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ขอบเขตเน้ือหา 
 

สวนที่ 1 วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ          6 
เง่ือนไขภาษา           34 
อุปมาอุปไมย            52 
เง่ือนไขสัญลักษณ          60 
แนวขอสอบ เง่ือนไขสัญลักษณ          65 
แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม          121 
แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย         140 
คณิตศาสตรทั่วไป           151 
 

สวนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
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การใชคําราชาศัพท           204 
การสรุปใจความ            214 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย          217 
การเขียนสะกดการันต         221 
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ลักษณะภาษา            224 
การใชภาษา       239 
แนวขอสอบภาษาไทย      249 

 
สวนที่ 3 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  
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ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม     262 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง      262 
การบริหารราชการในตางประเทศ       262 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค      263 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น      266 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       266 

สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม   269 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด       269 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด       270 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด      270 
การงบประมาณและการคลัง        271 
การกํากับดูแล          272 

สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   274 
การจัดตั้งเทศบาล         275 
สภาเทศบาล          275 
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตร ี      276 
เทศบัญญัต ิ          276 
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล       276 
การควบคุมเทศบาล         277 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล       277 
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สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
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การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล       288 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  
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การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด     289 
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การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล     290 
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร      291 
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา        291 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     291 

11พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
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11คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11    295 
11แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11     296 

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    298 
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การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน    310 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ    311 
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การบริหารเมืองพัทยา         315 
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แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)      320 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือ

สลับกันไปก็ได  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายช้ัน หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 

 
 จะมีการเพิ่มขึ้นแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพิ่มแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางท่ี 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 5 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 

 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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ตัวอยางท่ี 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 3 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 3 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1  

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1(เพ่ิมข้ึนเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 

 
 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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-360     90     -30     15       ? 

100     20     -5       
3

5
       ? 

ตัวอยางท่ี 54 จงหาตัวเลขถัดไปของ  -360    90 - 30 15 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (-4)  = (-360)÷ (-4) = 90      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-3) = (90)÷ (-3) = -30      
พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (-2) = (-30)÷ (-2) = 15      
พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-1) = (15)÷ (-1) = -15      

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  15÷ (-1) = -15      
 

ตัวอยางท่ี 55 จงหาตัวเลขถัดไปของ  100    20   -5   
3

5
       ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (5)  = (100)÷ (5) =  20      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-4) = (20)÷ (-4) =  - 5      

พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (3) = (-5)÷ (-3) =  
3

5
      

พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-2) = (
3

5
)÷ (-2) =      

6

5
−       

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  
3

5 ÷ (-1) = 
6

5
−  

 

 

 

  -4      -3      -2     -1       

  ÷5     ÷-4   ÷3   ÷-2       
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อุปมาอุปไมย 
 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูที่ไดมา และคู

ถัดไปซึ่งพอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธกับส่ิงของที่ใชคูกัน 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ตัวเลข  
เปนตน 

 
แบบท่ี 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง  หรือเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางท่ี 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 

  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 

  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 

  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 

  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 

    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางท่ี 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 

  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 

  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 

  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 

  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอําเภอ 

    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
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เฉลยเง่ือนไขสัญลักษณ 
 

 

ขอ 1 ขอสรุปที่ 1 T > U 

 ขอสรุปที่ 2 5O < W 

  แนวคิด 

 1) เปล่ียนเคร่ืองหมาย 

    5O > 2P > Q = (R+S) ≤T 

  U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

 2) ตัวรวมจาก   และ  คือ  Q 

 จาก ขอสรุปท่ี 1  T > U 

หาความสัมพันธ Q -> T  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  Q ≤T   

  หาความสัมพันธ  Q -> U จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

       ∴ U <  Q 

.   จาก  Q ≤T และ  U <  Q เขียนใหมเปน  U < Q ≤T 

∴  U < T 

   ∴  ขอสรุปท่ี 1   T > U    เปนจริง 

 จาก ขอสรุปท่ี 2  5O < W 

หาความสัมพันธ Q -> O  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  5O > Q  

  หาความสัมพันธ Q -> W จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

  เคร่ืองหมายระหวาง Q ไป W สวนทางกันไมสามารถสรุปได 

∴ ขอสรุปท่ี 2   5O < W   ไมแนชัด 

ขอสรุปท่ี 1  T > U  เปนจริง 

ขอสรุปท่ี 2  5O < W ไมแนชัด  

∴ ขอสรุปที่ 1 เปนเท็จและ ขอสรุปที่ 2 ไมแนชัด   ตอบ 4 
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ความรูทางดานการใชภาษาไทย 
 
 

การใชคํา 
 

 หลักในการใชคํา   

1. ใชคําใหถูกตองและตรงความหมาย 

    1) การใชคําที่มีความหมายหลายอยาง  ตองคํานึงถึงขอความท่ีแวดลอมดวย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมกํากวม เชน ประโยคท่ี 1 วา “เขาไมเห็นขันเลย ” คําวา “ขัน” อาจจะ

หมายถึงภาชนะก็ได  ความรูสึกก็ได หรือชื่อคนก็ได ดังน้ันถาหากจะใหคําวา “ขัน” มีความหมาย

แนชัดลงไปก็ตองใชขอความแวดลอมเสียใหมคือ “เขาไมเห็นขันใบนั้นเลย” (ภาชนะ) “เขาไมเห็น

มีรูสึกขันเลย” (ความรูสึก) หรือ “เขาไมเห็นนายขันเลย” (ชื่อคน) 

   2) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน จะตองเลือกคําท่ีมีความหมายตรงตัว

ท่ีสุดมาใชจึงจะถูกตอง เชน ติดขัดกับขัดของ สอดสองกับสอดสาย ขบกับกัด ฯลฯ ดังประโยค

ตอไปน้ี 

 หลอนพยายามสอดสองสายตามองหาเขา    (ไมได) 

 หลอนพยายามสอดสายสายตามองหาเขา    (ได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรขัดของ    (ไมได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรติดขัด    (ได) 

 จอยถูกสุนัขขบ       (ไมได) 

 จอยถูกสุนัขกัด       (ได) 

    3) การใชคําที่มีความหมายโดยนัย  จะตองเขาใจความหมายน้ันใหถ องแท

เสียกอนแลวพยายามใชใหถูกตอง เชน  

 กฎหมายฉบับน้ีออกมานานจนนับวาอยูในวัยดึก   (ไมได) 

 ยายมีอายุมากขนาดจัดอยูในวัยดึก    (ได) 

 นักเรียนถูกครูซักฟอก      (ไมได) 

 นักการเมืองถูกนักหนังสือพิมพซักฟอก    (ได) 

 เด็กคนน้ันกินสมุดเพ่ือนต้ัง 2 เลม     (ไมได) 

 การกอสรางคร้ังน้ันมีการกินกันอยางมโหฬาร   (ได) 
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แนวขอสอบภาษาไทย 

 
1.การพูดแบบไมเปนทางการมีลักษณะเดนอยางไร 

 ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน  

 ข. เน้ือหาในการพูดไมแนนอนและไมมีขอบเขต 

 ค. เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน 

 การพูดแบบไมเปนทางการ  เปนการส่ือสารระหวางบุคคลต้ังแต  2  คนขึ้นไป  (ไมควรเกิน  

4 – 5  คน)  สวนใหญจะเปนการพูดแบบตัวตอตัว  เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและไมจํากัด

สถานท่ีซ่ึงขึ้นอยูกับความพอใจของผูส่ือสารและผูรับสาร  โดยผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัว

ลวงหนามากอน  เน้ือหาในการพูดก็ไมแนนอนและไมมีขอบเขต  แตเปนการพูดท่ีคนเราใชกันมาก

ท่ีสุดเพราะเปนการพูดท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 

2.อวัจนภาษาท่ีควรใชในการทักทาย คือขอใด 

 ก. การยิ้ม  ข. การยกมือ  

 ค. การโบกมือ  ง. การผงกศีรษะ 

ตอบ  ก. การยิ้ม 

 การทักทายปราศรัยเปนธรรมเนียมของมนุษยหลายชาติหลายภาษา  โดยเฉพะคนไทยซ่ึงได

ชื่อวาเปนผูท่ีผูกมิตรกับคนอ่ืนไดงาย  เราสามารถใชอวัจนภาษาในการทักทายได  คือ  การยิ้ม

ตามปกติการทักทายปราศรัยจะเปนการส่ือสารระหวางคนท่ีรูจักกันแลว  แตก็มีบางท่ีผูท่ีไมเคยรูจัก

กันจะทักทายปราศรัยกัน  และทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอไป 

 

3.ในการทักทายกันไมควรพูดถึงเร่ืองใด 

 ก. เร่ืองสวนตัว  ข. เร่ืองการเงิน  

 ค. เร่ืองเครียดและหนัก  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 

 การรักษามารยาทในการทักทายปราศรัยกัน  ก็คือ  การไมกาวกายเร่ืองสวนตัวและไมใช

ถอยคําท่ีทําใหอีกฝายหน่ึงไมสบายใจ  เชน  ไมควรพูดถึงเร่ืองการเงินและเร่ืองความทุกขยาก 
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วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน ” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 
สถานกงสุล  สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและ
ปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ 
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 

การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น จะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน
45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให “ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นท่ีมีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 

 สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงใหลาออก 
 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและรองประ ธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
 1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. ส้ินสุดสมาชิกภาพ 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนง 
 4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในครั้งแรกของสมัยประชุม สภาเทศบ าลจะเปนผู
กําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภาเทศบาลไมอาจจัด 
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 สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในฉบับแกไข
ฉบับที่ 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช พ .ร.บ.นี้คือ โดยที่ พ .ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภา วะในปจจุบัน เปนการกําจัดสิทธิของประชาชนทั้ง
สิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ฉบับแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้    มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ
และนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 สภาตําบล 
 สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสมาชิก ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และแพทย
ประจําตําบล และสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละหนึ่งคน 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 1. มีชื่อในทะเบียนบานที่สมัครไมนอยกวา 1 ป 
 2. ไมมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเปนผูที่ถูกพนจากตําแหนงเพราะมีสวนไดเสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทํากับตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง 5 ป นับถึงวันสมัคร 
 นายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึง่สมาชิกจะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
 

สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ยุบสภา 
 4. มีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนอยู 
 5. มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 
 6. นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อมิไดประ จําอยูในหมูบานเกิน 6 เดือนหรือขาดการ
ประชุมสภาตําบลติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 
 7. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง หากมีความประพฤติบกพรอง 
 หากตําแหนงสมาชิกสภาวางลงเพราะครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และหากวางลง
ดวยเหตุอื่นใหเลือกตั้งภายใน 60 วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงไมถึง 180 วัน อาจมีหรือไมก็ได 
 สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล 1 คน ซึ่งมีนายอําเภอ
แตงตั้งจากมติสภาตําบล  ประธานสภาตําบลจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม  
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 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทําการ
รับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในตางประเทศ
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทา งราชการใหปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือ

ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
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แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
 
6.ในจังหวัดหน่ึงใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยบุคคลใดบาง 
 ก. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ข. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล 
 ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ง. องคการบริหารสวนตําบล, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ตอบ ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหาร
สวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมี
อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
7.จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร 

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

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหา
แสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหา
แสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน  ใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน  ให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคน
ขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบแปดคน 
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 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 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 30 คน     ข. 32 คน 
 ค. 36 คน     ง. 40 คน 
 ตอบ ค. 36 คน 
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 คําอธิบายดังขอขางตน  
10.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 32 คน     ข. 36 คน 
 ค. 40 คน     ง. 42 คน 
 ตอบ ง. 42 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
11.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 40 คน     ข. 42 คน 
 ค. 48 คน     ง. 52 คน 
 ตอบ ค. 48 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
12.อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 6 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 10  อายุของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
13.มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  โดยสมาชิกตองมีเสียงเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 2 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 11 (7)(8) 
(7) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสง บเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือกระทําการ
อันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด  เทาที่มีอยู
เขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดพิจารณา  และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุด
ลงนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย  วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
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16.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยใครบาง 
 ก. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 1 คน 
 ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 
 ค. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 3 คน 
 ง. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 4 คน 
 ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 17  ใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคน
หน่ึง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
17.เม่ือตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง 
 ก. ภายในสิบหาวัน    ข. ภายในสามสิบวัน 
 ค. ภายในส่ีสิบหาวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 
 ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 19  เมื่อตําแหนงประธา นสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหา รสวน
จังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
18.เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในท่ีประชุมใหดําเนินการ 
อยางไร 
 ก. ผูอาวุโสที่สุดเปนประธานชั่วคราว  ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 
 ค. เล่ือนการประชุมออกไป   ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานชั่วคราว 
 ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21  เมื่อประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 
19.ในปหน่ึงๆ  มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 
 ค. สามสมัย     ง. ส่ีสมัย 
 ตอบ ข. สองสมัย 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย 
20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 45 วัน 
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75.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญ ท่ีออกใหแก
บุคคล 
 ก. ติดรูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หนาตรง ไมสวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและแผนกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใตรูป 

ตอบ  ค. ประทับตราชื่อสวนราชการท่ีออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและ
แผนกระดาษ 

รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล
ใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไว
ใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 
76.การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม  และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
เรียกวา 
 ก. บันทึกขอความ    ข. บันทึกการประชุม 
 ค. รายงานการประชุม    ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐาน (ขอ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
77.หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการชนิดบันทึกน้ันเปนหนังสือท่ีใชกับงาน
ลักษณะใด 
 ก. ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา ข. ผูบังคับบัญชาส่ังการผูใตบังคับบัญชา 
 ค. ขอความที่เจาหนาที่ต่ํากวาสวนราชการระดับกรมใชติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาส่ังการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ (ขอ 26 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
78.หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนน้ันเปนหนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นเปนหลักฐานในทางราชการ
ชนิดใด 
 ก. หนังสืออื่น     ข. บันทึก 
 ค. หนังสือรับรอง    ง. รายงานการประชุม 
 ตอบ ก. หนังสืออื่น 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือเปน
หลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม  แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือ
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ของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มี
รูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวนแตมีรูปแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตมแบบ เชน โฉนด  แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสน 
และคํารอง เปนตน (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
79.หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท, ดวน ดวนมาก   ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด 
 ค. 3 ประเภท, ดวน ดานมาก ดวนมากท่ีสุด 
 ง. 4 ประเภท, ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ดวนมากท่ีสุด 
 ตอบ ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด 

หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทาสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท  คือ 

  1. ดวนที่สุด   2. ดวนมาก 
  3. ดวน    (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
80.หนังสือท่ีใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีจะทําได เปนหนังสือประเภทใด 
 ก. ดวนที่สุด     ข. ดวนมากท่ีสุด 
 ค. ดวนมาก     ง. ดวน 
 ตอบ ง. ดวน 

หนังสือประเภทดวน  คือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติใหเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได (ขอ 28.3 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
81.การระบุชั้นความเร็วน้ัน กระทําอยางไร 
 ก. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 24 พอยท ข. พิมพตัวอักษรสีแดง , ขนาด 24 พอยท 
 ค. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 32 พอยท ง. พิมพตัวอักษรสีแดง, ขนาด 32 พอยท 
 ตอบ ค. พิมพตัวอักษรสีนํ้าเงิน, ขนาด 32 พอยท 

ในการระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท ใหเห็นไดชัด
จนหนังสือและบนซอง (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
82.ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงมือผูรับภายในเวลาท่ีกําหนดใหระบุคําใดลงไป  แลวลงวัน/
เดือน/ปและกําหนดเวลากํากับ 
 ก. ดวนภายใน     ข. ดวนวันที่ 
 ค. ดวนกําหนด     ง. ดวนถึง 
 ตอบ ก. ดวนภายใน 

ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลงวัน
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับกับใหเจาหนาท่ีสงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
83.สําเนาหนังสือท่ีมีคํารับรองวาสําเนาถูกตอง ตองใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับใดซ่ึงเปนเจาของเรื่อง
ลงลายมือชื่อรับรอง 
 ก. ระดับ 2     ข. ระดับ 3 
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 ค. ระดับ 4     ง. ระดับ 5 
 ตอบ ก. ระดับ 2 

สําเนาหนังสือใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาขึ้น
ไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และตําแหนงที่ชอบลางของ
หนังสือ 
84.ขอใดมิใชการเก็บรักษาหนังสือ 
 ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ   ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว 
 ค. การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ  ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 
 ตอบ ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 

การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  และการเก็บ
ไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ (ขอ 52 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
85.ในการเก็บหนังสือระหวางปฏิบัตินั้น ใหกําหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด 
 ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน  ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก  ง. ความเหมาะสมตามหนวยงาน 
 ตอบ ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 

การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (ขอ 53 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
86.อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไมนอยกวากี่ป 
 ก. 5 ป      ข. 7 ป 
 ค. 10 ป     ง. 20 ป 
 ตอบ ค. 10 ป 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป  (ขอ 57 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
87.หนังสือเก็บรักษาเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายใด 
 ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง 
 ง. ระเบียบฯ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ตอบ ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (ขอ 57.1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
88.หนังสือประเภทใดท่ีจะเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
กําหนด 
 ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ข. สํานวนของศาล 
 ค. หลักฐานทางอรรถคด ี   ง. หนังสือที่เปนความลับ 
 ตอบ ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
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ขอบเขตเน้ือหา 
 

สวนที่ 1 วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ          6 
เง่ือนไขภาษา           34 
อุปมาอุปไมย            52 
เง่ือนไขสัญลักษณ          60 
แนวขอสอบ เง่ือนไขสัญลักษณ          65 
แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม          121 
แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย         140 
คณิตศาสตรทั่วไป           151 
 

สวนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
การใชคํา            201 
การใชคําราชาศัพท           204 
การสรุปใจความ            214 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย          217 
การเขียนสะกดการันต         221 
ประโยค            222 
ลักษณะภาษา            224 
การใชภาษา       239 
แนวขอสอบภาษาไทย      249 

 
สวนที่ 3 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม     262 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง      262 
การบริหารราชการในตางประเทศ       262 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค      263 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น      266 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       266 

สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม   269 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด       269 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด       270 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด      270 
การงบประมาณและการคลัง        271 
การกํากับดูแล          272 

สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   274 
การจัดตั้งเทศบาล         275 
สภาเทศบาล          275 
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตร ี      276 
เทศบัญญัต ิ          276 
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล       276 
การควบคุมเทศบาล         277 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล       277 
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สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552         284 
สภาตําบล          284 
การกํากับดูแลสภาตําบล        285 
งบประมาณรายจายประจําป        288 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล       288 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2551          289 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด     289 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล       290 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล     290 
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร      291 
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา        291 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     291 

11พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
11พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549     295 
11คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11    295 
11แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11     296 

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    298 
ความหมาย          298 
ชนิดของหนังสือ         298 
หนังสือภายนอก         298 
หนังสือภายใน          299 
หนังสือประทับตรา         299 
หนังสือสั่งการ          299 
หนังสือประชาสัมพันธ         299 
การรับและสงหนังสือ         301 
การสงหนังสือ          302 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ       303 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง       307 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
พ.ศ. 2546          310 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี       310 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน    310 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ    311 
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 311 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน        312 
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ       313 
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  313 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ       314 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม  315 
การบริหารเมืองพัทยา         315 
สภาเมืองพัทยา         316 
นายกเมืองพัทยา         316 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา       316 
ขอบัญญัติเมืองพัทยา         316 
การกํากับดูแล          317 

แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)      320 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือ

สลับกันไปก็ได  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายช้ัน หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 

 
 จะมีการเพิ่มขึ้นแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพิ่มแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางท่ี 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 5 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 

 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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ตัวอยางท่ี 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 3 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 3 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1  

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1(เพ่ิมข้ึนเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 

 
 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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-360     90     -30     15       ? 

100     20     -5       
3

5
       ? 

ตัวอยางท่ี 54 จงหาตัวเลขถัดไปของ  -360    90 - 30 15 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (-4)  = (-360)÷ (-4) = 90      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-3) = (90)÷ (-3) = -30      
พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (-2) = (-30)÷ (-2) = 15      
พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-1) = (15)÷ (-1) = -15      

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  15÷ (-1) = -15      
 

ตัวอยางท่ี 55 จงหาตัวเลขถัดไปของ  100    20   -5   
3

5
       ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (5)  = (100)÷ (5) =  20      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-4) = (20)÷ (-4) =  - 5      

พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (3) = (-5)÷ (-3) =  
3

5
      

พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-2) = (
3

5
)÷ (-2) =      

6

5
−       

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  
3

5 ÷ (-1) = 
6

5
−  

 

 

 

  -4      -3      -2     -1       

  ÷5     ÷-4   ÷3   ÷-2       
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อุปมาอุปไมย 
 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูที่ไดมา และคู

ถัดไปซึ่งพอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธกับส่ิงของที่ใชคูกัน 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ตัวเลข  
เปนตน 

 
แบบท่ี 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง  หรือเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางท่ี 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 

  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 

  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 

  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 

  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 

    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางท่ี 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 

  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 

  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 

  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 

  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอําเภอ 

    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
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เฉลยเง่ือนไขสัญลักษณ 
 

 

ขอ 1 ขอสรุปที่ 1 T > U 

 ขอสรุปที่ 2 5O < W 

  แนวคิด 

 1) เปล่ียนเคร่ืองหมาย 

    5O > 2P > Q = (R+S) ≤T 

  U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

 2) ตัวรวมจาก   และ  คือ  Q 

 จาก ขอสรุปท่ี 1  T > U 

หาความสัมพันธ Q -> T  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  Q ≤T   

  หาความสัมพันธ  Q -> U จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

       ∴ U <  Q 

.   จาก  Q ≤T และ  U <  Q เขียนใหมเปน  U < Q ≤T 

∴  U < T 

   ∴  ขอสรุปท่ี 1   T > U    เปนจริง 

 จาก ขอสรุปท่ี 2  5O < W 

หาความสัมพันธ Q -> O  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  5O > Q  

  หาความสัมพันธ Q -> W จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

  เคร่ืองหมายระหวาง Q ไป W สวนทางกันไมสามารถสรุปได 

∴ ขอสรุปท่ี 2   5O < W   ไมแนชัด 

ขอสรุปท่ี 1  T > U  เปนจริง 

ขอสรุปท่ี 2  5O < W ไมแนชัด  

∴ ขอสรุปที่ 1 เปนเท็จและ ขอสรุปที่ 2 ไมแนชัด   ตอบ 4 
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ความรูทางดานการใชภาษาไทย 
 
 

การใชคํา 
 

 หลักในการใชคํา   

1. ใชคําใหถูกตองและตรงความหมาย 

    1) การใชคําที่มีความหมายหลายอยาง  ตองคํานึงถึงขอความท่ีแวดลอมดวย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมกํากวม เชน ประโยคท่ี 1 วา “เขาไมเห็นขันเลย ” คําวา “ขัน” อาจจะ

หมายถึงภาชนะก็ได  ความรูสึกก็ได หรือชื่อคนก็ได ดังน้ันถาหากจะใหคําวา “ขัน” มีความหมาย

แนชัดลงไปก็ตองใชขอความแวดลอมเสียใหมคือ “เขาไมเห็นขันใบนั้นเลย” (ภาชนะ) “เขาไมเห็น

มีรูสึกขันเลย” (ความรูสึก) หรือ “เขาไมเห็นนายขันเลย” (ชื่อคน) 

   2) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน จะตองเลือกคําท่ีมีความหมายตรงตัว

ท่ีสุดมาใชจึงจะถูกตอง เชน ติดขัดกับขัดของ สอดสองกับสอดสาย ขบกับกัด ฯลฯ ดังประโยค

ตอไปน้ี 

 หลอนพยายามสอดสองสายตามองหาเขา    (ไมได) 

 หลอนพยายามสอดสายสายตามองหาเขา    (ได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรขัดของ    (ไมได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรติดขัด    (ได) 

 จอยถูกสุนัขขบ       (ไมได) 

 จอยถูกสุนัขกัด       (ได) 

    3) การใชคําที่มีความหมายโดยนัย  จะตองเขาใจความหมายน้ันใหถ องแท

เสียกอนแลวพยายามใชใหถูกตอง เชน  

 กฎหมายฉบับน้ีออกมานานจนนับวาอยูในวัยดึก   (ไมได) 

 ยายมีอายุมากขนาดจัดอยูในวัยดึก    (ได) 

 นักเรียนถูกครูซักฟอก      (ไมได) 

 นักการเมืองถูกนักหนังสือพิมพซักฟอก    (ได) 

 เด็กคนน้ันกินสมุดเพ่ือนต้ัง 2 เลม     (ไมได) 

 การกอสรางคร้ังน้ันมีการกินกันอยางมโหฬาร   (ได) 
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แนวขอสอบภาษาไทย 

 
1.การพูดแบบไมเปนทางการมีลักษณะเดนอยางไร 

 ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน  

 ข. เน้ือหาในการพูดไมแนนอนและไมมีขอบเขต 

 ค. เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน 

 การพูดแบบไมเปนทางการ  เปนการส่ือสารระหวางบุคคลต้ังแต  2  คนขึ้นไป  (ไมควรเกิน  

4 – 5  คน)  สวนใหญจะเปนการพูดแบบตัวตอตัว  เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและไมจํากัด

สถานท่ีซ่ึงขึ้นอยูกับความพอใจของผูส่ือสารและผูรับสาร  โดยผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัว

ลวงหนามากอน  เน้ือหาในการพูดก็ไมแนนอนและไมมีขอบเขต  แตเปนการพูดท่ีคนเราใชกันมาก

ท่ีสุดเพราะเปนการพูดท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 

2.อวัจนภาษาท่ีควรใชในการทักทาย คือขอใด 

 ก. การยิ้ม  ข. การยกมือ  

 ค. การโบกมือ  ง. การผงกศีรษะ 

ตอบ  ก. การยิ้ม 

 การทักทายปราศรัยเปนธรรมเนียมของมนุษยหลายชาติหลายภาษา  โดยเฉพะคนไทยซ่ึงได

ชื่อวาเปนผูท่ีผูกมิตรกับคนอ่ืนไดงาย  เราสามารถใชอวัจนภาษาในการทักทายได  คือ  การยิ้ม

ตามปกติการทักทายปราศรัยจะเปนการส่ือสารระหวางคนท่ีรูจักกันแลว  แตก็มีบางท่ีผูท่ีไมเคยรูจัก

กันจะทักทายปราศรัยกัน  และทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอไป 

 

3.ในการทักทายกันไมควรพูดถึงเร่ืองใด 

 ก. เร่ืองสวนตัว  ข. เร่ืองการเงิน  

 ค. เร่ืองเครียดและหนัก  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 

 การรักษามารยาทในการทักทายปราศรัยกัน  ก็คือ  การไมกาวกายเร่ืองสวนตัวและไมใช

ถอยคําท่ีทําใหอีกฝายหน่ึงไมสบายใจ  เชน  ไมควรพูดถึงเร่ืองการเงินและเร่ืองความทุกขยาก 
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วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน ” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 
สถานกงสุล  สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและ
ปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ 
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 

การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น จะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน
45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให “ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นท่ีมีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 

 สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงใหลาออก 
 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและรองประ ธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
 1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. ส้ินสุดสมาชิกภาพ 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนง 
 4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในครั้งแรกของสมัยประชุม สภาเทศบ าลจะเปนผู
กําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภาเทศบาลไมอาจจัด 
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 สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในฉบับแกไข
ฉบับที่ 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช พ .ร.บ.นี้คือ โดยที่ พ .ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภา วะในปจจุบัน เปนการกําจัดสิทธิของประชาชนทั้ง
สิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ฉบับแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้    มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ
และนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 สภาตําบล 
 สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสมาชิก ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และแพทย
ประจําตําบล และสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละหนึ่งคน 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 1. มีชื่อในทะเบียนบานที่สมัครไมนอยกวา 1 ป 
 2. ไมมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเปนผูที่ถูกพนจากตําแหนงเพราะมีสวนไดเสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทํากับตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง 5 ป นับถึงวันสมัคร 
 นายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึง่สมาชิกจะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
 

สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ยุบสภา 
 4. มีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนอยู 
 5. มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 
 6. นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อมิไดประ จําอยูในหมูบานเกิน 6 เดือนหรือขาดการ
ประชุมสภาตําบลติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 
 7. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง หากมีความประพฤติบกพรอง 
 หากตําแหนงสมาชิกสภาวางลงเพราะครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และหากวางลง
ดวยเหตุอื่นใหเลือกตั้งภายใน 60 วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงไมถึง 180 วัน อาจมีหรือไมก็ได 
 สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล 1 คน ซึ่งมีนายอําเภอ
แตงตั้งจากมติสภาตําบล  ประธานสภาตําบลจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม  
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 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทําการ
รับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในตางประเทศ
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทา งราชการใหปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือ

ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
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แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
 
6.ในจังหวัดหน่ึงใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยบุคคลใดบาง 
 ก. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ข. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล 
 ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ง. องคการบริหารสวนตําบล, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ตอบ ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหาร
สวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมี
อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
7.จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร 

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

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหา
แสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหา
แสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน  ใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน  ให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคน
ขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบแปดคน 
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 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 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 30 คน     ข. 32 คน 
 ค. 36 คน     ง. 40 คน 
 ตอบ ค. 36 คน 
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 คําอธิบายดังขอขางตน  
10.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 32 คน     ข. 36 คน 
 ค. 40 คน     ง. 42 คน 
 ตอบ ง. 42 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
11.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 40 คน     ข. 42 คน 
 ค. 48 คน     ง. 52 คน 
 ตอบ ค. 48 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
12.อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 6 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 10  อายุของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
13.มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  โดยสมาชิกตองมีเสียงเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 2 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 11 (7)(8) 
(7) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสง บเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือกระทําการ
อันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด  เทาที่มีอยู
เขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดพิจารณา  และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุด
ลงนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย  วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
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16.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยใครบาง 
 ก. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 1 คน 
 ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 
 ค. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 3 คน 
 ง. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 4 คน 
 ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 17  ใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคน
หน่ึง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
17.เม่ือตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง 
 ก. ภายในสิบหาวัน    ข. ภายในสามสิบวัน 
 ค. ภายในส่ีสิบหาวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 
 ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 19  เมื่อตําแหนงประธา นสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหา รสวน
จังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
18.เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในท่ีประชุมใหดําเนินการ 
อยางไร 
 ก. ผูอาวุโสที่สุดเปนประธานชั่วคราว  ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 
 ค. เล่ือนการประชุมออกไป   ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานชั่วคราว 
 ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21  เมื่อประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 
19.ในปหน่ึงๆ  มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 
 ค. สามสมัย     ง. ส่ีสมัย 
 ตอบ ข. สองสมัย 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย 
20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 45 วัน 
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75.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญ ท่ีออกใหแก
บุคคล 
 ก. ติดรูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หนาตรง ไมสวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและแผนกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใตรูป 

ตอบ  ค. ประทับตราชื่อสวนราชการท่ีออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและ
แผนกระดาษ 

รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล
ใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไว
ใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 
76.การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม  และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
เรียกวา 
 ก. บันทึกขอความ    ข. บันทึกการประชุม 
 ค. รายงานการประชุม    ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐาน (ขอ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
77.หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการชนิดบันทึกน้ันเปนหนังสือท่ีใชกับงาน
ลักษณะใด 
 ก. ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา ข. ผูบังคับบัญชาส่ังการผูใตบังคับบัญชา 
 ค. ขอความที่เจาหนาที่ต่ํากวาสวนราชการระดับกรมใชติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาส่ังการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ (ขอ 26 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
78.หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนน้ันเปนหนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นเปนหลักฐานในทางราชการ
ชนิดใด 
 ก. หนังสืออื่น     ข. บันทึก 
 ค. หนังสือรับรอง    ง. รายงานการประชุม 
 ตอบ ก. หนังสืออื่น 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือเปน
หลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม  แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือ
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ของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มี
รูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวนแตมีรูปแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตมแบบ เชน โฉนด  แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสน 
และคํารอง เปนตน (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
79.หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท, ดวน ดวนมาก   ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด 
 ค. 3 ประเภท, ดวน ดานมาก ดวนมากท่ีสุด 
 ง. 4 ประเภท, ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ดวนมากท่ีสุด 
 ตอบ ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด 

หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทาสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท  คือ 

  1. ดวนที่สุด   2. ดวนมาก 
  3. ดวน    (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
80.หนังสือท่ีใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีจะทําได เปนหนังสือประเภทใด 
 ก. ดวนที่สุด     ข. ดวนมากท่ีสุด 
 ค. ดวนมาก     ง. ดวน 
 ตอบ ง. ดวน 

หนังสือประเภทดวน  คือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติใหเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได (ขอ 28.3 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
81.การระบุชั้นความเร็วน้ัน กระทําอยางไร 
 ก. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 24 พอยท ข. พิมพตัวอักษรสีแดง , ขนาด 24 พอยท 
 ค. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 32 พอยท ง. พิมพตัวอักษรสีแดง, ขนาด 32 พอยท 
 ตอบ ค. พิมพตัวอักษรสีนํ้าเงิน, ขนาด 32 พอยท 

ในการระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท ใหเห็นไดชัด
จนหนังสือและบนซอง (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
82.ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงมือผูรับภายในเวลาท่ีกําหนดใหระบุคําใดลงไป  แลวลงวัน/
เดือน/ปและกําหนดเวลากํากับ 
 ก. ดวนภายใน     ข. ดวนวันที่ 
 ค. ดวนกําหนด     ง. ดวนถึง 
 ตอบ ก. ดวนภายใน 

ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลงวัน
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับกับใหเจาหนาท่ีสงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
83.สําเนาหนังสือท่ีมีคํารับรองวาสําเนาถูกตอง ตองใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับใดซ่ึงเปนเจาของเรื่อง
ลงลายมือชื่อรับรอง 
 ก. ระดับ 2     ข. ระดับ 3 
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 ค. ระดับ 4     ง. ระดับ 5 
 ตอบ ก. ระดับ 2 

สําเนาหนังสือใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาขึ้น
ไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และตําแหนงที่ชอบลางของ
หนังสือ 
84.ขอใดมิใชการเก็บรักษาหนังสือ 
 ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ   ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว 
 ค. การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ  ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 
 ตอบ ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 

การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  และการเก็บ
ไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ (ขอ 52 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
85.ในการเก็บหนังสือระหวางปฏิบัตินั้น ใหกําหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด 
 ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน  ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก  ง. ความเหมาะสมตามหนวยงาน 
 ตอบ ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 

การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (ขอ 53 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
86.อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไมนอยกวากี่ป 
 ก. 5 ป      ข. 7 ป 
 ค. 10 ป     ง. 20 ป 
 ตอบ ค. 10 ป 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป  (ขอ 57 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
87.หนังสือเก็บรักษาเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายใด 
 ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง 
 ง. ระเบียบฯ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ตอบ ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (ขอ 57.1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
88.หนังสือประเภทใดท่ีจะเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
กําหนด 
 ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ข. สํานวนของศาล 
 ค. หลักฐานทางอรรถคด ี   ง. หนังสือที่เปนความลับ 
 ตอบ ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
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ขอบเขตเน้ือหา 
 

สวนที่ 1 วิเคราะหและสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ          6 
เง่ือนไขภาษา           34 
อุปมาอุปไมย            52 
เง่ือนไขสัญลักษณ          60 
แนวขอสอบ เง่ือนไขสัญลักษณ          65 
แนวขอสอบ เรื่องอนุกรม          121 
แนวขอสอบ เรื่องอุปมาอุปไมย         140 
คณิตศาสตรทั่วไป           151 
 

สวนที่ 2 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) 
การใชคํา            201 
การใชคําราชาศัพท           204 
การสรุปใจความ            214 
สํานวน สุภาษิต คําพังเพย          217 
การเขียนสะกดการันต         221 
ประโยค            222 
ลักษณะภาษา            224 
การใชภาษา       239 
แนวขอสอบภาษาไทย      249 

 
สวนที่ 3 วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  

(คะแนนเต็ม 50 คะแนน) 
ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม     262 

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง      262 
การบริหารราชการในตางประเทศ       262 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค      263 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น      266 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ       266 

สรุปพ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 และแกไขเพิ่มเติม   269 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด       269 
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด       270 
อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด      270 
การงบประมาณและการคลัง        271 
การกํากับดูแล          272 

สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   274 
การจัดตั้งเทศบาล         275 
สภาเทศบาล          275 
อํานาจหนาที่ของนายกเทศมนตร ี      276 
เทศบัญญัต ิ          276 
การคลังและทรัพยสินของเทศบาล       276 
การควบคุมเทศบาล         277 
คณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล       277 
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สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติมถึง 
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552         284 
สภาตําบล          284 
การกํากับดูแลสภาตําบล        285 
งบประมาณรายจายประจําป        288 
การกํากับดูแลองคการบริหารสวนตําบล       288 

พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3  
พ.ศ. 2551          289 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนจังหวัด     289 
การบริหารงานบุคคลในเทศบาล       290 
การบริหารงานบุคคลในองคการบริหารสวนตําบล     290 
การบริหารงานบุคคลในกรุงเทพมหานคร      291 
การบริหารงานบุคคลในเมืองพัทยา        291 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     291 

11พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
11พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2549     295 
11คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11    295 
11แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น11     296 

ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548    298 
ความหมาย          298 
ชนิดของหนังสือ         298 
หนังสือภายนอก         298 
หนังสือภายใน          299 
หนังสือประทับตรา         299 
หนังสือสั่งการ          299 
หนังสือประชาสัมพันธ         299 
การรับและสงหนังสือ         301 
การสงหนังสือ          302 
การเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือ       303 
มาตรฐานตรา แบบพิมพ และซอง       307 

สรุปสาระสําคัญ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
พ.ศ. 2546          310 
การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี       310 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดประโยชนสุขของประชาชน    310 
การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ    311 
การบริหารราชการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 311 
การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน        312 
การปรับปรุงภารกิจของสวนราชการ       313 
การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน  313 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ       314 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2552 และแกไขเพิ่มเติม  315 
การบริหารเมืองพัทยา         315 
สภาเมืองพัทยา         316 
นายกเมืองพัทยา         316 
ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา       316 
ขอบัญญัติเมืองพัทยา         316 
การกํากับดูแล          317 

แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น)      320 
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อนุกรมหรือเลขเรียงลําดับ 
 
 เลขอนุกรม  เปนการเรียงตัวเลข ตามกฎเกณฑโดยอาจจะเรียงเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือ

สลับกันไปก็ได  ในการเรียงลําดับน้ันอาจจะเรียงลําดับแบบธรรมดาหลายช้ัน หรือเชิงซอนก็ได  

ในที่น้ีพอจะแยกตามวิธีการ บวก ลบ คูณ หาร ไดดังน้ี 
 
วิธีบวก 

 
 จะมีการเพิ่มขึ้นแบบเทากัน แบบเรียงลําดับ หรือมีการเพิ่มแบบสลับซับซอน หรือ

สลับกันไปกับเรียงลําดับ 
 

ตัวอยางท่ี 1 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 10 15 20 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 5 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 5 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 20 + 5 = 25 

 

 

ตัวอยางท่ี 2 จงหาตัวเลขถัดไปของ  2 4 6 8 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 2 = 12 

 

5 10 15  20     ? 

+5   +5   +5    +5  

 

2 4  6  8  10     ? 

+2   +2   +2    +2     +2  
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ตัวอยางท่ี 3 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 4 7 10 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 3 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 3 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 10 + 3 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 4 จงหาตัวเลขถัดไปของ  5 7 9 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนทีละ 2 

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนจากเลขกอนหนาทีละ 2 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 2 = 13 

 

ตัวอยางท่ี 5 จงหาตัวเลขถัดไปของ  1 2 4 7 11 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

       

 

 

  พบวา  ผลตางมีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1  

  น่ันคือ  ตัวเลขถัดไป มีคาเพ่ิมข้ึนสะสมทีละ 1(เพ่ิมข้ึนเทากับ 5) 

  ∴  ตัวเลขถัดไป คือ 11 + 5 = 16 

 
 
 
 
 

1 4 7  10     ? 

+3   +3   +3    +3  

5 7 9  11     ? 

+2   +2   +2    +2  

1 2  4  7  11     ? 

+1   +2   +3    +4     +5  
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-360     90     -30     15       ? 

100     20     -5       
3

5
       ? 

ตัวอยางท่ี 54 จงหาตัวเลขถัดไปของ  -360    90 - 30 15 ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (-4)  = (-360)÷ (-4) = 90      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-3) = (90)÷ (-3) = -30      
พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (-2) = (-30)÷ (-2) = 15      
พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-1) = (15)÷ (-1) = -15      

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  15÷ (-1) = -15      
 

ตัวอยางท่ี 55 จงหาตัวเลขถัดไปของ  100    20   -5   
3

5
       ? 

วิธีคิด  พิจารณาผลตางของตัวเลขแตละคู 

 

 

 

 

  พบวา พจนที่ 2 มีคาเทากับ พจนที่ 1 ÷ (5)  = (100)÷ (5) =  20      
พจนที่ 3 มีคาเทากับ พจนที่ 2 ÷ (-4) = (20)÷ (-4) =  - 5      

พจนที่ 4 มีคาเทากับ พจนที่ 3 ÷ (3) = (-5)÷ (-3) =  
3

5
      

พจนที่ 5 มีคาเทากับ พจนที่ 4 ÷ (-2) = (
3

5
)÷ (-2) =      

6

5
−       

  ∴ ตัวเลขถัดไป คือ  
3

5 ÷ (-1) = 
6

5
−  

 

 

 

  -4      -3      -2     -1       

  ÷5     ÷-4   ÷3   ÷-2       
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อุปมาอุปไมย 
 
 อุปมาอุปไมย  ทางดานภาษา เปนการวิเคราะหหาความสัมพันธของคูที่ไดมา และคู

ถัดไปซึ่งพอจะแยกยอยรูปแบบของความสัมพันธ ไดดังน้ี 
 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหน่ึงของส่ิงหน่ึงหรือเปนลักษณะสวนยอยของสวนใหญ 
 ความสัมพันธในลักษณะมีความหมายเหมือนกัน / ตรงขาม 
 ความสัมพันธในลักษณะหนาที่ 
 ความสัมพันธในลักษณะส่ิงของประเภทเดียวกัน 
 ความสัมพันธในลักษณะสถานที่ 
 ความสัมพันธกับส่ิงของที่ใชคูกัน 
 ความสัมพันธในเร่ืองของลักษณะนาม 
 ความสัมพันธเกี่ยวกับเวลา ตัวเลข  
เปนตน 

 
แบบท่ี 1 ความสัมพันธในลักษณะเปนสวนหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง  หรือเปนลักษณะ 

สวนยอยของสวนใหญ 

ตัวอยางท่ี 1 ออกซิเจน : ไฮโดรเจน     ?  :  ? 

  ก. ไนโตรเจน : ปุย    ข. นํ้า : โปแตสเซียม 

  ค. ฟอสฟอรัส : อากาศ   ง. โปรแตสเซียม : แมงกานีส 

  ตอบ  ก. ไนโตรเจน : ปุย 

  แนวคิด ไนโตรเจน เปนสวนประกอบของปุย 

    ไฮโดรเจน เปนสวนประกอบของนํ้า  

ตัวอยางท่ี 2 อําเภอ : ตําบล     ?  :  ? 

  ก. จังหวัด : อําเภอ    ข. ภูมิภาค : ประเทศ 

  ค. จังหวัด : หมูบาน    ง. หมูบาน : ประเทศ 

  ตอบ  ก. จังหวัด : อําเภอ 

  แนวคิด ตําบลเปนสวนหน่ึงของอําเภอ 

    อําเภอเปนสวนหน่ึงของจังหวัด  
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เฉลยเง่ือนไขสัญลักษณ 
 

 

ขอ 1 ขอสรุปที่ 1 T > U 

 ขอสรุปที่ 2 5O < W 

  แนวคิด 

 1) เปล่ียนเคร่ืองหมาย 

    5O > 2P > Q = (R+S) ≤T 

  U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

 2) ตัวรวมจาก   และ  คือ  Q 

 จาก ขอสรุปท่ี 1  T > U 

หาความสัมพันธ Q -> T  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  Q ≤T   

  หาความสัมพันธ  Q -> U จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

       ∴ U <  Q 

.   จาก  Q ≤T และ  U <  Q เขียนใหมเปน  U < Q ≤T 

∴  U < T 

   ∴  ขอสรุปท่ี 1   T > U    เปนจริง 

 จาก ขอสรุปท่ี 2  5O < W 

หาความสัมพันธ Q -> O  จาก   5O > 2P > Q = (R+S) ≤T  

       ∴  5O > Q  

  หาความสัมพันธ Q -> W จาก   U < 4V = Q ≥  Y < W ≤  X 

  เคร่ืองหมายระหวาง Q ไป W สวนทางกันไมสามารถสรุปได 

∴ ขอสรุปท่ี 2   5O < W   ไมแนชัด 

ขอสรุปท่ี 1  T > U  เปนจริง 

ขอสรุปท่ี 2  5O < W ไมแนชัด  

∴ ขอสรุปที่ 1 เปนเท็จและ ขอสรุปที่ 2 ไมแนชัด   ตอบ 4 
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ความรูทางดานการใชภาษาไทย 
 
 

การใชคํา 
 

 หลักในการใชคํา   

1. ใชคําใหถูกตองและตรงความหมาย 

    1) การใชคําที่มีความหมายหลายอยาง  ตองคํานึงถึงขอความท่ีแวดลอมดวย 

เพ่ือใหเกิดความชัดเจน ไมกํากวม เชน ประโยคท่ี 1 วา “เขาไมเห็นขันเลย ” คําวา “ขัน” อาจจะ

