แนวข้อสอบ
ข้อสอบจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาค (ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง
ชุดที่ 1 (75 ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun.fix.gs
หรือ

http://valrom2012.fix.gs

แนวข้อสอบจริงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาค (ข) ความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่ง
***********************
1. ใครดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คนปัจจุบัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. นายโภคิน พลกุล
ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ์
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา
**********************************
3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคดีปกครองที่ฟ้องศาลปกครองได้
ก. การยื่นฟ้องขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจําเลยฟ้องร้องโดยกล่าวหาว่าศาลยุติธรรมตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรม
ค. คดี ที่ญาติ คนไข้ ฟ้ องเรี ย กค่ าสิ นไหมทดแทนจากการที่ น ายแพทย์ โ รงพยาบาลของรั ฐ ผ่ า ตั ดคนไข้
ผิดพลาดทําให้คนไข้พิการ
ง. คดีพิพาทที่ชาวบ้านฟ้ององค์การบริหารส่วนตําบลแห่งหนึ่ง เนื่องจากจ้างเอกชนสร้างถนนเป็นทางเดิน
เท้าทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน
จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟ้องผู้บังคับบัญชาว่าลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรม
**********************************
4. ข้อใดจัดเป็น “ละเมิด” ตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ก. นายโชคเป็นข้าราชการปลุกปล้ําอนาจารลูกสาวชาวบ้าน
ข. นายเอกพนักงานขับรถยนต์ของเทศบาล ขับรถยนต์ส่วนตัวไปรับลูก แล้วรถยนต์ชนเด็กเสียชีวิต
ค. ส.ต.อ.ฉัตร เลี้ยงสุนัขไว้ที่บ้าน แล้วหลุดไปกัดชาวบ้านบาดเจ็บ
ง. ปลัด อบต.ไม่มาอยู่เวรยามตามคําสั่งเป็นเหตุให้ขโมยมาลักทรัพย์สินของทางราชการ
จ. ข้าราชการครูไม่ยอมชําระหนี้ที่กู้ยืมมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
**********************************
5. หน่วยงานต่อไปนี้ ไม่ได้ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
ก. กรมที่ดิน
ข. กรมราชทัณฑ์
ค. กรมการปกครอง
ง. กรมการพัฒนาชุมชน
จ. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
**********************************
6. ส่วนราชการต่อไปนี้ ไม่มี ฐานะเป็นนิติบุคคล
ก. กรม
ข. จังหวัด
ค. อําเภอ
ง. เทศบาล
จ. องค์การบริหารส่วนตําบล
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**********************************
7. สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นสังกัดหน่วยงานใด
ก. กรมการปกครอง
ข. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
จ. สํานักนายกรัฐมนตรี
**********************************
8. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ก. กําหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ข. ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
ค. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. ช่วยเหลือและให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
จ. จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น
**********************************
9. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบล
ก. มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง
ข. มีกรรมการมาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบล จํานวน 6 คน
ค. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตําบลคัดเลือกมาจากนายกองค์การบริหารส่วนตําบล และปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล
ง. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ 4 ปี
จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ
**********************************
10. คณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นตํ า บลมี ผู้ แ ทนองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลเป็ น กรรมการ ประกอบด้ ว ย
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล นายกองค์การบริหารส่วนตําบล และผู้แทนพนักงานส่วนตําบลใน
อัตราส่วนเรียงตามลําดับ ดังนี้
ก. 2 : 2 : 2
ข. 3 : 3: 3
ค. 2 : 3 : 4
ง. 3 : 3 : 2
จ. 4 : 4 : 4
**********************************
11. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือ
ธรรมาภิบาลในเรื่องใดมากที่สุด
ก. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข. หลักความรับผิดชอบ
ค. หลักนิติธรรม
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ง. หลักศีลธรรม

จ. หลักโปร่งใสตรวจสอบได้
