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แนวข้อสอบ 

 

ภาค ก เน้ือหาประเด็นข้อสอบส่วนส าคัญท่ีควรจะท าคะแนนได้ดี 
 

1.  รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินคือข้อใด 
    ก.  พระมหากษัตริย์    ข.   นายกรัฐมนตรี 
    ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.   ประธานรัฐสภา 
 
2.  การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพื่อข้อใด 
    ก.  เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชน  ข.   เพื่อความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน 
    ค.  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   ง.   เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
 
3.  การบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดียกเว้นข้อใด 
    ก.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ        ข.  เพิ่มข้ันตอนการปฏิบัติงานให้รัดกุม  
    ง.  การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถ่ิน  ง.  ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 
4.  การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีต้อง 
    ค านึงถึงหลักการต่างๆ ยกเว้นข้อใด    

ก. ความเหมาะสมในภาระหน้าท่ี                    ข.  ความมีประสิทธิภาพ 
ค. ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ   ง.  การกระจายอ านาจตัดสินใจ 

 
5.  การปฏิบัติหน้าท่ีของส่วนราชการ ต้องค านึงถึงข้อใด 
    ก.  การมีส่วนร่วมของประชาชน   ข.   การกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน 
    ค.  การสร้างประโยชน์แก่ประชาชน  ง.   การรักษาผลประโยชน์แห่งประชาชน 
 
6.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
    ก.  ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง  ข.   ระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
    ค.  ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด  ง.   ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
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7.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
    ก.  2  ส่วน      ข.   3   ส่วน      ค.  4  ส่วน  ง.   5   ส่วน 
 
8.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
    ก.   กระทรวง     ข.  ส านักนายกรัฐมนตรี ค.  เทศบาล  ง.    ทบวง    
 
9.  บุคคลใดรักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ.2534 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.  ประธานรัฐสภา 
    ค.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง.  นายกรัฐมนตรี 
 
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับส านักนายกรัฐมนตรี 
    ก.   มีฐานะเป็นกระทรวง    ข.   มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
    ค.   มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชา  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
11. ส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นอะไร  
     ก.  กระทรวง     ข.   กรม 
     ค.  ทบวง การเมือง    ง.   ส านักงาน 
 
12.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาในส านักนายกรัฐมนตรี 
       ก.  นายกรัฐมนตรี           ข.  เลขาธิการส านักนายกรัฐมนตรี 
       ค.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี         ค.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
13.   ส านักใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมืองของส านักนายกรัฐมนตรี  
       ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี    ข.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี        
       ค.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         ง.  ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี  
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14.   ส านักงานใดมีหน้าท่ีเก่ียวกับราชการของคณะรัฐมนตรี  รัฐสภา และราชการในพระองค์ 
       ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี    ข.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี          
       ค.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี         ง.  ส านักปลัดนายกรัฐมนตรี  
  
 
15. ราชการท่ัวไปท่ีมิได้ก าหนดไว้เป็นหน้าท่ีประจ าของส านักนายกรัฐมนตรีเป็นหน้าท่ีของส่วนใด 
     ก.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี        ข.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
     ค.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  ง.  ส านักงานรัฐมนตรี 
 
16. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี         
    ก.  นายกรัฐมนตรี     ข.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
    ค.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    ง.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
17.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
     ก.  นายกรัฐมนตรี           ข.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     ค.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี         ง.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  
18.  ใครรับผิดชอบควบคุมราชการประจ าในส านักนายกรัฐมนตรี  
      ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  ปลัดส านักนายกฯ 
      ค.  เลขาธิการนายกฯ        ง.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
19. บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ใช่ข้าราชการพลเรือนสามัญ 
     ก.  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี           ข.  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
     ค.  ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี       ง.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
20.  ใครมีหน้าท่ีก ากับโดยท่ัวไปซ่ึงการบริหารราชการแผ่นดิน 
      ก. นายกรัฐมนตรี     ข.  ปลัดส านักนายกฯ 
      ค. เลขาธิการนายกฯ    ง.  รัฐมนตรีฯ  
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21.  การจัดต้ังกระทรวงให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
   
22.  การเปล่ียนช่ือกระทรวงหรือทบวงให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
23.  การยุบกระทรวงและกรมให้ท าในลักษณะใด 
    ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
24.  การแบ่งส่วนราชการภายในกรมหรือหน่วยงานท่ีมีช่ืออย่างอ่ืนในระดับกรมให้ท าลักษณะใด 
  ก.   เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.   ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นกฎกระทรวง  
 
25.  การจัดระเบียบราชการของกระทรวงต้องประกอบด้วยส่วนใดเป็นอย่างน้อย 
  ก.  ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงานปลัดกระทรวง   ข.  ส านักงานรัฐมนตรีและกรม 
  ค.  กรม และส านักงานปลัดกระทรวง    ง.  ทบวงและกรม 
 
26.  ส านักนโยบายและแผน ในกระทรวงต่างๆ ข้ึนตรงต่อผู้ใด 
  ก.  รัฐมนตรี     ข.  ผู้อ านวยการส านัก        ค.  ปลัดกระทรวง     ง.  อธิบดี 
 
27.  ผู้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง คือข้อใด 
  ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรี    ค.  ปลัดกระทรวง    ง.  อธิบดี 
   
28.  ผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี คือข้อใด 
   ก.  เลขาธิการ    ข.   รัฐมนตรีช่วย             ค.  ปลัดกระทรวง    ง.   อธิบดี 
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29.   ผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวง 
   ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   เลขานุการรัฐมนตรี 
   ค.   เลขาธิการส านักงานรัฐมนตรี   ง.   ปลัดกระทรวง 
 
30.  การแต่งต้ังผู้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ ซ่ึงมีฐานะเทียบเท่าอธิบดีในแต่กระทรวงกระท า  
      ได้ตามข้อใด  
      ก.   คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ นายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
      ข.   คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง 
      ค.   รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้น าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ 
      ง.   รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามแต่งต้ัง 
 
31.  ผู้ด ารงต าแหน่งอธิบดีหรือต าแหน่งท่ีมีช่ือเรียกอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่าอธิบดีให้เป็นต าแหน่ง 
      ตามข้อใด ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
      ก.   ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการระดับสูง  ข.   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง 
      ค.   ผู้ด ารงต าแหน่งระดับต้น   ง.   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 
32.  บุคคลใดต่อไปน้ีไม่ได้เป็นข้าราชการการเมือง 
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   ปลัดกระทรวง  
      ค.  เลขานุการรัฐมนตรี       ง.   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรี 
 
33.  ใครเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงในการส่ังและปฏิบัติราชการตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
      ก.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   ข.   ปลัดกระทรวง 
      ค.  เลขานุการรัฐมนตรี    ง.   อธิบดีหรือท่ีมีช่ือเรียกอย่างอ่ืน 
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34.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการระดับกรม แต่มิได้สังกัดกระทรวง 
      รัฐมนตรีสามารถมอบหมายใครปฏิบัติราชการแทนได้ 
      ก.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง   ข.   ปลัดกระทรวง 
      ค.  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ง.    เลขานุการรัฐมนตรี 
 
35.  ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง 
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 
      ค.  เลขานุการรัฐมนตรี    ง.   ปลัดกระทรวง  
 

36.  ส่วนราชการซ่ึงโดยสภาพและปริมาณงานไม่เหมาะสมท่ีจะจดัต้ังเป็นทบวงหรือทรวงซ่ึงมี 
      ฐานะเทียบเท่ากับกระทรวง จะจัดต้ังเป็นส านักงานตามข้อใด 
      ก.   ส านักงานระดับกรม    ข.  ทบวงในสังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
      ค.   ทบวงในสังกัดกระทรวง   ง.   ท้ัง ข และ ค  
 
37.  รัฐมนตรีว่าการทบวงท่ีสังกัดกระทรวง ให้ปฏิบัติราชการตามข้อใด 
      ก.   ปฏิบัติราชการภายใต้ก ากับของนายกรัฐมนตรี 
      ข.   ปฏิบัติราชการภายใต้ก ากับของคณะรัฐมนตรี 
      ค.   ปฏิบัติราชการภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
      ง.    ปฏิบัติราชการภายใต้ก ากับของส านักงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
 
38.   ส านักงานปลัดทบวง มีฐานะเป็นอะไร 
       ก.   กรม    ข.    ทบวง      ค.   กระทรวง          ง.   ส านักงาน 
 

39.   การแบ่งส่วนราชการแรกสุดของกรม คือ ข้อใด 
   ก.   กอง    ข.   ส านัก             ค.  หมวด      ง.   ส านักงานเลขานุการกรม 
 