หมายถึงภาชนะก็ได  ความรูสึกก็ได หรือชื่อคนก็ได ดังน้ันถาหากจะใหคําวา “ขัน” มีความหมาย

แนชัดลงไปก็ตองใชขอความแวดลอมเสียใหมคือ “เขาไมเห็นขันใบนั้นเลย” (ภาชนะ) “เขาไมเห็น

มีรูสึกขันเลย” (ความรูสึก) หรือ “เขาไมเห็นนายขันเลย” (ชื่อคน) 

   2) การใชคําที่มีความหมายใกลเคียงกัน จะตองเลือกคําท่ีมีความหมายตรงตัว

ท่ีสุดมาใชจึงจะถูกตอง เชน ติดขัดกับขัดของ สอดสองกับสอดสาย ขบกับกัด ฯลฯ ดังประโยค

ตอไปน้ี 

 หลอนพยายามสอดสองสายตามองหาเขา    (ไมได) 

 หลอนพยายามสอดสายสายตามองหาเขา    (ได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรขัดของ    (ไมได) 

 หนิงมาไมทันแลวอางวาการจราจรติดขัด    (ได) 

 จอยถูกสุนัขขบ       (ไมได) 

 จอยถูกสุนัขกัด       (ได) 

    3) การใชคําที่มีความหมายโดยนัย  จะตองเขาใจความหมายน้ันใหถ องแท

เสียกอนแลวพยายามใชใหถูกตอง เชน  

 กฎหมายฉบับน้ีออกมานานจนนับวาอยูในวัยดึก   (ไมได) 

 ยายมีอายุมากขนาดจัดอยูในวัยดึก    (ได) 

 นักเรียนถูกครูซักฟอก      (ไมได) 

 นักการเมืองถูกนักหนังสือพิมพซักฟอก    (ได) 

 เด็กคนน้ันกินสมุดเพ่ือนต้ัง 2 เลม     (ไมได) 

 การกอสรางคร้ังน้ันมีการกินกันอยางมโหฬาร   (ได) 
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แนวขอสอบภาษาไทย 

 
1.การพูดแบบไมเปนทางการมีลักษณะเดนอยางไร 

 ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน  

 ข. เน้ือหาในการพูดไมแนนอนและไมมีขอบเขต 

 ค. เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและสถานท่ี  

 ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ก. ผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัวลวงหนามากอน 

 การพูดแบบไมเปนทางการ  เปนการส่ือสารระหวางบุคคลต้ังแต  2  คนขึ้นไป  (ไมควรเกิน  

4 – 5  คน)  สวนใหญจะเปนการพูดแบบตัวตอตัว  เปนการพูดแบบไมจํากัดเวลาและไมจํากัด

สถานท่ีซ่ึงขึ้นอยูกับความพอใจของผูส่ือสารและผูรับสาร  โดยผูพูดกับผูฟงมักไมไดเตรียมตัว

ลวงหนามากอน  เน้ือหาในการพูดก็ไมแนนอนและไมมีขอบเขต  แตเปนการพูดท่ีคนเราใชกันมาก

ท่ีสุดเพราะเปนการพูดท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

 

2.อวัจนภาษาท่ีควรใชในการทักทาย คือขอใด 

 ก. การยิ้ม  ข. การยกมือ  

 ค. การโบกมือ  ง. การผงกศีรษะ 

ตอบ  ก. การยิ้ม 

 การทักทายปราศรัยเปนธรรมเนียมของมนุษยหลายชาติหลายภาษา  โดยเฉพะคนไทยซ่ึงได

ชื่อวาเปนผูท่ีผูกมิตรกับคนอ่ืนไดงาย  เราสามารถใชอวัจนภาษาในการทักทายได  คือ  การยิ้ม

ตามปกติการทักทายปราศรัยจะเปนการส่ือสารระหวางคนท่ีรูจักกันแลว  แตก็มีบางท่ีผูท่ีไมเคยรูจัก

กันจะทักทายปราศรัยกัน  และทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีตอไป 

 

3.ในการทักทายกันไมควรพูดถึงเร่ืองใด 

 ก. เร่ืองสวนตัว  ข. เร่ืองการเงิน  

 ค. เร่ืองเครียดและหนัก  ง. ถูกทุกขอ 

ตอบ  ง. ถูกทุกขอ 

 การรักษามารยาทในการทักทายปราศรัยกัน  ก็คือ  การไมกาวกายเร่ืองสวนตัวและไมใช

ถอยคําท่ีทําใหอีกฝายหน่ึงไมสบายใจ  เชน  ไมควรพูดถึงเร่ืองการเงินและเร่ืองความทุกขยาก 
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วิชาความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
 

ระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 และแกไขเพ่ิมเติม 
 

 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไป เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความ
ตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมีผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล 
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

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

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

 การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัดหรือไมสังกัด

สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
  

 การบริหารราชการในตางประเทศ 
 “คณะผูแทน ” หมายความวา บรรดาขาราชการฝายพลเรือน หรือขาราชการฝายทหาร

ประจําการในตางประเทศซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ 
สถานกงสุล  สถานรองกงสุล สวนราชการของกระทรวงการตางประเทศซึ่งเรียกชื่อเปนอยางอื่นและ
ปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ และคณะผูแทนถาวรไทยประจํา
องคการระหวางประเทศ 
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สรุป พรบ.เทศบาล 2496 และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง  
ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 

 

การจัดตั้งเทศบาล 
 เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลขึ้น จะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายใน
45 วันนับแตวันจัดตั้งเทศบาล ในระหวางที่ยังไมมีนายกเทศมนตรี ให “ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล”ทําหนาที่“ปลัดเทศบาล” ทําหนาที่เทาที่จําเปนเปนการชั่วคราว  
 เทศบาลเมือง ไดแก ทองถิ่นอันเปนที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่มีราษฎรตั้งแต 10,000 คนขึ้นไป 
 เทศบาลนคร ไดแก ทองถิ่นท่ีมีราษฎรตั้งแต 50,000 บาท 
 องคการเทศบาล จะประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาล 
 2. นายกเทศมนตรี 
 

 สภาเทศบาล 
 มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ซึ่งประกอบดวย 
 1. สภาเทศบาลตําบล สมาชิก 12 คน 
 2. สภาเทศบาลเมือง สมาชิก 18 คน 
 3. สภาเทศบาลนคร สมาชิก 24 คน 
 สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป และจะส้ินสุดสมาชิกภาพเมื่อ  
 1. ออกตามวาระ หรือยุบสภาเทศบาล 
 2. ตาย 
 3. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาอออกตอผูวาราชการจังหวัด 
 4. ขาดคุณสมบัติ 
 5. ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดตอกัน 
 6. สมาชิกสภาลงเสียงไมนอยกวา 1 ใน 3 ใหลาออก 
 7. ราษฎรที่มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 ลงคะแนนเสียงใหลาออก 
 สภาเทศบาลจะประกอบดวยประธานสภาคนหนึ่งและรองประ ธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 
 1. ลาออก สงหนังสือตอผูวาราชการจังหวัด 
 2. ส้ินสุดสมาชิกภาพ 
 3. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยส่ังใหพนจากตําแหนง 
 4. สภาเทศบาลมีมติใหพนจากตําแหนง 
 ใน 1 ป มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัยและในครั้งแรกของสมัยประชุม สภาเทศบ าลจะเปนผู
กําหนดและจะตองประชุมภายใน 15 วัน นับแตวันประกาศผลการเลือกตั้ง หากสภาเทศบาลไมอาจจัด 
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 สรุปพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 
และแกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552 

 
พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ .ศ.2537 ฉบับที่ใชในปจจุบันเปนฉบับแกไข

เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ.2552  มีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งในฉบับแกไข
ฉบับที่ 6 นี้ มีเหตุผลในการประกาศใช พ .ร.บ.นี้คือ โดยที่ พ .ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบลมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภา วะในปจจุบัน เปนการกําจัดสิทธิของประชาชนทั้ง
สิทธิของผูสมัครรับเลือกตั้งและสิทธิของประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้ง สมควรเปดกวางใหเปนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชน ฉบับแกไขเพ่ิมเติมฉบับนี้    มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการ
และนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

 สภาตําบล 
 สภาตําบลมีฐานะเปนนิติบุคคล ประกอบดวยสมาชิก ไดแก กํานัน ผูใหญบาน และแพทย
ประจําตําบล และสมาชิกที่ไดรับเลือกตั้งจากราษฎร หมูบานละหนึ่งคน 
 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 1. มีชื่อในทะเบียนบานที่สมัครไมนอยกวา 1 ป 
 2. ไมมีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือเปนผูที่ถูกพนจากตําแหนงเพราะมีสวนไดเสียในสัญญาหรือ
กิจการที่กระทํากับตําบลหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ยังไมถึง 5 ป นับถึงวันสมัคร 
 นายอําเภอจัดใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตําบล ซึง่สมาชิกจะมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป  
 