**********************************

12. พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดหลักการสําคัญเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการที่
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐไว้อย่างไร
ก. ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น
ข. เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น
ค. เปิดเผยทั้งหมด ไม่มีข้อยกเว้น
ง. เปิดเผยบ้าง ปกปิดบ้างตามความเหมาะสม
จ. ปกปิดทุกกรณี ไม่มีข้อยกเว้น
**********************************
13. ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ก. สอดส่องดูแลและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ข. ให้คําปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ
ค. เสนอแนะในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง หรือระเบียบของคณะรัฐมนตรีตาม
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ
ง. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คําสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือคําสั่งไม่รับฟังคําคัดค้านและคําสั่งไม่
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
จ. จัดทํารายการเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการเสนอคณะรัฐมนตรี
**********************************
14. บุคคลใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
1) นายประชา มาลีนนท์
2) นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
3) นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
4) นายจาตุรนต์ ฉายแสง
5) นายประมวล รุจนเสรี
**********************************
15. หน่วยงานใดต่อไปเป็นหน่วยงานที่เกิดจากการถูกยุบหน่วยงานเดิม แล้วรวมเป็นกรมใหม่
ก. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข. กรมโยธาธิการและผังเมือง
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ
จ. กรมทางหลวงชนบท
**********************************
16. คําว่า “กฎ” ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการปกครอง พ.ศ.2539 มิได้ หมายความรวมถึงข้อใด
ก. พระราชบัญญัติ
ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล
ง. เทศบัญญัติ
จ. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
**********************************
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17. องค์กรใดเป็นผู้กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ
ย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน สําหรับพนักงานส่วนตําบล
ก. คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนตําบล
ค. คณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
**********************************
18.ข้อใด มิใช่ คําสั่งทางปกครองตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
ก. การอนุมัติใบปริญญาบัตร
ข. การอนุมัติให้ไปราชการ
ค. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ง. การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
จ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ
**********************************
19. นายเฉลิ ม รั บ ราชการเป็ น พนั ก งานขั บ รถของหน่ ว ยงานราชการแห่ ง หนึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชาให้ขับรถยนต์ไปติดต่อราชการที่จังหวัด ระหว่างทางที่ขับรถยนต์นายเฉลิมได้ใช้ความระมัดระวัง
เป็นอย่างดี บังเอิญมีสุนัขวิ่งตัดหน้ารถยนต์อย่างกระชั้นชิด เป็นเหตุให้รถยนต์เสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าเสียหาย
กรณีเช่นนี้นายเฉลิม จะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับรถยนต์ของทางราชการหรือไม่
ก. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเล่อ
ข. รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกน้ําไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ เมื่อเสียหายก็ต้องรับผิดชอบทุกกรณี
ค. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ง. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะไม่ได้จงใจให้เกิดความเสียหาย
จ. ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้ว ไม่ได้จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
ให้เกิดความเสียหาย
**********************************
20.ข้อใดจัดเป็น“กฎ” ที่ผู้ประสงค์จะขอเพิกถอนต้องฟ้องเพิกถอนต่อศาลปกครองชั้นต้นก่อน
ก. ข้อบัญญัติ
ข. พระราชบัญญัติ
ค. พระราชกฤษฎีกา
ง. กฎกระทรวง
จ. ข้อ ก.และ ข้อ ง ถูกต้อง
**********************************
21. ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กําหนดให้ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไป
โดยลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา คือ ข้อมูลข่าวสารประเภทใด