40.  ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม 
   ก.   เลขาธิการ       ข.  อธิบดี         ค.  ผู้อ านวยการ       ง.  เลขานุการรัฐมนตรี  
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41.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน 
   ก. ผู้ด ารงต าแหน่งยังคงปฏิบัติหน้าท่ี แต่เพื่อความสะดวกรวดเร็วจึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
   ข.  ผู้ด ารงต าแหน่งมีภาระงานอย่างอ่ืนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน 
   ค.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่กรณีฉุกเฉิน แต่จ าเป็นต้องด าเนินงานน้ัน จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน    
   ง.  ผู้ด ารงต าแหน่งไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ จึงให้ผู้อ่ืนปฏิบัติราชการแทน  
 
42.   กรณีท่ีนายกรัฐมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกรัฐมนตรีด าเนินการแทน คือข้อใด 
      ก.   ปฏิบัติราชการแทน            ข.   รักษาราชการแทน        
      ค.   ท าหน้าท่ีแทน          ง.   รักษาการ  
 

43.  ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
      ก.  กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์  ข.   กระทรวงเก่ียวกับงานต่างประเทศ 
      ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร   ง.   กระทรวงท่ีส าคัญต่อการข่าว 
 

44.  ผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรี มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการใน 
      ต่างประเทศ รวมถึงเป็นผู้บังคับบัญชาบุคคลในคณะผู้แทนและข้าราชการฝ่ายพลเรือนซ่ึง 
      ประจ าอยู่ในประเทศอ่ืนๆ คือข้อใด 
      ก.  เอกอัครราชทูต            ข.   รัฐมนตรี            
      ค.  หัวหน้าคณะผู้แทน           ง.   กงสุล 
 

45.  ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
      ก.   จังหวัด และ อ าเภอ    ข.   ภาค และ จังหวัด 
      ค.   จังหวัด  อ าเภอ และ ต าบล   ง.   เทศบาล และ เมืองพัทยา 
 

46.  การยุบและเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดให้กระท าได้แบบใด 
      ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ  ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
      ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย   
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47.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
  ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.   ผู้ได้รับการแต่งต้ังจากสภาจังหวัด 
  ค.  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.   อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
 
48.  ผู้ว่าราชการจังหวัด  รองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสังกัดใด 
  ก.  กรมการปกครองท้องถ่ิน    ข.   ส านักนายกรัฐมนตรี 
  ค.  ส านักงานส่วนภูมิภาค    ง.   กระทรวงมหาดไทย 
 
49.  ก.ธ.จ.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการธ ารงคุณธรรมจังหวัด  ข.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
  ค.   คณะกรรมการธุรการจังหวัด   ง.   คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด 
    
50.   การต้ัง ยุบ  เปล่ียนแปลง เขตอ าเภอให้กระท าได้ลักษณะใด 
  ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
  ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   ง.   ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
51.   การจัดระเบียบราชการส่วนท้องถ่ินตาม พ.ร.บ. ใด ท่ีไม่มีแล้วในปัจจุบัน 
  ก.   องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข.   เทศบาล 
  ค.   สุขาภิบาล     ง.   องค์การบริหารส่วนต าบล 
 
52.   ก.พ.ร.  ย่อมาจากอะไร 
  ก.   คณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมข้าราชการ    ข.   คณะกรรมการพัฒนาสวัสดิการข้าราชการ 
  ค.   คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการ    ง.   คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
53.  ประธาน ก.พ.ร. คือ 
  ก.   นายกรัฐมนตรี         ข.   รัฐมนตรีคนหน่ึง       
  ค.   ผู้ทรงคุณวุฒิ            ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร. 
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54.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.พ.ร. ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีก่ีคน 
  ก.   ไม่เกิน  5  คน         ข.   ไม่เกิน  9  คน         
  ค.   ไม่เกิน 10 คน          ง.   ไม่เกิน 12 คน 
 
55.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร.  
  ก.  มีสัญชาติไทย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย      ข.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
  ค.  พ้นจากต าแหน่งแล้ว ได้รับแต่งต้ังได้อีก       ง.  ด ารงต าแหน่งและมีส่วนได้เสียรัฐวิสาหกิจ 
 
56.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีปี 
  ก.   2  ปี                   ข.   4  ปี                   
  ค.   5  ปี                     ง.   6  ปี 
 
57.  การประชุม ก.พ.ร.  ต้องมีคณะกรรมการมาร่วมประชุมเท่าไร จึงถือเป็นองค์ประชุม 
  ก.  ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง        ข.   สามในส่ี          
  ค.  หน่ึงในสาม             ง.   สองในสาม  
 
58.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด 
     ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
59.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
     ก.   ให้ถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางท่ีจะได้รับบริการจากรัฐ 
     ข.   ประชาชนทุกคนต้องได้รับสิทธิ์ทุกประการท่ีรัฐสามารถจัดหาให้ได้ 
     ค.   การก าหนดแผนปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการมีรายละเอียดชัดเจน 
     ง.   การจัดซ้ือจัดจ้างให้วิเคราะห์ผลเสียท่ีจะเกิดสังคม  
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60.  ส่วนราชการท าแผนปฏิบัติราชการไว้ล่วงหน้า จัดเป็นการบริหารราชการลักษณะใด 
      ก.   เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน   
      ข.   เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      ค.   เพื่อให้มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
      ง.   เพื่อให้มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
       
61.  แผนบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาการท างานของคณะรัฐมนตรี เป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก.   2  ปี                    ข.   4   ปี                      ค.   5  ปี   ง.   8  ปี 
 

     ข้อมูลควรรู้  ข้อ 61  น้ีเป็นเน้ือหาของพระราชบัญญัติแรกเริ่ม และของพระราชกฤษฎีกา 
     ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฉบับแรกเริ่มในปี พ.ศ. 2546 แต่ว่าใน 
     ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562  ได้มีการยกเลิกข้อความน้ันแล้ว ยกเลิกท าแผนการบริหารราชการ 
     แผ่นดินตลอดระยะเวลาของคณะรัฐมนตรี วาระ 4 ปี ยกเลิกไปและให้ท าเป็นแผนปฏิบัติ 
     ราชการของส่วนราชการน้ันๆ โดยให้เป็นแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ระยะ 5 ปี 
 
 แผนบริหารราชการแผ่นดิน ระยะ 4 ปี (ยกเลิกแล้ว พร้อมกับยกเลิกแผนนิติบัญญัติ)  
 แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ  ระยะ 5 ปี  (ใช้ในปัจจุบัน) 
 สังเกตช่ือแผนให้ดีๆ (เพราะบางที ข้อสอบอาจถามของเก่าก็ได้ ใครจะไปรู้ ใช่ปะละ) 
 
62.  ส่วนราชการจัดท ารายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อ 
      คณะรัฐมนตรีเมื่อใด 
     ก.  ระหว่างการเริ่มต้นปฏิบัติงานประจ าปี       ข.   เมื่อมีการจัดท าโครงการแต่ละแผนเสร็จ 
     ค.  เมื่อส้ินปีงบประมาณ         ง.   เมื่อคณะรัฐมนตรีร้องขอให้จัดส่งแผนงาน 
 
63.  โดยปกติการส่ังราชการกระท าลักษณะใด 
    ก.   ท าค าส่ังเป็นลายลักษณ์อักษร   ข.   กระท าโดยวาจา 
    ค.   แล้วแต่ความเหมาะสม    ง.   ท าโดยการใช้บันทึก 
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64. หน่วยงานใดต้องร่วมกับส านักงบประมาณเพื่อประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ 
    ก.  ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
    ข.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ 
    ค.  ส านักงานประเมินการใช้จ่ายภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
    ง.  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 

65.  ส่วนราชการท่ีได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชนต้องตอบค าถามภายในก่ีวัน 
    ก.  7  วัน                 ข.    10  วัน  ค.   15  วัน   ง.  30 วัน 
 
66.  ศูนย์บริการร่วมระดับอ าเภอให้จัดไว้ท่ีใด 
   ก.   ท่ีว่าการอ าเภอ     ข.   ส่วนราชการใดก็ได้ตามความเหมาะสม 
   ค.   ส านักงานปลัดอ าเภอ    ง.   หอประชุมราชการประจ าอ าเภอ 
 
67.  การทบทวนภารกิจของส่วนราชการต้องค านึงถึงส่ิงใด 
   ก.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน       ข.   นโยบายของคณะรัฐมนตรี 
   ค.  ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
68.  เป็นหน้าท่ีของผู้ใดท่ีต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงรับผิดชอบเก่ียวกับการบริการ 
      ประชาชนร่วมกันจัดต้ังศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
    ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ข.  เลขานุการรัฐมนตรี 
    ค.   ปลัดกระทรวง     ง.  ผู้อ านวยการส านักงานบริการร่วม 
 