สมาชิกสภาตําบลพนจากตําแหนงเม่ือ 
 1. ตาย 
 2. ลาออก 
 3. ยุบสภา 
 4. มีสวนไดเสียทางตรงและทางออมในสัญญากับสภาตําบลท่ีตนอยู 
 5. มีมติใหพนจากตําแหนงดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 
 6. นายอําเภอส่ังใหพนจากตําแหนงเมื่อมิไดประ จําอยูในหมูบานเกิน 6 เดือนหรือขาดการ
ประชุมสภาตําบลติดตอกันเกินกวา 3 ครั้ง โดยไมมีเหตุอันควร 
 7. ผูวาราชการจังหวัดส่ังใหพนจากตําแหนง หากมีความประพฤติบกพรอง 
 หากตําแหนงสมาชิกสภาวางลงเพราะครบวาระใหมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน และหากวางลง
ดวยเหตุอื่นใหเลือกตั้งภายใน 60 วัน เวนแตวาระการดํารงตําแหนงไมถึง 180 วัน อาจมีหรือไมก็ได 
 สภาตําบลมีกํานันเปนประธานสภาตําบล และมีรองประธานสภาตําบล 1 คน ซึ่งมีนายอําเภอ
แตงตั้งจากมติสภาตําบล  ประธานสภาตําบลจะเปนผูเรียกประชุมและดําเนินการประชุมใหเปนไปตาม  
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 ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548 
 

 ความหมาย 
  “งานสารบรรณ” หมายความวา งานท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแตการจัดทําการ
รับ การสง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทําลาย 

“หนังสือ” หมายความวา หนังสือราชการ 
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐทั้ง

ในราชการบริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือในตางประเทศ
และใหหมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากทา งราชการใหปฏิบัติงาน
ในเรื่องใด ๆ และใหหมายความรวมถึงคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือคณะบุคคลอื่นท่ีปฏิบัติงานใน
ลักษณะเดียวกัน 

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้  
 

 ชนิดของหนังสือ 
หนังสือราชการ คือ เอกสารที่เปนหลักฐานในราชการ ไดแก 

1. หนังสือที่มีไปมาระหวางสวนราชการ 
2. หนังสือที่สวนราชการมีไปถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีไปถึง

บุคคลภายนอก 
3. หนังสือที่หนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือท่ีบุคคลภายนอกมีมาถึงสวน

ราชการ 
4. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นเพ่ือเปนหลักฐานในราชการ 
5. เอกสารที่ทางราชการจัดทําขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ 

หนังสือ มี 6 ชนิด คือ 
1. หนังสือภายนอก 
2. หนังสือภายใน 
3. หนังสือประทับตรา 
4. หนังสือส่ังการ 
5. หนังสือประชาสัมพันธ 
6. หนังสือที่เจาหนาที่ทําขึ้น หรือรับไวเปนหลักฐานในราชการ 

 

 หนังสือภายนอก 
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดตอราชการที่เปนแบบพิธีโดยใชกระดาษตราครุฑเปนหนังสือ

ติดตอระหวางสวนราชการ หรือสวนราชการมีถึงหนวยงานอื่นใดซึ่งมิใชสวนราชการ หรือที่มีถึง
บุคคลภายนอก  
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แนวขอสอบ ภาค ก (กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน) 
 
6.ในจังหวัดหน่ึงใหมีองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยบุคคลใดบาง 
 ก. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ข. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, องคการบริหารสวนตําบล 
 ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ง. องคการบริหารสวนตําบล, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 ตอบ ค. สภาองคการบริหารสวนจังหวัด, นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540  มาตรา 7  ในจังหวัดหนึ่งใหมีองคการบริหาร
สวนจังหวัดประกอบดวยสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และมี
อํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
7.จังหวัดใดมีราษฎรไมเกิน 500,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหาร 

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

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ใหถือเกณฑจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตาม
หลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกตั้ง  จังหวัดใดมีราษฎรไมเกินหา
แสนคน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได ยี่สิบสี่คน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหา
แสนคนแตไมเกินหนึ่งลานคน  ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดสามสิบคน  
จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานคนแตไมเกินหนึ่งลานหาแสนคน  ใหมีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดไดสามสิบหกคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งลานหาแสนคนแตไมเกินสองลานคน  ให
มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดได สี่สิบสองคน จังหวัดใดมีราษฎรเกินสองลานคน
ขึ้นไป ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ีสิบแปดคน 
8.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 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 ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 30 คน     ข. 32 คน 
 ค. 36 คน     ง. 40 คน 
 ตอบ ค. 36 คน 
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 คําอธิบายดังขอขางตน  
10.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 32 คน     ข. 36 คน 
 ค. 40 คน     ง. 42 คน 
 ตอบ ง. 42 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
11.จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน ใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดไดกี่คน 
 ก. 40 คน     ข. 42 คน 
 ค. 48 คน     ง. 52 คน 
 ตอบ ค. 48 คน 
 คําอธิบายดังขอขางตน 
12.อายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด มีวาระคราวละกี่ป 
 ก. 2 ป      ข. 3 ป 
 ค. 4 ป      ง. 6 ป 
 ตอบ ค. 4 ป 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 10  อายุของสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดมีกําหนดคราวละสี่ปนับแตวันเลือกตั้ง 
13.มติในการถอดถอนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน โดยสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดน้ัน  โดยสมาชิกตองมีเสียงเทาใด 
 ก. ไมนอยกวา 1 ใน 3    ข. ไมนอยกวา 2 ใน 3 
 ค. ไมนอยกวา 2 ใน 3    ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 
 ตอบ ง. ไมนอยกวา 3 ใน 4 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 11 (7)(8) 
(7) สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติใหพนจากตําแหนง โดยเห็นวามีความประพฤติในทางที่

จะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียหรือกอความไมสง บเรียบรอยแกองคการบริหารสวนจังหวัด  หรือกระทําการ
อันเส่ือมเสียประโยชนของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด
จํานวนไมนอยกวาหน่ึงในสาม ของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดท้ังหมด  เทาที่มีอยู
เขาชื่อเสนอใหสภาองคการบริ หารสวนจังหวัดพิจารณา  และมติดังกลาวตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งหมดเทาที่มีอยู ทั้งนี้ ใหสมาชิกภาพส้ินสุด
ลงนับแตวันที่สภาองคการบริหารสวนจังหวัดมีมติ 

(8) ราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด มีจํานวนไมนอยกวาสามในสี่ของ
จํานวนผูมีสิทธิเลือกตั้งท่ีมาลงคะแนนเสียง เห็นวาสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดผูใดไมสมควร
ดํารงตําแหนงตอไปตามกฎหมาย  วาดวยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือ
ผูบริหารทองถิ่น 
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16.สภาองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยใครบาง 
 ก. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 1 คน 
 ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 
 ค. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 3 คน 
 ง. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 4 คน 
 ตอบ ข. ประธานสภา 1 คน , รองประธานสภา 2 คน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 17  ใหสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปน ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดคน
หน่ึง และรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดสองคน 
17.เม่ือตําแหนงประธานวางลงตองมีการเลือกประธานสภาภายในกี่วันนับแตตําแหนงวางลง 
 ก. ภายในสิบหาวัน    ข. ภายในสามสิบวัน 
 ค. ภายในส่ีสิบหาวัน    ง. ภายในหกสิบวัน 
 ตอบ ก. ภายในสิบหาวัน 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540  มาตรา 19  เมื่อตําแหนงประธา นสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดวางลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือมีการยุบสภาองคการบริหารสวน
จังหวัด ใหมีการเลือกประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดหรือรองประธานสภาองคการบริหา รสวน
จังหวัด แลวแตกรณี แทนตําแหนงที่วางภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีตําแหนงนั้นวางลง 
18.เม่ือประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและรองประธานสภา ไมอยูในท่ีประชุมใหดําเนินการ 
อยางไร 
 ก. ผูอาวุโสที่สุดเปนประธานชั่วคราว  ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 
 ค. เล่ือนการประชุมออกไป   ง. ผูมีตําแหนงสูงสุดเปนประธานชั่วคราว 
 ตอบ ข. คัดเลือกกันเองภายในที่ประชุม 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 21  เมื่อประธานสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดและรองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดทั้งสองคนไมอยูในที่ประชุม ใหสมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจังหวัดเลือกกันขึ้นเองเปนประธานในท่ีประชุมสําหรับการประชุมคราวน้ัน 
19.ในปหน่ึงๆ  มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
 ก. หนึ่งสมัย     ข. สองสมัย 
 ค. สามสมัย     ง. ส่ีสมัย 
 ตอบ ข. สองสมัย 

พ.ร.บ. องคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ. 2540 มาตรา 22ในปหนึ่งใหมีสมัยประชุมสามัญ
สองสมัย 
20.ผูวาราชการจังหวัด กําหนดใหสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไดมาประชุมสภาองคการ 
บริหารสวนจังหวัดครั้งแรกภายในกี่วัน 
 ก. 7 วัน      ข. 15 วัน 
 ค. 45 วัน     ง. 45 วัน 
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75.ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับหนังสือรับรอง  ในกรณีท่ีการรับรองเปนเรื่องสําคัญ ท่ีออกใหแก
บุคคล 
 ก. ติดรูปถายขนาด 4 x 6 เซนติเมตร 
 ข. หนาตรง ไมสวมหมวก 
 ค. ประทับตราชื่อสวนราชการที่ออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและแผนกระดาษ 
 ง. ลงลายมือชื่อใตรูป 