ก. สัญญาสัมปทาน
ข. กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบที่มีสภาพอย่างกฎ
ค. ผลการพิจารณา หรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
ง. แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ
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จ. คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
**********************************
22. ใครเป็นผู้มีอํานาจบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งใน
องค์การบริหารส่วนตําบล
ก. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
ข. สภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโดยความเห็นชอบของผู้ว่าราชการจังหวัด
จ. ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบล
**********************************
23. ข้อใดกล่าว ถูกต้อง เกี่ยวกับ “ญัตติ” ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ก. ถ้าสมาชิกสภา อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินต้องให้สมาชิกสภา อบต.รับรอง
อย่างน้อย 2 คน
ข. ถ้าคณะผู้บริหาร อบต.เป็นผู้เสนอญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ไม่ต้องมีผู้รับรองก็ได้
ค. ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ว่าด้วยงบประมาณจะพิจารณา 3 วาระก็ได้
ง. ญัตติของ อบต. มี 3 อย่าง
จ. ญัตติร่างข้อบัญญัติ อบต.ที่ประชุมไม่จําเป็นต้องพิจารณาเป็น 3 วาระ
**********************************
24. กรณีที่เทศกิจของกรุงเทพมหานครใช้อํานาจตามกฎหมายยกสิ่งของของแม่ค้าหาบเร่ซึ่งกีดขวางทางเท้า
ถือว่าเป็นการกระทําทางปกครองประเภทใด
ก. คําสั่งทางปกครอง
ข. ปฏิบัติการทางปกครอง
ค. นิติกรรมทางปกครอง
ง. สัญญาทางปกครอง
จ. กฎ
**********************************
25. เจตนารมณ์หลักประการหนึ่งของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 คือเปลี่ยนการเมืองของนักการเมืองให้เป็น
การเมืองของพลเมือง ซึ่งพิจารณาได้จากมาตราต่าง ๆ ที่บัญญัติถึงเรื่องต่อไปนี้
ก. เพิ่ มบทบั ญญั ติในเรื่ องแนวนโยบายพื้ นฐานแห่ ง รั ฐ ที่ กําหนดให้ รั ฐ ต้ องกระจายอํ านาจให้ ท้องถิ่ น
พึ่งตนเอง
ข. มีการเพิ่มองค์กรอิสระขึ้นมาตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
ค. กํ า หนดให้ ก ารจั ด การเลื อ กตั้ ง เป็ น อํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง แทน
กระทรวงมหาดไทย
ง. เพิ่มสิทธิเสรีภาพให้พลเมืองมากขึ้นและเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
จ. กําหนดให้การไปเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของพลเมืองเช่นเดียวกับหน้าที่ในการไปเสียภาษี
**********************************
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26. กรณี ที่ บุ ค คลถู ก ละเมิ ด ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ สิ ท ธิ เสรี ภ าพ สามารถใช้ ค วามในมาตราใดของ
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ยกเป็นข้ออ้างเพื่อต่อสู้ในศาลได้
ก. มาตรา 4
ข. มาตรา 26
ค. มาตรา 28
ง. มาตรา 29
จ. มาตรา 30
**********************************
27.พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ฉบับใดที่เคยมีการนําเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยใช้
กระบวนการตามมาตรา 170 ที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้
ก. พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ
ข. พ.ร.บ. วิทยุชุมชน
ข. พ.ร.บ. คุ้มครองผู้บริโภค
ง. พ.ร.บ. ป่าชุมชน
ฉ. พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
**********************************
28. อบต. สีทอง ทําโครงการถลุงแร่โปแตสโดยปล่อยน้ํากากแร่ลงสู่แม่น้ําสันติภาพ ซึ่งไหลผ่านเขต อบต. สีดํา
และ อบต. สีแดง อยากทราบว่า อบต. สีดําและ อบต. สีแดง มีอํานาจที่จะเข้าไปร่วมพิจารณาโครงการกับ
อบต. สีทองได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะแต่ละ อบต.มีอํานาจในเขตปกครองเฉพาะของตนเท่านั้น
ข. ไม่ได้ เพราะมีกฎหมายห้ามมิให้ อบต.ที่มีเขตติดต่อกันก้าวก่ายกัน
ค. ได้เฉพาะในกรณีที่ อบต. สีทองเชิญให้เข้าร่วมโครงการด้วย
จ. ได้ เพราะอยู่ในเขตอําเภอเดียวกันและใช้แม่น้ําร่วมกัน
ฉ. ได้ในกรณีที่เห็นว่าโครงการนั้นอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ อบต. สีดําและ อบต. สีแดง
**********************************
29. ข้อใด ไม่ใช่ สิทธิของพลเมืองตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ก. อ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มาต่อสู้คดีในศาลกรณีถูกละเมิด
ข. การไปลงคะแนนเลือกตั้ง
ค. การได้รับความคุ้มครองเกียรติยศ ชื่อเสียง
ง. การเข้ามีส่วนร่วมกับรัฐในการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
จ. ต่อต้านการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