69.  ระบบเครือข่ายสาระสนเทศกลางมีไว้เพื่อจุดประสงค์ใด 
   ก.  อ านวยความสะดวกและความรวดเร็ว   
   ข.   ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อราชการ 
   ค.  สร้างฐานข้อมูลส าหรับเผยแพร่ส่วนงาน   
   ง.   แจ้งข่าวสารแก่ประชาชนให้รับทราบกัน 
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70.  ส่วนราชการใดด าเนินการให้บริการท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้เกิดส่ิงใดได้ 
  ก.  การเล่ือนข้ันเงินเดือนของข้าราชการเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
  ข.  หัวหน้าส่วนราชการจะได้รับการเล่ือนวิทยฐานะหรือต าแหน่งทางราชการ 
  ค.  ข้าราชการจะได้รับเงินโบนัสประจ าปีเพิ่มเติม เป็นเงินเดือนให้เปล่า 1 – 3 เดือน 
  ง.  ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีจัดสรรเงินพิเศษเพิ่มเติมเป็นบ าเหน็จความชอบแก่ส่วนราชการ 
 
 
      1.  ข     2. ค      3.  ข      4. ก      5. ก      6. ค   7. ข   8. ค   9. ง   10.  ง    
     11. ก   12. ก    13. ข   14. ค   15. ค   16. ข   17.  ค   18. ข  19. ข   20. ก    
    21.  ข   22.  ค    23.   ค   24.  ง    25.  ก    26.  ก   27.  ข    28.  ค   29. ข  30. ค   
    31. ข     32.  ข    33.  ก  34. ก   35. ง   36. ง    37. ค   38.  ก    39.  ง     40.  ข 
    41.  ก    42. ข    43.  ค    44.  ค    45.  ก    46.  ข   47.  ก   48. ง   49. ข  50.  ค     
    51.  ค    52.  ง    53.  ก   54.  ค    55.  ง    56.  ข   57.  ก   58.  ง    59. ก    60.  ข         
    61. ข    62. ค   63. ก   64. ง     65. ค    66. ก    67.  ง    68. ค     69. ก   70.  ง 
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สรุปแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

 
 

1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด 
     ก.  1  มกราคม  พ.ศ. 2560      ข.   1  มีนาคม  พ.ศ. 2560  
     ค.  6  เมษายน  พ.ศ. 2560      ง.   12  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
2.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน แบ่งเป็นท้ังหมดก่ีหมวด 
    ก.   9  หมวด และบทเฉพาะกาล    ข.   12  หมวด และบทเฉพาะกาล 
    ค.  16  หมวด และบทเฉพาะกาล     ง.   20  หมวด และบทเฉพาะกาล 
 
3.  กฎหมายเก่ียวกับพระมหากษัตริย์และความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์อยู่ในหมวดใด 
    ก.  หมวดท่ี 1     ข.   หมวดท่ี 2  
    ค.  หมวดท่ี 3     ง.   หมวดท่ี 4 
 
4.  มาตรา 1 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ประการใด 
    ก.  ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ข.  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
    ค.  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    ง.  บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 
5.  ประเทศไทยปกครองในระบอบใด 
    ก.  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
    ข.  ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
    ค.  ระบอบประชาธิปไตยอันเท่ียงธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
    ง.  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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6.  รัฐธรรมนูญ ก าหนดให้อ านาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด 
     ก.  ปวงชนชาวไทย     ข.  พระมหากษัตริย์  
     ค.  รัฐสภา      ง.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
    
 7.  พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
     ก.  รัฐสภา      ข.   คณะรัฐมนตรี              
     ค.  ศาล      ง.   ถูกทุกข้อ 
 
8.   ข้อใดคือกฎหมายสูงสุดของประเทศ 
      ก.  รัฐธรรมนูญ     ข.   พระราชบัญญัติ 
      ค.  พระราชกฤษฎีกา    ง.   พระราชก าหนด 
 
9.   เมื่อมีกรณีเกิดข้ึนและไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญฉบับน้ีบังคับในกรณีใดน้ัน  
      ให้กระท าการน้ันหรือวินิจฉัยกรณีน้ันตามแบบใด 
      ก.  กฎการปกครองในแบบสากล   ข.   ธรรมเนียมการปกครองประเทศ 
      ค.  ครรลองการปกครองแบบประชาธิปไตย        ง.   ประเพณีการปกครองประเทศไทย 
 
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับบทบัญญัติแห่งพระมหากษัตริย์ 
      ก.  พระมหากษัตริย์เป็นอัครศาสดาปถัมภก  
      ข.  พระมหากษัตริย์ไม่ได้ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
      ค.  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในฐานะอันเป็นท่ีเคารพสักการะ 
      ง.  พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซ่ึงพระราชอ านาจในการถอดถอนสมาชิกรัฐสภา 
 
11.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ 
      ก.  พระมหากษัตริย์ทรงด ารงต าแหน่งจอมทัพไทย 
      ข.  พระมหากษัตริย์ทางเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก 
      ค.  บุคคลสามารถกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ได้ตามประพฤติ 
      ง.  ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้ 
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12.  คณะองคมนตรีมีไม่เกินก่ีคน 
      ก.  ประธานหน่ึงคนและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบห้าคน 
      ข.  ประธานหน่ึงคนและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบหกคน 
      ค.  ประธานหน่ึงคนและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคน 
      ง.  ประธานหน่ึงคนและองคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินยี่สิบคน 
 
13.  บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังประธานองคมนตรี 
       ก.   นายกรัฐมนตรี    ข.    ประธานรัฐสภา 
       ค.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ง.    เลขาธิการส านักพระราชวัง 
 
14.  บุคคลใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังผู้ส าเร็จราชการแทน 
       ก.   นายกรัฐมนตรี    ข.    ประธานรัฐสภา 
       ค.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ง.    เลขาธิการส านักพระราชวัง 
 
15.  กรณีท่ีพระมหากษัตริย์ไม่อาจปฏิบัติภาระงานได้ และไม่ได้แต่งต้ังผู้ส าเร็จราชการแทน 
      ใครจะปฏิบัติหน้าท่ีผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
      ก.   นายกรัฐมนตรี    ข.    ประธานรัฐสภา 
      ค.   ประธานองคมนตรี    ง.    เลขาธิการส านักพระราชวัง 
 
16.   การสืบราชสันตติวงศ์ให้เป็นไปตามข้อใด 
      ก.  กฎหมายรัฐธรรมนูญ    ข.    ประเพณีการปกครอง 
      ค.  กฎมณเทียรบาล    ง.    การประชุมของคณะองคมนตรี  
 
17.   กรณีท่ีราชบัลลังก์ว่างลง และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังรัชทายาทไว้แล้ว ผู้ใดเป็น 
        ผู้อัญเชิญรัชทายาทข้ึนทรงราชย์  
      ก.  นายกรัฐมนตรี                    ข.   ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
      ค.  ประธานรัฐสภา    ง.   ประธานองคมนตรี 
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18.   กรณีท่ีราชบัลลังค์ว่างลง ระหว่างท่ียังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระราชทายาทหรือ 
       องค์ผู้สืบราชสันตติวงค์ข้ึนทรงราชย์ ผู้ใดส าเร็จราชการแทนพระองค์ช่ัวคราวก่อน 
       ก.  ประธานรัฐสภา    ข.    ประธานองคมนตรี 

ค.   ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกจากองคมนตรี  ง.    นายกรัฐมนตรี  
      
19.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
       ก.  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
       ข.  บุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
       ค.  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุใดๆสามารถท าได้ 
       ง.  บุคคลได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน 
 
20.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับการกระท าในคดีอาญา 
       ก.   ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด 
       ข.   ก่อนมีค าพิพากษาถึงท่ีสุดไม่สามารถปฏิบัติต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระท าผิด 
       ค.   การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจ าเลยให้กระท าอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้หลบหนี 
       ง.   ในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตนเองมิได้ 
 
21.  ส่ือมวลชนมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสาร แสดงความคิดเห็นได้ตามข้อใด 
      ก.   ตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ    ข.   ตามกฎหมายการเป็นส่ือมวลชน 
      ค.   ตามประเพณีปฏิบัติ    ง.   ตามธรรมเนียมปฏิบัติของส่ือมวลชน 
 
22.   ข้อใดไม่อาจท าได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
      ก.   การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร 
      ข.   การห้ามไม่ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
      ค.   การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
      ง.   ไม่อาจท าได้ในทุกกรณี 
 
  เฉลย   1.  ค   2. ค   3.  ข   4.  ข    5. ง     6.  ก   7. ง   8. ก   9. ง   10. ค   11. ค    
   12. ค   13. ข   14. ข   15. ค   16. ค   17. ค   18. ข   19.  ค   20. ค   21. ก   22. ง    
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23.   ข้อใดไม่อาจท าได้ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ 
      ก.   การเนรเทศบุคคลสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร 
      ข.   การห้ามไม่ให้ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
      ค.   การถอนสัญชาติของบุคคลซ่ึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
      ง.   ไม่อาจท าได้ในทุกกรณี 
 
