระทรวงมหาดไทย
ทราบภายในระยะเวลากี่วันนับแตวันผอนผัน 

ก. เจ็ดวัน     ข. สิบหาวัน 
ค. สามสิบวัน     ง. สี่สิบหาวัน 
ตอบ ข. สิบหาวัน 