**********************************
30. ตามมาตรา 290 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีข้อบัญญัติเน้นในเรื่องใด
ก. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม
ค. การบํารุงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น
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ง. การเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นโดยประชาชน
จ. การกําหนดอํานาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น
**********************************
31.“สมมติว่า นายทานตะวันและนายดาวเรืองเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) มาจากการแบ่งเขต
เลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 ทั้งสองคนสังกัดพรรคตะวันรอนซึ่งมีที่นั่งในสภาเพียง 2 คน นี้เท่านั้น
ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญมีคําสั่งยุบพรรคตะวันรอนเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2547 นายทานตะวันได้เข้าเป็น
สมาชิกพรรครักภูพาน เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 ส่วนนายดาวเรืองได้เข้าเป็นสมาชิกพรรครักหนองหาร
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2547” จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
ก. ทั้ง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 29 สิงหาคม 2547 2
ข. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส.ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่
ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2547
ค. ทั้ง 2 คน สิ้นสุดสมาชิกสภาพการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547
ง. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองพ้นจากการเป็น ส.ส. ต้องเลือกตั้งใหม่
ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2547
จ. นายทานตะวันยังเป็น ส.ส. ต่อไปได้อีก ส่วนนายดาวเรืองต้นจากการเป็น ส.ส. ปล่อยตําแหน่งให้ว่าง
โดยไม่ต้องเลือกตั้งใหม่
**********************************
32. ภารกิจที่เป็นขององค์การมหาชน สามารถถ่ายโอนให้องค์กรปกครองท้องถิ่นได้หรือไม่
ก. ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรับรอง
ข. ไม่ได้ เพราะองค์การมหาชนตั้งขึ้นด้วยพระราชบัญญัติ
ค. อาจทําได้ ถ้าหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีศักยภาพทางการคลัง
ง. ได้ หากเป็นนโยบายของรัฐบาล
จ. ได้ ถ้าองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นถือหุ้นเกิน 50%
**********************************
33. กิจกรรมที่มีเป้าหมายดําเนินการครอบคลุมหลายจังหวัดหรือมีผลกระทบเกิดขึ้นนอกพื้นที่ กิจกรรม
ลักษณะนี้จะถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้หรือไม่ เพราะอะไร
ก. ไม่ได้ เพราะองค์กรปกครองท้องถิ่นมีเขตรับผิดชอบได้เฉพาะในจังหวัดนั้น ๆ
ข. ไม่ได้ เพราะการทํางานคลุมพื้นที่หลายจังหวัด เป็นอํานาจของรัฐบาลกลาง
ค. ไม่ได้ เพราะไม่มีกฎหมายรองรับอํานาจ
ง. ได้ ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดสามารถทําความตกลงร่วมกันได้
จ. ได้ โดยการจัดตั้งสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาค
**********************************
34. ข้อใดคือจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญใน พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนตําบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546
ก. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดองค์กรจากระบบรัฐสภามาเป็นระบบประธานาธิบดี
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ข.
ค.
ง.
จ.

ให้เทศบาลเมืองและเทศบาลนครผนวกเอา อบต.ในเขตใกล้เคียงมาไว้ในเขตเทศบาล
ให้ประชาชนเข้าชื่อเสนอบัญญัติ อบต. ได้
ยุบรวมเขต อบต. ให้เหลือน้อยที่สุด
ขยายฐานรายได้ให้แก่ท้องถิ่น
**********************************

35. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตําบลไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร
ก. นายก อบต. ลาออกเลือกตั้งใหม่
ข. นายก อบต.เสนอนายอําเภอให้ยุบสภา
ค. นายก อบต. นําร่างข้อบัญญัติเสนอนายอําเภอให้ความเห็นชอบ
ง. นายอําเภอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติ
จ. นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด
**********************************
คําชี้แจง
จากเหตุการณ์ที่กําหนดให้ต่อไปนี้ ใช้สําหรับคําถามข้อ 36 ถึง 50 โดยให้เลือกคําตอบในตัวเลือกของ
แต่ละข้อ ที่สามารถเติมลงในช่องว่างของเหตุการณ์ดังกล่าว แล้วได้ใจความถูกต้อง สมบูรณ์ตาม พ.ร.บ. สภา
ตําบล และองค์การบริหารส่วนตําบล ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546
ตําบลดอนสวรรค์ มีประชากร 4,000 คนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 3,000 คน ในการเลือกตั้งนายก อบต. เมื่อ