24.   ข้อใดไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
      ก.   การเข้าร่วมชุมนุม ชมรม หรือสมาคมต่างๆ    
      ข.   เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ   
      ค.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  
      ง.   ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 
25.  การจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการรวมกันเป็นหมู่คณะสามารถกระท าได้หรือไม่ เช่นไร  
      ก.  กระท าไม่ได้ บุคคลย่อมมีเสรีภาพดังกล่าว 
      ข.  กระท ามิได้ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นหมู่คณะ 
      ค.  กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจแห่งบทเฉพาะกาลในการประกาศควบคุมการชุมนุม  
      ง.  กระท าได้ โดยอาศัยอ านาจตามบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีตราข้ึนเพื่อคุ้มครองประโยชน์ 
          สาธารณะ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน    
 
26.   บุคคลและชุมชนมีสิทธิตามข้อใดเก่ียวกับหน่วยงานของรัฐ 
       ก.  เข้าช่ือกันเพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ 
       ข.  เข้าช่ือกันเพื่อถอดถอนบุคคลในหน่วยงานของรัฐ 
       ค.  เข้าช่ือกันเพื่องดเว้นการร่วมกับหน่วยงานของรัฐกระท าการใดๆ 
       ง.  เข้าช่ือกันเพื่อร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐอันเกิดจากผลกระทบท่ีได้รับ 
 
27.  ชุมชนจัดให้มีระบบสวัสดิการของชุมชนถือเป็นข้อใดตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 
       ก.  หน้าท่ีของชุมชน    ข.   สิทธิของชุมชน  
       ค.  ความรับผิดชอบของชุมชน   ง.   การด าเนินการของชุมชน 
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28.   องค์กรของผู้บริโภคท่ีคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภคเป็นไปตามข้อใด 
       ก.  เป็นองค์การมหาชน    ข.   เป็นนิติบุคคล 
       ค.  เป็นหน่วยงานของรัฐ    ง.   เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  
 
29.   ข้อใดเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
       ก.   พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์   
       ข.   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
       ค.   ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
       ง.   เป็นหน้าท่ีของรัฐทุกข้อ  
 
30.   บุคคลใดท่ีมีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ 
        ก.  บุคคลอายุเกินหกสิบปี   ข.   บุคคลผู้ยากไร้  
        ค.  บุคคลท่ีว่างงาน    ง.    ถูกท้ังข้อ ก และ ข  
 
31.   รัฐธรรมนูญ หมวดหน้าท่ีของรัฐ ในด้านการศึกษา ตามาตรา 54 คือข้อใด 
       ก.  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียน 
            จนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       ข.  รัฐต้องจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียมเสมอกันไม่น้อยกว่า  
            สิบสองปี 
       ค.  รัฐต้องจัดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่าเก้าปีส าหรับเด็กทุกคน จนส าเร็จการศึกษา  
            มัธยมศึกษาตอนต้นโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
       ง.   รัฐต้องส่งเสริมและจัดการศึกษาให้บุคคลไม่น้อยกว่าสิบสองปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
 
32.  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเช่นไร 
       ก.  ให้เป็นคนเก่งในศาสตร์ด้านต่างๆครอบคลุม 
       ข.  ให้เป็นคนมีศีลธรรม  จริยธรรม และมารยาท 
       ค.  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน 
       ง.  ให้เป็นคนซ่ือสัตย์  ขยัน  มุ่งมั่น ต้ังใจ และเคารพสิทธิ เสรีภาพของคนอ่ืน 
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33.    รัฐพึงจัดให้มีข้อใด เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องน าไปสู่ 
        เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
         ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ   ข.  แผนปฏิรูปแห่งชาติ 
      ค.  แผนพัฒนาประเทศ  ง.  นโยบายการบริหารประเทศ 
 
34. ข้อใดไม่ใช่แนวนโยบายแห่งรัฐ  
        ก.  รัฐพึงจัดให้มีและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
        ข.  รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
        ค.  รัฐพึงส่งเสริมและให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆให้มีสิทธิด ารงชีวิต 
        ง.  รัฐพึงสนับสนุน ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายท่ีเกิดจากการทุจริต 
 
 
35.   รัฐพึงกระท าการตามข้อใดก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ 
        ก.  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เก่ียวข้อง 
        ข.  ศึกษาข้อมูลต่างๆให้รอบด้านก่อนการผ่านร่างกฎหมาย 
        ค.  วิจัยข้อมูลและปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับร่างกฎหมายฉบับน้ันๆ 
        ง.  ท าประชามติจากประชาชนถึงประเด็นในการร่างกฎหมาย 
 
36.   มาตรการท่ีรัฐพึงจัดให้ช่วยเหลือเกษตรกรคือข้อใด 
       ก.  กลไกท่ีท าให้เกษตรกรใช้ต้นทุนต่ า 
       ข.  มาตรการท่ีช่วยให้เกษตรสามารถแข่งขันในตลาดได้ 
       ค.  ช่วยเหลือเกษตรผู้ยากไร้ให้มีท่ีท ากินโดยปฏิรูปท่ีดิน 
       ง.  ถูกทุกข้อ  
 
37.   ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านใด 
      ก.   ด้านวัตถุกับด้านจิตใจ   ข.   ด้านมนุษย์กับด้านสังคม 
      ค.   ด้านการเมืองกับด้านประชาชน  ง.   ด้านกฎหมายกับด้านคุณธรรม  
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38.  รัฐสภา ประกอบด้วยอะไรบ้าง 
      ก.  สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ข.  สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี 
      ค.  สภาผู้แทนราษฎรและสภานิติบัญญัติ       ง.  วุฒิสภาและสภานิติบัญญัติ 
 
39.  บุคคลใดด ารงต าแหน่งประธานรัฐสภา 
     ก.  นายกรัฐมนตรี      ข.    สมาชิกวุฒิสภาท่ีได้รับการเลือก 
     ค.  ประธานวุฒิสภา    ง.    ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
 
40.  รองประธานรัฐสภาคือ ข้อใด 
    ก.  บุคคลผู้มาจากการแต่งต้ัง   ข.   ประธานวุฒิสภา 
    ค.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง.   ประธานสภานิติบัญญัติ 

 
41.  กรณีท่ีบุคคลซ่ึงสมควรได้เป็นประธานรัฐสภาไม่อยู่ หรือท าหน้าท่ีไม่ได้ ให้ใครท าหน้าท่ี 
      ประธานรัฐสภาแทน 
      ก.  ประธานวุฒิสภา    ข.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
      ค.  นายกรัฐมนตรี    ง.   สมาชิกวุฒิสภาท่ีอายุมากท่ีสุด 
 
42.   สมาชิกสภาจ านวนเท่าใดมีสิทธิเข้าช่ือร้องให้สมาชิกสภาคนใดพ้นจากสภาพ 
      ก.   หน่ึงในสามของสมาชิกท้ังหมด  ข.   สามในส่ีของสมาชิกท้ังหมด 
      ค.   หน่ึงในห้าของสมาชิกท้ังหมด   ง.   หน่ึงในสิบของสมาชิกท้ังหมด 
 
43.  ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติจะตราข้ึนได้ด้วย 
       ค าแนะน าและยินยอมของข้อใด 
      ก.  สภาผู้แทนราษฎร    ข.   วุฒิสภา 
      ค.  รัฐสภา     ง.    ศาลรัฐธรรมนูญ 
 
44.   สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกก่ีคน 
       ก.  300  คน     ข.   400  คน 
       ค.  500  คน     ง.   350  คน 
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45.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตมีก่ีคน      
       ก.  150  คน     ข.  250  คน 
       ค.   300  คน     ง.  350  คน 
 
46.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมือง ก่ีคน   
       ก.  150  คน     ข.  250  คน 
       ค.   300  คน     ง.  350  คน 
 
47.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรัฐสภาหลังมีการเลือกต้ัง 
      ก.   สมาชิกวุฒิสภาวาระเริ่มแรกมี 200 คน ตามมาตรา 107 
      ข.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวน 500 คน 
      ค.   สมาชิกรัฐสภาวาระเริ่มแรกมีจ านวน 750 คน ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 
      ง.   สมาชิกรัฐสภาจ านวน 250 คน ในวาระเริ่มแรก ตามมาตราในบทเฉพาะกาล 
 
48.   วุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 107  ประกอบด้วยสมาชิกก่ีคน   
       ก.   150  คน     ข.   200  คน         
       ค.   250  คน     ง.   300  คน 
 
49.  ตามรัฐธรรมนูญ ฯ มาตรา 107  สมาชิกวุฒิสภา ได้มาอย่างไร 
      ก.  เลือกกันเองของบุคคลซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ  
           ท่ีหลากหลายของสังคม 
      ข.  สภาผู้แทนราษฎรลงมติแต่งต้ังสมาชิกวุฒิสภาจากผู้ลงสมัคร 
      ค.  ประชาชนลงคะแนนเลือกสมาชิกวุฒิสภาและมาจากการสรรหา 
      ง   คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังข้ึนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามจ านวนท่ีก าหนด 
 