ตอบ  ค. ประทับตราชื่อสวนราชการท่ีออกหนังสือคาบตอระหวางรูปดานซายและ
แผนกระดาษ 

รูปถายและลายมือชื่อผูไดรับการรับรอง ในกรณีที่การรับรองเปนเรื่องสําคัญที่ออกใหแกบุคคล
ใหติดรูปถายของผูที่ไดรับการรับรอง ขนาด 4x6 เซนติเมตร หนาตรง ไมสวมหมวก ประทับตราชื่อสวน
ราชการที่ออกหนังสือบนขอบลางดานขวาของรูปถายคาบตอลงบนแผนกระดาษ ใหผูนั้นลงลายมือชื่อไว
ใตรูปถายพรอมทั้งพิมพชื่อเต็มของเจาของลายมือชื่อไวใตลายมือชื่อดวย (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสาร
บรรณ) 
76.การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุมผูเขารวมประชุม  และมติของท่ีประชุมไวเปนหลักฐาน 
เรียกวา 
 ก. บันทึกขอความ    ข. บันทึกการประชุม 
 ค. รายงานการประชุม    ง. บันทึกหลักฐาน 
 ตอบ ค. รายงานการประชุม 

รายงานการประชุม คือ การบันทึกความคิดเห็นของผูมาประชุม ผูเขารวมประชุม และมติของที่
ประชุมไวเปนหลักฐาน (ขอ 25 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
77.หนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นหรือรับไวเปนหลักฐานในราชการชนิดบันทึกน้ันเปนหนังสือท่ีใชกับงาน
ลักษณะใด 
 ก. ผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา ข. ผูบังคับบัญชาส่ังการผูใตบังคับบัญชา 
 ค. ขอความที่เจาหนาที่ต่ํากวาสวนราชการระดับกรมใชติดตอกันในการปฏิบัติราชการ 
 ง. ถูกทุกขอ 
 ตอบ ง. ถูกทุกขอ 

บันทึก คือ ขอความซึ่งผูใตบังคับบัญชาเสนอตอผูบังคับบัญชา หรือผูบังคับบัญชาส่ังการแก
ผูใตบังคับบัญชา หรือขอความที่เจาหนาที่ หรือหนวยงานระดับต่ํากวาสวนราชการระดับกรมติดตอกัน
ในการปฏิบัติราชการ โดยปกติใชกระดาษบันทึกขอความ (ขอ 26 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
78.หลักฐานการสืบสวนและสอบสวนน้ันเปนหนังสือท่ีเจาหนาท่ีทําขึ้นเปนหลักฐานในทางราชการ
ชนิดใด 
 ก. หนังสืออื่น     ข. บันทึก 
 ค. หนังสือรับรอง    ง. รายงานการประชุม 
 ตอบ ก. หนังสืออื่น 

หนังสืออื่น คือ หนังสือหรือเอกสารอื่นใดท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพ่ือเปน
หลักฐานในทางราชการ  ซึ่งรวมถึง ภาพถาย ฟลม  แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพดวย หรือหนังสือ
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ของบุคคลภายนอก ที่ย่ืนตอเจาหนาที่และเจาหนาที่ไดรับเขาทะเบียนรับหนังสือของทางราชการแลว มี
รูปแบบตามท่ีกระทรวง ทบวง กรมจะกําหนดขึ้นใชตามความเหมาะสม  เวนแตมีรูปแบบตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องใหทําตมแบบ เชน โฉนด  แผนท่ี แบบ แผนผัง สัญญา หลักฐานการสืบสวนและสอบสน 
และคํารอง เปนตน (ขอ 27 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
79.หนังสือท่ีตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ มีกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท, ดวน ดวนมาก   ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด 
 ค. 3 ประเภท, ดวน ดานมาก ดวนมากท่ีสุด 
 ง. 4 ประเภท, ดวน ดวนมาก ดวนที่สุด ดวนมากท่ีสุด 
 ตอบ ข. 3 ประเภท,ดวน ดวนมาก ดวนท่ีสุด 

หนังสือที่ตองปฏิบัติใหเร็วกวาปกติ เปนหนังสือท่ีตองจัดสงและดําเนินการทาสารบรรณ
ดวยความรวดเร็วเปนพิเศษ แบงเปน 3 ประเภท  คือ 

  1. ดวนที่สุด   2. ดวนมาก 
  3. ดวน    (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
80.หนังสือท่ีใหเจาหนาท่ีปฏิบัติเร็วกวาปกติเทาท่ีจะทําได เปนหนังสือประเภทใด 
 ก. ดวนที่สุด     ข. ดวนมากท่ีสุด 
 ค. ดวนมาก     ง. ดวน 
 ตอบ ง. ดวน 

หนังสือประเภทดวน  คือใหเจาหนาท่ีปฏิบัติใหเร็วกวาปกติเทาที่จะทําได (ขอ 28.3 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
81.การระบุชั้นความเร็วน้ัน กระทําอยางไร 
 ก. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 24 พอยท ข. พิมพตัวอักษรสีแดง , ขนาด 24 พอยท 
 ค. พิมพตัวอักษรสีน้ําเงิน, ขนาด 32 พอยท ง. พิมพตัวอักษรสีแดง, ขนาด 32 พอยท 
 ตอบ ค. พิมพตัวอักษรสีนํ้าเงิน, ขนาด 32 พอยท 

ในการระบุชั้นความเร็วดวยตัวอักษรสีแดงขนาดไมเล็กกวาตัวพิมพโปง 32 พอยท ใหเห็นไดชัด
จนหนังสือและบนซอง (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
82.ในกรณีท่ีตองการใหหนังสือสงถึงมือผูรับภายในเวลาท่ีกําหนดใหระบุคําใดลงไป  แลวลงวัน/
เดือน/ปและกําหนดเวลากํากับ 
 ก. ดวนภายใน     ข. ดวนวันที่ 
 ค. ดวนกําหนด     ง. ดวนถึง 
 ตอบ ก. ดวนภายใน 

ในกรณีที่ตองการใหหนังสือสงถึงผูรับภายในเวลาที่กําหนด ใหระบุคําวา ดวนภายใน แลวลงวัน
เดือน ป และกําหนดเวลาที่ตองการใหหนังสือนั้นไปถึงผูรับกับใหเจาหนาท่ีสงถึงผูรับซึ่งระบุบนหนาซอง
ภายในเวลาที่กําหนด (ขอ 28 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
83.สําเนาหนังสือท่ีมีคํารับรองวาสําเนาถูกตอง ตองใหเจาหนาท่ีตั้งแตระดับใดซ่ึงเปนเจาของเรื่อง
ลงลายมือชื่อรับรอง 
 ก. ระดับ 2     ข. ระดับ 3 
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 ค. ระดับ 4     ง. ระดับ 5 
 ตอบ ก. ระดับ 2 

สําเนาหนังสือใหมีคํารับรองวา สําเนาถูกตอง โดยใหเจาหนาที่ตั้งแตระดับ 2 หรือเทียบเทาขึ้น
ไป ซึ่งเปนเจาของเรื่องลงลายมือชื่อรับรอง  พรอมทั้งลงชื่อตัวบรรจง และตําแหนงที่ชอบลางของ
หนังสือ 
84.ขอใดมิใชการเก็บรักษาหนังสือ 
 ก. การเก็บระหวางปฏิบัติ   ข. การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว 
 ค. การเก็บไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ  ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 
 ตอบ ง. การเก็บเพ่ือใชในการแกไข 

การเก็บหนังสือแบงออกเปน การเก็บระหวางปฏิบัติ  การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแลว  และการเก็บ
ไวเพ่ือใชในการตรวจสอบ (ขอ 52 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
85.ในการเก็บหนังสือระหวางปฏิบัตินั้น ใหกําหนดวิธีการเก็บตามลักษณะใด 
 ก. ความเหมาสะสมตามประเภทงาน  ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 ค. ความเหมาะสมตามความสะดวก  ง. ความเหมาะสมตามหนวยงาน 
 ตอบ ข. ความเหมาะสมตามขั้นตอนปฏิบัติงาน 

การเก็บระหวางปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไมเสร็จใหอยูในความรับผิดชอบของ
เจาของเรื่องโดยใหกําหนดวิธีการเก็บใหเหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน (ขอ 53 ระเบียบฯ 
งานสารบรรณ) 
86.อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติมีระยะเวลาในการเก็บไมนอยกวากี่ป 
 ก. 5 ป      ข. 7 ป 
 ค. 10 ป     ง. 20 ป 
 ตอบ ค. 10 ป 

อายุการเก็บหนังสือ โดยปกติใหเก็บไวไมนอยกวา 10 ป  (ขอ 57 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
87.หนังสือเก็บรักษาเปนความลับใหปฏิบัติตามกฎหมายใด 
 ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 
 ข. กฎหมายของกองจดหมายเหตุแหงชาติ 
 ค. กฎหมายของกระทรวงการคลัง 
 ง. ระเบียบฯ วาดวยการรักษาความลับของทางราชการ 
 ตอบ ก. ระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ 

หนังสือที่ตองสงวนเปนความลับ ใหปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ (ขอ 57.1 ระเบียบฯ งานสารบรรณ) 
88.หนังสือประเภทใดท่ีจะเก็บไวเปนหลักฐานทางราชการท่ีกองจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร 
กําหนด 
 ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร   ข. สํานวนของศาล 
 ค. หลักฐานทางอรรถคด ี   ง. หนังสือที่เปนความลับ 
 ตอบ ก. หนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร 
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