วันที่ 1 มกราคม 2548 มีผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,800 คน
นายสมพร ได้รับเลือกเป็นนายก อบต. พร้อมกับสมาชิกสภาคนอื่น ๆ อีก 30 คน ประกาศผลอย่างเป็น
ทางการ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2548 มีการกําหนดให้เปิดประชุมสภา เพื่อเลือกประธานและรองประธานสภา
อบต. ในวันที่ ……..(ข้อ 36)……..2548 ซึงเหลืออีกเพียง 3 วันก็จะครบกําหนดการเปิดประชุมครั้งแรก ในการ
ประชุมครั้งนี้ เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรง ไม่สามารถเลือกประธานสภา อบต.ได้ จึงต้องแก้ไขตามวิธีการที่
กฎหมายกําหนดโดย …….(ข้อ 37)……..สรุปว่าได้ยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2548
ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2548 ซึ่งกําหนดให้มีการเปิดประชุมสภาเป็นการ
เร่งด่วน โดยเปิดประชุมก่อนวันสุดท้ายตามที่กฎหมายกําหนดถึง 10 วัน ซึ่งวันที่เปิดประชุมก็คือวันที่
……..(ข้อ 38)…….2548
ในช่วงตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2548 จนกระทั่งถึงวันเปิดประชุมสภาใหม่นี้ อบต. ดอนสวรรค์ไม่มีสภา
อบต. และไม่มีประธานสภา อบต. แต่มีข้อราชการที่สําคัญและเป็นกรณีเร่งด่วนซึ่งถ้าหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะ
กระทบต่อประโยชน์สําคัญของราษฎร จึงแก้ไขปัญหาโดย ……..(ข้อ 39)………
ในการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุม 3 เรื่องด้วยกัน คือ
ระเบียบวาระที่ 1
การเลือกประธานสภาและรองประธานสภา ซึ่งที่ประชุมได้ดําเนินการเสร็จ
เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 2
การกําหนดสมัยประชุมสามัญประจําปี ที่ประชุมเห็นพ้องกันว่า สภาควร
ทํางานกันอย่างเต็มที่ จึงมีมติให้มีการประชุม……..(ข้อ 40)………
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ระเบียบวาระที่ 3
การเลือกหาบุคคลมาทําหน้าที่เลขานุการสภา อบต. ดอนสวรรค์ ซึ่งต้อง
ดําเนินการตามกฎหมายกําหนดคือ………(ข้อ 41)…………
การประชุมครั้งต่อไป เปิดประชุมเพื่อให้นายก อบต. แถลงนโยบายก่อนเข้ารับตําแหน่ง ผู้ที่จะกําหนดวัน
ประชุมและเรียกประชุมในครั้งนี้ คือ ……….(ข้อ 42)………. การประชุมครั้งนี้กําหนดเป้นวันสุดท้ายครบกําหนด
ตามที่กฎหมายระบุให้เปิดประชุมแถลงนโยบายคือ ……….(ข้อ 43)………. แต่ปรากฎว่าพอถึงวันนั้น นายสมพรป่วย
หนักไม่สามารถแถลงนโยบายต่อสภาได้ ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลถึง 20 วัน จึงแก้ไขปัญหาโดย…..(ข้อ 44)…
การบริหารงานของนายสมพรไม่ตอบสนองท้องถิ่น จําเป็นจะต้องออกกฎหมายก็ไม่ทํา เช่น เรื่องการ
รักษาความสะอาด ประชาชนจึงจัดทําร่างราชบัญญัติ อบต. เสียเอง ดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดคือ ผู้มีสิทธิ
ลงคะแนนในตําบลดอนสวรรค์ …….(ข้อ 45)……. เมื่อประธานสภา อบต. ได้รับเรื่องแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2548 จากนั้นอีก 4 วันต่อมาได้ทําการ……(ข้อ 46)…….. ไปจนกระทั่งถึงวันที่………(ข้อ 47)………2548 พบว่าไม่
มีปัญหาใด ๆ จึง …….(ข้อ 48)……… ต่อไป
ต่อมาอีกไม่นานประชาชนทนต่อการใช้อิทธิพลในการแสวงหาผลประโยชน์ของนายสมพรไม่ไหว โดยที่
สภา อบต. ก็ไม่ได้ดําเนินการใด ๆ จึงขอใช้สิทธิประชาชนถอดถอนผู้บริหาร โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่า
……..(ข้อ 49)…… ได้ดําเนินการเรื่อยมาตามขั้นตอนตามลําดับ จนกระทั่งจัดให้มีการลงคะแนนเสียงถอดถอน มีผู้
มาใช้สิทธิลงคะแนน 1,600 คน นายสมพรจะถูกถอดถอนจากตําแหน่งได้ก็ต่อเมื่อมีผู้ลงคะแนน “เห็นด้วย” ไม่ต่ํา
กว่า ……..(ข้อ 50)……… คะแนน
36.
ก. 10 มกราคม
ข. 15 มกราคม
ค. 18 มกราคม
ง. 30 มกราคม
ฉ. 1 กุมภาพันธ์
**********************************
37.
ก. ตั้งกรรมการเจรจาหาข้อยุติ กําหนดวันยุบสภา
ข. เลือกสมาชิกที่อายุมากที่สุดเป็นประธานสภาชั่วคราว แล้วให้ประธานสภาประกาศยุบสภา
ค. ให้นายก อบต. ทําหน้าที่ประธานสภา แล้วประกาศยุบสภา
จ. นายก อบต. เสนอนายอําเภอสั่งให้ยุบสภา
ฉ. นายอําเภอเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีคําสั่งยุบสภา
**********************************
38.
ก. 17 กุมภาพันธ์
ข. 22 กุมภาพันธ์
ค. 27 กุมภาพันธ์
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ง. 3 มีนาคม
จ. 13 มีนาคม
**********************************
39.
ก. ให้นายอําเภอดําเนินการไปพลางก่อน
ข. นายอําเภอแต่งตั้งให้ปลัด อบต. รักษาการแทน
ค. ให้นายก อบต. ดําเนินการไปพลางก่อนเท่าที่จําเป็น
ง. นายอําเภอเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดส่งให้หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรักษาการแทน
จ. นายอําเภอแต่งตั้งปลัดอําเภอฝ่ายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดําเนินการไปพลาง
**********************************
40.