50.   สมาชิกวุฒิสภา ท่ีมีสิทธิลงรับสมัครเลือกต้ังได้ ต้องมีอายุก่ีปี   
        ก.  25  ปี      ข.   30  ปี          
        ค.  35  ปี      ง.   40  ปี 
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51.  ประเด็นค าถามพ่วง คือ ข้อใด 
       ก.  ให้สภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี 
       ข.  ให้สมาชิกวุฒิสภาในรัฐสภาร่วมออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี  
       ค.  ให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายช่ือพรรคการเมือง 
       ง.  ให้สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเสนอช่ือนายกรัฐมนตรี และร่วมลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี 
 
52.  จากประเด็นค าถามพ่วงท่ีผ่านการลงประชามติ ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงกฎหมายใด 
      ก.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มจ านวนข้ึน 
      ข.   สมาชิกวุฒิสภาจ านวน 250 คน ในช่วง 5 ปีแรก เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
      ค.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาต่างเพิ่มจ านวนอีกสภาละ 50 คน 
      ง.   สมาชิกวุฒิสภามีสิทธิเสนอช่ือนายกรัฐมนตรีช่วง 5 ปีแรกหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 
 
53.  สรุป ค าถามพ่วง ท่ีผ่านประชามติของประชาชน ท าให้จ านวนสมาชิกในรัฐสภาเป็นเช่นไร 
      ก.  5  ปีแรก ส.ส. 500  คน  และ ส.ว.  200  คน 
      ข.  5  ปีแรก ส.ส. 550  คน  และ ส.ว.  250  คน 
      ค.  5  ปีแรก ส.ส. 500  คน  และ ส.ว.  250  คน 
      ง.  5  ปีแรก ส.ส. 550  คน  และ ส.ว.  200  คน 
 
54.  ประธานวุฒิสภา ได้มาอย่างไร 
      ก.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากสมาชิกวุฒิสภา ตามมติของสภา 
      ข.  นายกแต่งต้ังโดยสรรหาจากสมาชิกในรัฐธรรม ท้ังสภาสูง และสภาล่าง 
      ค.  ประธานรัฐสภาแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิในวุฒิสภาตามมติของสภา 
      ง.  สมาชิกวุฒิสภาลงมติเลือกประธานวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตามมติ 
 
      23. ง   24. ง   25. ง   26. ก   27. ข  28. ง   29. ง   30. ง    31. ก   32. ค  33. ก 
      34. ง   35. ก  36. ง   37. ก   38. ก   39. ง   40. ข   41. ก   42. ง   43. ค  44. ค     
      45. ง   46. ก    47. ค   48. ข   49. ก   50. ง  51. ข   52. ข  53. ค  54. ก     
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55.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มาอย่างไร 
      ก.  นายกรัฐมนตรีแต่งจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมติของสภา   
      ข.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ตามมติของสภา 
      ค.  ประธานรัฐสภาแต่งต้ังจากผู้ทรงคุณวุฒิในสภาผู้แทนราษฎร ตามมติสภา 
      ง.  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรลงมติออกเสียง และประธานวุฒิสภาแต่งต้ัง 
เฉลย    18.    2          19.   2          20.   1           21.   4         22.    1       23.   2   
56.  คณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกจ านวนเท่าไร     
      ก.  30  คน         ข.   33  คน            
      ค.  ไม่เกิน 35 คน       ง.   ไม่เกิน  40  คน 
 
57.   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมาจากผู้ใด 
    ก.  บุคคลบัญชีหมายเลขแรกของบัญชีรายช่ือ 
    ข.  บุคคลซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ 
    ค.  บุคคลท่ีราษฎรเป็นผู้ออกเสียงเลือกคะแนนสูงสุด 
    ง.  บุคคลท่ีวุฒิสภาให้ความเห็นชอบจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 
58.   วาระเริ่มแรกของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมาจากผู้ใด 
     ก.   บุคคลบัญชีหมายเลขแรกของบัญชีรายช่ือ 
     ข.   บุคคลซ่ึงสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบ 
     ค.   บุคคลซ่ึงวุฒิสภาออกเสียงลงมติให้ความเห็นชอบ 
     ง.   บุคคลซ่ึงรัฐสภาร่วมออกเสียงลงมติให้ความเห็นชอบ 
 
59.  ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งต้ังนายกรัฐมนตรี 
     ก.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร   ข.   ประธานวุฒิสภา 
     ค.  ประธานรัฐสภา    ง.   ประธานสภานิติบัญญัติ 
 
60.   ในระหว่างท่ียังไม่มีสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ให้สภาใดเป็นผู้ท าหน้าท่ีรัฐสภา  
       ก.  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ   ข.   สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
       ค.  สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ  ง.   สภาความมั่นคงแห่งชาติ 
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61.   สภาผู้แทนราษฎรมีอายุวาระคราวละก่ีปี  
       ก.   4  ปี      ข.   5  ปี 
       ค.   6  ปี      ง.   เท่ากับสมาชิกวุฒิสภา 
 

62.  วุฒิสภา มีอายุวาระคราวละก่ีปี   
      ก.  4  ปี      ข.   5 ปี  
      ค.  6  ปี      ง.   เท่ากับสภาผู้แทนราษฎร 
 

63.  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภา ในหน่ึงปีมีก าหนดก่ีสมัย  
      ก.   2  สมัย     ข.   4  สมัย                          
      ค.  ไม่น้อยกว่า 2 สมัย    ง.   ไม่เกิน 4 สมัย 
 

64.  สมัยประชุมสามัญของรัฐสภาหน่ึงสมัยมีก าหนดก่ีวัน 
      ก.  45  วัน      ข.   60   วัน 
      ค.  90  วัน      ง.  120   วัน 
 

65.  หากวุฒิสภาไม่เห็นชอบด้วยร่างพระราชบัญญัติจากสภาผู้แทนราษฏรให้ 
       ด าเนินการอย่างไร 
     ก.  ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติน้ันไว้ก่อน แล้วส่งคืนกลับให้สภาผู้แทนราษฎร 
     ข.  ให้ถือว่าร่างพระราชบัญญัติน้ันเป็นอันตกไป ไม่สามารถใช้ได้ 
     ค.  ให้ส่งร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่รัฐสภาเพื่อพิจารณาร่วมกันในข้ันตอนสุดท้าย 
     ง.  ประธานวุฒิสภาส่งร่างพระราชบัญญัติให้กับนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าฯ พิจารณา  
 

66.   บุคคลมีสิทธิเลือกต้ัง ต้องมีอายุก่ีปี 
        ก.   อายุ 18 ปี             ข.   อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี ในวันเลือกต้ัง 
        ค.   อายุ  20 ปี            ง.   อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปี ในวันเลือกต้ัง  
 

67.   บุคคลผู้มีสิทธิเลือกต้ัง จากการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วก่ีปี 
        ก.  ไม่น้อยกว่า 2 ปี    ข.  ไม่น้อยกว่า 4 ปี 
        ค.  ไม่น้อยกว่า 5 ปี     ง.  ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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68.  ผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกต้ังเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ต้องมีอายุก่ีปี 
        ก.  ไม่ต่ ากว่า 20 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง         ข.   ไม่ต่ ากว่า 25 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง  
        ค.  ไม่ต่ ากว่า 30 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง  ง.   ไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง 
 
69.  เมื่ออายุสภาผู้แทนราษฎรส้ินสุดลงให้มีการเลือกต้ังท่ัวไปใหม่ ภายในก่ีวัน 
        ก.   30  วัน                    ข.   45  วัน               
        ค.   60  วัน             ง.   90  วัน 
 
70.  ผู้ใดมีอ านาจในการยุบสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาฯใหม่  
        ก.  พระมหากษัตริย์    ข.  นายกรัฐมนตรี 
        ค.  ประธานรัฐสภา    ง.  ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
71.  การยุบสภาผู้แทนราษฎร และ การเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ให้ท าอย่างไร 
         ก.  พระราชบัญญัติ     ข.   พระราชกฤษฎีกา 
         ค.  พระราชก าหนด    ง.   กฎหมายการยุบสภาและเลือกต้ัง 
 
72.   รัฐมนตรีต้องมีอายุเท่าไร 
        ก.    ไม่ต่ ากว่า 25 ปี    ข.   ไม่ต่ ากว่า 30 ปี 
        ค.    ไม่ต่ ากว่า 35 ปี    ง.   ไม่ต่ ากว่า 40 ปี 
 
73.  คณะรัฐมนตรีต้องเข้าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาภายในก่ีวัน 
      ก.  ภายใน 7 วันนับต้ังแต่วันเข้ารับหน้าท่ี       ข.  ภายใน 15 วันนับต้ังแต่วันเข้ารับหน้าท่ี 
      ค.  ภายใน 30 วันนับต้ังแต่วันเข้ารับหน้าท่ี     ง.  ภายใน 45 วันนับต้ังแต่วันเข้ารับหน้าท่ี 
 
     55. ข   56. ค   57. ข  58. ง   59. ก   60.  ก   61. ก   62.  ข   63. ก    
     64.  ง   65. ก    66. ข   67. ค  68. ข   69. ข   70. ก  71. ข  72. ค  73. ข   
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74.  ใครมีอ านาจในการท าหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอ่ืน 
       กับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ 
      ก.  พระมหากษัตริย์    ข.  นายกรัฐมนตรี 

 ค.  ประธานรัฐสภา    ง.  ประธานองคมนตรี 
 
75.  ใครเป็นผู้แต่งต้ังข้าราชการต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี และท่ีเทียบเท่า 
       ก.  พระมหากษัตริย์    ข.  นายกรัฐมนตรี 

  ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ง.  ประธาน  ก.พ. 
 
76.  บรรดาศาลท้ังหลายจะต้ังข้ึนได้โดยข้อใด 
      ก.  พระราชก าหนด    ข.   พระราชกฤษฏีกา  
      ค.  พระราชบัญญัติ    ง.   กฎหมายพิเศษจัดต้ังศาล 
 
77.  องค์คณะผู้พิพากษาแผนกคดีอาญาผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมีก่ีคน 
     ก.  5  คน      ข.   ไม่เกิน 7 คน 
     ค.  9  คน      ง.   ไม่น้อยกว่า 5 คนแต่ไม่เกิน 9 คน 
 
78.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับศาลปกครอง 
     ก.  ให้มีศาลปกครองสูงสุด    ข.   ให้มีศาลปกครองช้ันต้น 
     ค.  ให้มีศาลปกครองช้ันกลาง   ง.   ข้อ 1 และ 2  ถูกต้อง 
 
79.  ตุลากาลศาลรัฐธรรมนูญ มีก่ีคน 
       ก.  9  คน      ข.   10  คน                           
       ค.  12  คน     ง.   15  คน 
 
80.  คุณสมบัติของตุลากาลศาลรัฐธรรมนูญ  
      ก.   อายุ  35  ปี     ข.   อายุ  40  ปี 
      ค.   อายุ  45  ปี     ง.   อายุ  68  ปี 
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81.  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
      ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.   วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
      ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
 
82.  ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระต้องมีอายุก่ีปี 
     ก.   ไม่ต่ ากว่า 35  ปี ไม่เกิน 60 ปี   ข.  ไม่ต่ ากว่า  40  ปี ไม่เกิน 60  ปี 
     ค.   ไม่ต่ ากว่า 45  ปี ไม่เกิน 60 ปี   ง.   ไม่ต่ ากว่า 45  ปี ไม่เกิน 70  ปี 
 
83.  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีจ านวนก่ีคน 
     ก.   7  คน      ข.  9  คน 
     ค.   12  คน      ง.  15   คน 
 
84.  คณะกรรมการการเลือกต้ังมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
     ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.   วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
     ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
 
85.  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีจ านวนก่ีคน 
     ก.   3  คน      ข.   5   คน 
     ค.   7  คน      ง.   9   คน 
 
86.  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
     ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.  วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
     ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
 
87.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีจ านวนก่ีคน 
     ก.   3  คน      ข.   5   คน 
     ค.   7  คน      ง.   9   คน 
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88.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
    ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.   วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
    ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
 
89.   คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีจ านวนก่ีคน  
    ก.  3  คน      ข.   5  คน 
    ค.  7  คน      ง.   9  คน 
 
90.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
    ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.   วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
    ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
 
91.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีจ านวนก่ีคน  
     ก.  3  คน      ข.   5  คน 
     ค.  7  คน      ง.   9  คน 
 
92.  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวาระการด ารงต าแหน่งก่ีปี 
    ก.   วาระ  4  ปี ได้สองวาระ   ข.   วาระ  5  ปีได้วาระเดียว 
    ค.   วาระ  6  ปี ได้วาระเดียว   ง.   วาระ  7  ปีได้วาระเดียว  
  
93.  ผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีพฤติการณ์ร่ ารวยผิดปกติจะเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ 
      องค์คณะกรรมการใดในการตรวจสอบ 
   ก.  ผู้ตรวจการแผ่นดิน   
   ข.  คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   ค.  คณะกรรมการการเลือกต้ัง   
   ง.  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ 
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94.   การจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในท้องถ่ินให้ค านึงถึงข้อใด 
  ก.  เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน 
  ข.  ความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ 
  ค.  จ านวนและความหนาแน่นของประชากร 
  ง.  ถูกทุกข้อ 
 
95.  กฎหมายเก่ียวกับการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินข้อใดกล่าวถูกต้อง 
   ก.    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระในการบริหาร 
   ข.    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดท าบริการสาธารณะ 
   ค.    ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริมสนับสนุนจัดการศึกษา 
   ง.    ถูกทุกข้อ 
 
96.  รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ของตนเองโดยลักษณะใด 
  ก.  แบ่งสันรายได้ของรัฐอุดหนุนท้องถ่ิน  ข.  จัดระบบภาษีหรือการจัดสรรภาษี 
  ค.  ผลักดันให้หารายได้อย่างจริงจัง   ง.   ส่งเสริมเงินกู้จากองค์กรราชการ 
 
97.  การได้มาซ่ึงสมาชิกสภาท้องถ่ินข้อใดกล่าวถูกต้อง 
   ก.   มาจากการแต่งต้ังของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ข.   มาจากการสรรหาของคณะกรรมการบริหารท้องถ่ิน 
   ค.   มาจากการเลือกต้ังของราษฎรในท้องถ่ิน 
   ง.   มาจากการเป็นโดยต าแหน่งของผู้บริหารหมู่บ้าน 
 
98.  ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
      ก.  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย    
      ข.  ประชาชนมีความสุข  
      ค.  มีโอกาสทัดเทียมกันขจัดความเหล่อมล้ า   
      ง.  ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต 
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99.  คณะรักษาความสงบแห่งชาติยังคงอยู่ในต าแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าเมื่อใด 
      ก.  คณะรัฐมนตรีท่ีต้ังข้ึนใหม่ภายหลังการเลือกต้ังจะเข้ารับหน้าท่ี 
      ข.  เมื่อมีการเลือกต้ังแล้วเสร็จและประกาศรายช่ือสมาชิกรัฐสภา 
      ค.  เมื่อผ่านวาระเริ่มแรกของการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดใหม่ภายหลังการเลือกต้ัง 
      ง.  เมื่อพิจารณาเห็นความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ และถึงเวลาสมควรในการยุติบทบาท 
 
100.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับวาระเริ่มแรกของสมาชิกวุฒิสภา 
      ก.  พระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า 
      ข.  ประธานรัฐสภาแต่งต้ังตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติแนะน า 
      ค.  นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตามท่ีรัฐสภาให้ค าแนะน า 
      ง.  ประธานองคมนตรีแต่งต้ังตามท่ีคณะรัฐมนตรีแนะน า 
   
 
      74. ก   75. ก  76. ค  77. ง  78. ง  79. ก  80.  ค    81. ง  82. ง   83. ก    
      84. ง   85. ก  86. ง   87. ง  88. ง   89. ค  90.  ง   91.  ค   92. ง   93. ง    
      94. ง   95. ง   96. ข   97. ค   98. ง   99. ก   100. ก  
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วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ 
 
1.   มาตรา 1 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ประการใด 
 ก.  ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข.  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
 ค.  อ านาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ง.  บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค 
 
2.   ประเทศไทยปกครองในระบอบใด 
 ก.  ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา 
 ข.  ระบอบประชาธิปไตยของปวงชนชาวไทย 
 ค.  ระบอบประชาธิปไตยอันเท่ียงธรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 ง.  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
3.    พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางใด 
      ก.  รัฐสภา    ข.  คณะรัฐมนตรี              
      ค.  ศาล     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
4.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญ 
      ก.   เป็นระบบสภาเด่ียว 
      ข.   สมาชิกวุฒิสภามีอ านาจในการลงมติหลักในสภา 
      ค.   รัฐสภา จะประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 
      ง.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรย่อมมีจ านวนน้อยกว่าสมาชิกวุฒิสภา 
 
5.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
     ก.  ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน 
     ข.  บุคคลย่อมมีสิทธิ เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 
     ค.  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุใดๆสามารถท าได้ 
     ง.  บุคคลได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายเท่าเทียมกัน 
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6.   ข้อใดไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย 
     ก.   การเข้าร่วมชุมนุม ชมรม หรือสมาคมต่างๆ    
     ข.   เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ   
     ค.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  
     ง.   ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  
 
7.   ข้อใดเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
     ก.   พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์   
     ข.   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
     ค.   ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
     ง.   เป็นหน้าท่ีของรัฐทุกข้อ  
 