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 4
จ. 5

สมัยๆละ
สมัยๆละ
สมัยๆละ
สมัยๆละ
สมัยๆละ

7 วัน
10 วัน
10 วัน
15 วัน
10 วัน
**********************************

41.
ก. ประธานสภา อบต.เลือกปลัด อบต.เท่านั้น
ข. ประธานสภา อบต.เลือกสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง
ค. ประธานสภา อบต. เลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกคนใดคนหนึ่งก็ได้
ง. สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่งก็ได้
จ. สภาเลือกปลัด อบต. หรือสมาชิกสภาคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ข้าราชการก็ได้
**********************************
42.
ก. ประธานสภา อบต.
ข. นายอําเภอ
ค. นายก อบต.
ง. เลขานุการสภา อบต.
จ. ปลัด อบต
**********************************
43.
ก. วันที่ 22 กุมภาพันธ์
ข. วันที่ 27 กุมภาพันธ์
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ค. วันที่ 4 มีนาคม
ง. วันที่ 14 มีนาคม
จ. วันที่ 19 มีนาคม
**********************************
44.
ก. ให้รองนายก อบต. มาแถลงนโยบายแทน
ข. ขอเลื่อนการไปประชุมก่อน และจัดให้มีการแถลงนโยบายภายในวันที่ 19 มีนาคม
ค. นายก อบต. ทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือถึงนายอําเภอในวันที่ 11 มีนาคม
ง. นายอําเภอแจ้งให้นายก อบต.ทํานโยบายเป็นหนังสือแจ้งให้สมาชิกทุกคนภายในวันที่ 19 มีนาคม
จ. นายอําเภอแจ้งให้นายก อบต. ทํานโยบายแจ้งเป็นหนังสือส่งให้สมาชิก อบต. ทุกคนภายในวันที่ 11
มีนาคม
**********************************
45.
ก. ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
ข. ไม่น้อยกว่า 1,350 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
ค. ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
ง. ไม่น้อยกว่า 2,000 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
จ. ไม่น้อยกว่า 3,000 คน เข้าชื่อร้องเรียนต่อประธานสภา อบต.
**********************************
46.
ก. ตรวจสอบเอกสาร
ข. ปิดประกาศรายชื่อให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคัดค้าน
ค. เสนอให้นายอําเภอพิจารณา
ง. นําเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณา
จ. ประกาศหาบุคคลลงชื่อเพิ่มเติม
**********************************
47.
ก. 10 ตุลาคม
ข. 15 ตุลาคม
ค. 20 ตุลาคม
ง. 30 ตุลาคม
จ.14 พฤศจิกายน
**********************************
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48.
ก. ดําเนินการออกข้อบัญญัติ อบต.
ข. ให้ประธานสภาประกาศใช้
ค. ให้ประธานสภาเสนอให้นายอําเภอเห็นชอบ
ง. ประธานสภาเสนอให้ อบต.เห็นชอบและนายอําเภออนุมัติ
จ. ให้เลขานุการสภา อบต. ปิดประกาศให้ประชาชนทราบ
**********************************
49.
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ไม่น้อยกว่า 600 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 900 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ไม่น้อยกว่า 1,500 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
ไม่น้อยกว่า 2,250 คน เข้าชื่อร้องขอต่อประธานสภา อบต.
**********************************

50.