8.  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเช่นไร  
    ก.  ให้เป็นคนเก่งในศาสตร์ด้านต่างๆครอบคลุม 
    ข.  ให้เป็นคนมีศีลธรรม  จริยธรรม และมารยาท 
    ค.  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน 
    ง.  ให้เป็นคนซ่ือสัตย์  ขยัน  มุ่งมั่น ต้ังใจ และเคารพสิทธิ เสรีภาพของคนอ่ืน 
 
9.  รัฐพึงจัดให้มีข้อใด เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องน าไปสู่ 
      เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 
      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ    ข.  แผนปฏิรูปแห่งชาติ 
      ค.  แผนพัฒนาประเทศ    ง.  นโยบายการบริหารประเทศ 
 
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรัฐสภาหลังมีการเลือกต้ังในวาระเริ่มแรก 
     ก.   สมาชิกวุฒิสภาวาระเริ่มแรกมี 200 คน ตามมาตรา 107 
     ข.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวน 500 คน 
     ค.   สมาชิกรัฐสภาวาระเริ่มแรกมีจ านวน 750 คน ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 
     ง.   สมาชิกรัฐสภาจ านวน 250 คน ในวาระเริ่มแรก ตามมาตราในบทเฉพาะกาล 
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11.  ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับปัจจุบัน 
     ก.  พระมหากษัตริย์   ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
     ค.  นายกรัฐมนตรี         ง.  รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย 
 
12.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
     ก.  2  ส่วน       ข.   3   ส่วน         
 ค.  4  ส่วน       ง.   5   ส่วน 
 
13.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
     ก.  ราชการส่วนกลาง   ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 
     ค.  ราชการส่วนท้องถ่ิน   ง.   ราชการส่วนจังหวัด 
 
14.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
     ก.  กระทรวง      ข.  ทบวง    
 ค.  จังหวัด       ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี     
  
15.  ข้อใดคือราชการส่วนภูมิภาค 
     ก.  จังหวัด และ อ าเภอ       ข.  จังหวัด  อ าเภอ และ ต าบล 
     ค.  กระทรวง และ ทบวง       ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอ าเภอ 
 
16.  ข้อใดคือราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีการปกครองในรูปแบบพิเศษ 
     ก.  องค์การบริหารส่วนต าบล       ข.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล      
     ค.  เทศบาลและสุขาภิบาล   ง.  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
 
17.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
     ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข.  เทศบาล 
     ค.  สุขาภิบาล    ง.  สภาต าบล  
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18.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
    ก.   องค์การบริหารส่วนต าบล   ข.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    ค.   เมืองพัทยา     ง.  กรุงเทพมหานคร   
 
19.  การบริหารจัดการอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้รูปแบบใด 
     ก.  การรวมอ านาจ    ข.  การแบ่งอ านาจ 
     ค.  การกระจายอ านาจ    ง.  ท้ัง ก ข และ ค  
 
20.   ส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 
     ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี        ข.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
     ค.  ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี       ง.  ส านักงานรัฐมนตรี 
 
21. ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
   ก.  กระทรวงทางด้านวิทยาศาสตร์  ข.  กระทรวงเก่ียวกับงานต่างประเทศ  
   ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร        ง.  กระทรวงท่ีส าคัญต่อการข่าว 
 
22.  ผู้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
      คือข้อใด 
      ก.  นายกรัฐมนตรี          ข.  รัฐมนตรี     
      ค.  ปลัดกระทรวง           ง.  อธิบดี 
 
23.  ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม 
   ก.  เลขาธิการ             ข.  อธิบดี              
   ค.  ผู้อ านวยการ              ง.  เลขานุการรัฐมนตรี  
 
24.  การยุบและเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดให้กระท าได้แบบใด 
   ก.  เขียนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ    ข.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ   
   ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา      ง.  ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย   
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25.   ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสังกัดใด  
  ก.  ส านักนายกรัฐมนตรี       ข.  กระทรวงมหาดไทย                 
  ค.  ส านักงานจังหวัด         ง.  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี   
 
26.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด 
  ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.   ประธานสภาจังหวัด   
  ค.   อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน   ง.   ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับแต่งต้ัง  
   
27.  ก.ธ.จ.  ย่อมาจากอะไร 
    ก.   คณะกรรมการธ ารงคุณธรรมจังหวัด  ข.   คณะกรรมการธุรการจังหวัด  
    ค.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด    ง.   คณะกรรมการคุณธรรมจังหวัด 
 
28.  ประธาน ก.พ.ร. คือ 
    ก.   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ        ข.   รัฐมนตรีคนหน่ึง   
    ค.   ผู้ทรงคุณวุฒิ            ง.  เลขาธิการ ก.พ.ร.  
 
29.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีปี 
    ก.   2  ปี                   ข.   4  ปี                   
    ค.   5  ปี                     ง.   6  ปี 
 
30.  ใครเป็นผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี  
       กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 
      ก.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ข.  หัวหน้าคณะผู้แทน 
      ค.  ข้าราชการระดับสูงในต่างประเทศ  ง.   คณะทูตประจ าประเทศต่างๆ  
 
31. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ก. นายกรัฐมนตรี      ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน   ง. นายกเทศมนตรี 
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32. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
     ก. สภาจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ค. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ง. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
33. จังหวัดท่ีมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนเท่าใด 
     ก. 24 คน    ข. 30 คน   ค. 36 คน   ง. 42 คน 
 
34. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีได้ก่ีคน 
      ก. 1 คน    ข. 2 คน   ค. 3 คน   ง. 4 คน 
 
35. สมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก่ีสมัย 
     ก. 1 สมัย    ข.  2 สมัย                ค. 3 สมัย   ง. 4 สมัย 
 
36. บุคคลใดท าหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ก. นายกเทศมนตรี    ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ง. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
    
37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 
     ก. มีสัญชาติไทย และมีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
     ข. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
     ค. ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการท่ีท ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ง. ถ้าเป็นประธานบริษัทเอกชนให้ลาออกก่อนรับต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
38. ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสภา 48 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัดได้ไม่เกินก่ีคน 
     ก. ไม่เกิน 2 คน     ข.   ไม่เกิน 3 คน  
     ค. ไม่เกิน 4 คน     ง.   ไม่เกิน 5 คน 
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39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถลาออกได้โดยยื่นใบลาออกท่ีใคร 
     ก. ปลัดจังหวัด     ข. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
40. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถก าหนดบทลงโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติได้อย่างไร  
     ก. ก าหนดบทลงโทษได้ตามท่ีเห็นสมควร 
     ข. จ าคุกได้ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
     ค. จ าคุกได้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
     ง.  ก าหนดได้ตามพระราชบัญญัติการก าหนดโทษของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
41. ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 
     ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     ค. เลขานุการนายกรัฐมนตรี   ง. อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
 
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเทศบาล 
     ก. เทศบาลเป็นราชการส่วนกลาง   ข. เทศบาลเป็นราชการส่วนภูมิภาค 
     ค. เทศบาลเป็นทบวงการเมือง   ง. เทศบาลเป็นรัฐวิสาหกิจ 
 
43. เทศบาลมีก่ีรูปแบบ 
      ก. รูปแบบเดียว     ข. สองรูปแบบ 
   ค. สามรูปแบบ     ง. ส่ีรูปแบบ 
 
44. จัดต้ังเป็นเทศบาลนครได้ ต้องมีราษฎรในชุมชนน้ัน ก่ีคนข้ึนไป 
      ก. หน่ึงหมื่นคนข้ึนไป    ข. สองหมื่นคนข้ึนไป 
  ค. ห้าหมื่นคนข้ึนไป    ง. หน่ึงแสนคนข้ึนไป 
 
45. สมาชิกสภาเทศบาลนคร มีก่ีคน 
      ก. 12 คน     ข. 16 คน    
      ค. 18 คน     ง. 24 คน 
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46.  ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุเท่าใด 
      ก. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์    ข. ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
      ค. ไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง   ง. ไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ 
  
47. บุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
      ก. รองนายกเทศมนตรี     ข. ปลัดเทศบาล 
      ค. นายอ าเภอ      ง. ปลัดอ าเภอ 
 
48. บุคคลใดมีหน้าท่ีควบคุม ดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้อง 
       ก.  นายกเทศมนตรี     ข.  ปลัดจังหวัด 
       ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
49. กิจการท่ีอยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้ังแต่สองแห่งข้ึนไปท่ีจะท าร่วมกันคืออะไร  
      ก. เทศกิจ      ข. เทศบัญญัติ  
      ค. สหการ      ง. บริษัทร่วมเทศบาล 
 
50. เทศบัญญัติสามารถก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดบัญญัติได้เท่าใด 
      ก.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 1,000 บาท  ข.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 2,000 บาท 
      ค.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 10,000 บาท  ง.  ก าหนดโทษปรับเท่าใดตามท่ีเห็นควร 
 