ก. 800
ข. 900
ค. 1,065
ง. 1,200
จ. 1,280
**********************************
51. หากท่านดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่ง
หนึ่ง ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่านจะเสนอให้จัดทําในข้อใดเป็นลําดับแรก
ก. Vision
ข. Mission
ค. Objective
ง. SWOT
จ. Target
**********************************
52. ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 2543 ข้อใด ไม่ใช่ คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ค. คณะเทศมนตรี
ง. นายกเทศมนตรี
จ. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล
**********************************
53. ตามวิ ธีการจั ดทํางบประมาณ เมื่ อคณะผู้ บริหารท้องถิ่น ได้พิจ ารณาอนุมัติให้ ตั้งงบประมาณแล้วให้
เจ้ าหน้า ที่งบประมาณรวบรวม และจั ดทํ าเป็น ร่า งงบประมาณเสนอต่ อคณะผู้บริหารท้องถิ่ น เพื่ อให้ค ณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นได้นําเสนอต่อสภาท้องถิ่นซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด
ก. 30 กรกฏาคม
ข. 15 สิงหาคม
ค. 30 สิงหาคม
ง. 15 กันยายน
จ. 30 กันยายน
**********************************
54. ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพเปลี่ยน โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจอนุมัติของใคร
ก. สภาท้องถิ่น
ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ง. ปลัดอําเภอ
จ. หัวหน้าส่วนการคลัง
**********************************
55.ข้อใดมิ ใช่ อํา นาจหน้ า ที่ของคณะผู้บริ หารท้ องถิ่ น และเจ้ า หน้ าที่ งบประมาณรับผิ ดชอบร่ วมกัน ในการ
ควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
ก. ควบคุมการรับและการเบิกจ่ายเงิน
ข. ควบคุมบัญชีรายงานและเอกสารอื่นเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้
ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน
ง. ออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้าง
จ. การขอเบิกเงิน และก่อหนี้ผูกพัน
**********************************
56.ข้อใด ไม่ใช่ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ก. ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา
ข. พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนปฏิบัติการ
ค. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ง. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นควร
จ. กําหนดกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
**********************************
57. คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการ
คัดเลือก
ก. ผู้แทนสถาบันการศึกษา
ข. ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาอําเภอ
ค. ผู้แทนประชาคมอําเภอ
ง. หัวหน้าสํานักงานจังหวัด
จ. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
**********************************
58. การที่ประเทศไทยใช้แ ผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่งชาติ เป็ น แผนหลั กในการพั ฒนามาตั้ งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 7 ข้อใดไม่ใช่ผลของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
1) ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7 ต่อปี
2) ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประเทศกําลังพัฒนา
3) เกิดการเหลื่อมล้ําของการกระจายรายได้
4) เกิดปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5) ประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์ต้มยํากุ้ง
**********************************
59. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ของชาติในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
ก. ยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
ข. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต
ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม
จ. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการประเทศ
**********************************
60. ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะสําคัญของกลไกการบริหารจัดการที่ดีตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 9
ก. หลักความรับผิดชอบ
ข. หลักคุณธรรม
ค. หลักประสิทธิผล
ค. หลักความโปร่งใส
ค. หลักนิติธรรม
**********************************
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61.เป้าหมายหลักทางด้านดุลยภาพทางเศรษฐกิจของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ข้อใด
ถูกต้อง
ก. สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจจุลภาคให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ
ข. ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งภาคการผลิต การค้า และบริการ
ค. สร้างความสามารถของประชากรให้เพิ่มขึ้น
ง. ให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของภาคเกษตรกรรม ขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 4.5 ต่อปี
จ. เพิ่มรายได้ด้านการวิจัยและพัฒนาให้ประเทศ
**********************************
62. ข้อใด ไม่ใช่ มิติของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
ก. เน้นความสมดุลทั้งด้านตัวตน สังคมเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
ข. เน้นการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ
ค. เน้นการแก้ปัญหาความยากจน
ง. เน้นการสร้างโครงสร้างประชากรที่สมดุล และขนาดครอบครัวที่เหมาะสม
จ. เน้นการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ
**********************************
63. พันธกิจของชาติที่จะเป็นจุดยึดโยงการทํางานร่วมกันของสังคมไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 9 ข้อใดถูกต้อง
ก. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน
ข. การกระตุ้นเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีเสถียรภาพ
ค. การบรรเทาปัญหาสังคม
ง. พัฒนาโครงสร้างการคุ้มครองทางสังคม เพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต
จ. การพัฒนาคุณภาพคนและคุ้มครองทางสังคม
**********************************
64. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9
1) ยึดหลักทางสายกลาง
2) ใช้หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3) ยึดความต้องการของคนเป็นหลัก
4) ใช้หลักปรัชญาพอเพียง
5) สร้างสังคมที่เข้มแข็งและมีดุลยภาพ
65. ปัญหาการรักษาวินัยทางการคลังเป็นเรื่องสําคัญในลําดับแรกของการจัดการรายจ่ายภาครัฐในปัจจุบัน
แต่ปัญหาการรักษาวินัยทางการคลังก็ยังคงมีอยู่และไม่สามารถแก้ไขได้ อะไรเป็นสาเหตุสําคัญที่สุด
ก. งบประมาณตามเงินสดที่มี
ข. งบประมาณปีต่อปี
ค. การจัดลําดับความสําคัญที่บิดเบือน
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ง. ผลผลิตที่เสื่อมถอย
จ. การทุจริต
**********************************
66. วิธีการงบประมาณที่พัฒนาขึ้นใหม่จะต้องสามารถสะท้อนถึงหลักการสําคัญ 2 ส่วนคือ
ก. ใช้นโยบายนํา และมีความต่อเนื่อง
ข. นโยบาย และการบริหารจัดการ
ค. มุ่งการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน และเน้นที่ผลงาน
ง. ไม่รวมศูนย์อํานาจ และยึดหลักธรรมาภิบาล
จ. มีความยืดหยุ่น และไม่รวมศูนย์อํานาจ
**********************************
67. ข้อใดมิใช่องค์ประกอบสําคัญของระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ก. เน้นหลักธรรมาภิบาล
ข. การมอบอํานาจการบริหารจัดการงบประมาณ
ค. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ
ง. การประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง
จ. มุ่งเน้นการจัดหารายได้เพื่อการจัดทํางบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
**********************************
68. ข้อใด ไม่ถูกต้อง ตามยุทธศาสตร์การบริหารเศรษฐกิจส่วนรวม ที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบาย
การเงินเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ช่วยกระจายความเจริญและสร้างความเป็นธรรม
ก. การดูแลสภาพคล่อง
ข. การรักษาเสถียรภาพด้านราคา
ค. การรักษาอัตราแลกเปลี่ยนให้เหมาะสม
ง. การใช้มาตรการภาษีสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
จ. การปรับปรุงกํากับดูแลสถาบันการเงินให้มีประสิทธิภาพ
**********************************
69. ตามแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดสกลนครรับผิดชอบหลักใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ใด
ก. การพัฒนาการท่องเที่ยว
ข. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. การพัฒนาการค้าชายแดน
ง. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม
ฉ. การพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
**********************************

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

หนา 16

70.กลุ่มจังหวัดใดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้กําหนดวิสัยทัศน์ “สะพาน การค้าและการท่องเที่ยวอินโด
จีน” ( Trade Tour Bridge to Indochina )
ก. อุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร
ข. อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม
ค. อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม
ง. หนองคาย สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
จ. สกลนคร นครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์
**********************************
71. หากท่ า นได้ รั บมอบหมายให้ ทํา การวิ เคราะห์ เ ป้า หมายเชิ งยุ ทธศาสตร์ ร ะดับชาติใ นเรื่ องการยกระดั บ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ท่านคิดว่าคุณลักษณะข้อใดมีความจําเป็นน้อยที่สุด
ก. ความชัดเจนและความเป็นไปได้ ภายใต้ทรัพยากร เวลา และความสามารถที่มีอยู่
ข. ความเฉพาะเจาะจงของยุทธศาสตร์โดยใช้นโยบายของรัฐบาลเป็นตัวตั้ง
ค. การกําหนดผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานให้ชัดเจน
ง. การแสดงรายละเอี ย ดของตั ว ชี้ วั ดผลการดํ า เนิ น งานที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในเชิ ง ปริ ม าณ คุ ณ ภาพ และ
ระยะเวลา
จ. การกําหนดทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสําหรับการตัดสินใจในอนาคต
**********************************
72. ข้อใดไม่สอดคล้องกับแนวทางการจัดทําแผนการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ในเรื่องการหา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ตําบล
ก. การจัดทําเว็บไซด์เชื่อมโยงกับ www.thailocaladmin.go.th
ข. การจัดอบรมผู้บริหารให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. การพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ง. การเสริมสร้างระบบควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศที่ซับซ้อน
จ. การนํา G.I.S. มาใช้
**********************************
73. การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเมืองไทยใช้ระบบไฟฟ้าประเภทใด
ก. กระแสตรง 12 โวลต์
ข. กระแสตรง 110 โวลต์
ค. กระแสสลับ 110 โวลต์
ง. กระแสสลับ 220 โวลต์
จ. กระแสสลับ 380 โวลต์
**********************************
74. เครื่องพิมพ์ชนิดใดใช้พิมพ์กระดาษไขสําหรับเครื่องอัดสําเนา
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ก. เครื่องพิมพ์ชนิดเข็ม (Dot Matrix Printer)
ข. เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก (Inkjet Printer)
ค. เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ (Laser Printer)
ง. เครื่องพิมพ์แบบ Thermal Wax
ฉ. เครื่องพิมพ์ Office Jet
**********************************
75. ซอฟท์แวร์ชนิดใดที่จะต้องติดตั้งเป็นอันดับแรกก่อนการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
ก. Openting System
ข. Microsoft Office
ค. Microsoft Word
ง. Norton And Vorus
จ. Driver Utility
**********************************
เฉลยยังไม่เสร็จน่ะครับ ยังไม่ได้ลงให้ ถ้าเสร็จจะมาลงให้
แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย (เป็นข้อสอบจริงที่เคยออกป
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs

http://pun.fix.gs
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