51.  ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
       ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  นายกเทศมนตรี 
       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ง.   ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 
52.  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยอะไรบ้าง 
      ก.  สภาต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ข.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.  คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ง.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 



39 
 

53.  สมาชิกสภาต าบล มีวาระอายุคราวละก่ีปี 
      ก.  2  ปี                     ข.   4  ปี                   
      ค.  5  ปี                     ง.  6   ปี 
 
54.  ประธานสภาต าบล คือ 
     ก.   บุคคลผู้ได้รับการเลือกจากสมาชิกสภา ข.   นายอ าเภอ 
     ค.   ก านัน      ง.    แพทย์ประจ าต าบล 
 
55.  การเปล่ียนสภาต าบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท าได้อย่างไร 
    ก.  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย                   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    ง.   ออกเป็นพระราชก าหนด 
 
56. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหน่ึงหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาฯ จ านวนเท่าใด 
   ก. หมู่บ้านละ 1 คน    ข.  จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน 
   ค.   หมู่บ้านละ 3 คน    ง.  หมู่บ้านละ 6 คน 
 
57. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาฯ จ านวนเท่าใด 
   ก. หมู่บ้านละ 1 คน    ข.  หมู่บ้านละ 2 คน 
   ค.   หมู่บ้านละ 3 คน    ง.  หมู่บ้านละ 6 คน 
 
58.  บุคคลใดท าหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ก.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ค.  ก านัน      ง.  นายอ าเภอ 
 
59.  สมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 
   ก.   ไม่เกิน  10  วัน         ข.  ไม่เกิน 15  วัน   
   ค.   ไม่เกิน  30  วัน           ง.  ไม่เกิน  45 วัน 
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60.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีได้ก่ีคน 
       ก.   ไม่เกิน  2  คน         ข.  ไม่เกิน  3  คน   
       ค.   ไม่เกิน  4  คน             ง.  ไม่เกิน  5 คน 
 
61.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเมืองพัทยา 
       ก.  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน    ข.  เป็นนิติบุคคล 
       ค.  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นนิติบุคคล  ง.  เป็นราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
62.  การเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาให้กระท าตามข้อใด 
      ก.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ    ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
      ค.  ประกาศกระทรวงมหาดไทย    ง.  ประกาศเมืองพัทยา 
 
63.  การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยข้อใด 
      ก.  สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา   
      ข.  สภาเมืองพัทยาและคณะกรรมการเมืองพัทยา 
      ค.  นายกเมืองพัทยาและคณะท่ีปรึกษาเมืองพัทยา 
      ง.  นายกเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยา และคณะท่ีปรึกษาเมืองพัทยา 
 
64.  สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนก่ีคน 
      ก.  หมู่บ้านละ 2 คน     ข.  12 คน 
      ค.  ไม่เกิน  18 คน     ง.  24 คน 
 
65.  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  
      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
     ก.  มีสัญชาติไทย 
     ข.  มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
     ค.  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
     ง.  กล่าวถูกต้องทุกข้อ 
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66.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้องถ่ินเมืองพัทยา 
     ก.  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน   ข.   ภิกษุ สามเณร 
     ค.  ถูกคุมขังโดยหมายศาล   ง.   มีสัญชาติไทยจากการโอนสัญชาติ 
 
67.  สมาชิกสภาเมืองพัทยา สามารถลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อใคร 
      ก. ยื่นต่อนายกเมืองพัทยา   ข.  ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
      ค. ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา  ง.  ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
68.   ผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังเป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปด้านอายุตามข้อใด 
      ก. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  ข.  อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
      ค. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี บริบูรณ์  ง.  อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี บริบูรณ์ 
 
69.  รองนายกเมืองพัทยามีได้จ านวนก่ีคน 
     ก. 2 คน     ข.  ไม่เกิน 2 คน 
     ค. ไม่เกิน 3 คน    ง.  ไม่เกิน 4 คน  
 
70.  บุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา  
     ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
     ค. นายกเมืองพัทยา   ง.  ปลัดเมืองพัทยา 
 
71.  ใครไม่ได้เป็นรักษาการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรี 
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 
72.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
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73.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท  
      มีจ านวนก่ีคน 
      ก.  9  คน                    ข.  10   คน        
      ค.  12  คน     ง.   15  คน 
 
74.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท มีจ านวนก่ีคน 
      ก.  9  คน                    ข.  10   คน        
      ค.  12  คน     ง.  15  คน 
 
75.  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท สังกัดใด 
      ก.  ส านักงานรัฐมนตรี    ข.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
      ค.  ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ง.  ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 
76.  องค์กรปกครองใดมีหน้าท่ีสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ 
      ก.  เทศบาล     ข.  องค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด   ง.  เมืองพัทยา 
 
77.  องค์กรปกครองใดสามารถมีรายได้จากอากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากร 
      รังนกอีแอ่น 
      ก.  เทศบาล     ข.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล   ง.  ถูกทุกข้อ  
 
78.  ข้อใดเป็นรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
     ก.  รายได้จากทรัพย์สิน    ข.  รายได้จากสาธารณูปโภค 
     ค.  รายได้จากค่าบริการ    ง.  ถูกทุกข้อ 
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79.   การออกพันธบัตรเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องได้รับความเห็นชอบ 
       จากข้อใด 
     ก.   คณะรัฐมนตรี     ข.  คณะกรรมการการกระจายอ านาจ 
     ค.   คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ  ง.  สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
80.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถมอบให้ผู้ใดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
      ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
      ก. มอบให้ส่วนราชการ     ข.  มอบให้รัฐวิสาหกิจ  
      ค. มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  ง.  ถูกทุกข้อ  
 
81.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคือข้อใด 
     ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกเทศมนตรี 
     ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ประธานสภาเทศบาล 
 
82.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คือข้อใด 
      ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ผู้แทนนายกเทศมนตรี    
 
83.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
84.  ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
85.  ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  อธิบดีกรมการปกครอง 
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86.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
87.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   ข.  นายกเมืองพัทยา 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ผู้แทนเมืองพัทยา 
 
88. ก.ถ. ย่อมาจากอะไร 
     ก.   คณะกรรมการงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
     ข.   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
     ค.   คณะกรรมการควบคุมงานราชการและงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน    
     ง.   คณะกรรมการกลางจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 
89.  ประธาน ก.ถ. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีปี 
       ก.  2  ปี               ข.   4  ปี                  
       ค.  5  ปี                      ง.  6  ปี 
 
90.  โทษทางวินัยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีก่ีสถาน 
       ก.   2   สถาน               ข.   3  สถาน     
       ค.   4   สถาน         ง.   5   สถาน 
 
91.   ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ  
       บ้านเมืองท่ีดี  
       ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       ค.  ประธานรัฐสภา    ง.   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
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92.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด 
      ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
     ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น  ง.   ถูกทุกข้อ 
 
93. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
  
94. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ  
     บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีก่ีองค์ประกอบ 
 ก. 4 องค์ประกอบ     ข.   5 องค์ประกอบ 
 ค. 6 องค์ประกอบ     ง.  10 องค์ประกอบ 
 
95. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG Framework) ตามแนวทางของ 
     ก.พ.ร. คือข้อใด 
 ก. 6 องค์ประกอบ     ข. 10 ประการ 
 ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี   ง. 4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย 
 
96. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของ ก.พ.ร. 
 ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
 ค. ประชารัฐ     ง. เศรษฐกิจพอเพียง 
 
97.  แผนบริหารราชการของส่วนราชการ จัดท าเป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก.   2  ปี                       ข.   4   ปี                  
      ค.   5  ปี       ง.   8   ปี 
 
98. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด 
 ก. SMART     ข. I AM READY 
 ค. STRONG     ง. 3R+8C 



46 
 

99. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  
     โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความ  
     สอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล คืออะไร  
 ก. รัฐบาล 4.0     ข. รัฐบาลแพลตฟอร์ม 
 ค. รัฐบาลดิจิทัล     ง. รัฐบาลอีคอมเมิซ 
 
100. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีสถานะเป็นอะไร 
 ก. องค์กรมหาชน     ข. องค์การมหาชน 
 ค. บริษัทจ ากัด     ง. รัฐวิสาหกิจ 
 
101. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
       พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
       ก.  วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
       ข.  วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ค.  เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ง.  เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
102.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
       ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ คือข้อใด 
       ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.   นายกรัฐมนตรี 
       ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ง.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
103. การท่ีเจ้าหน้าท่ียินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความ 
       ยินยอมก่อนกระท าการน้ัน หมายถึงข้อใด 

 ก.  ยินยอม     ข.   อนุญาต         
 ค.  ยอมความ     ง.   เห็นชอบ 
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104. ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายท่ีให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อ 
      ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ในระยะเวลาก่ีปี 
        ก.  ทุกปี      ข.  ทุกสามปี   
        ค.  ทุกส่ีปี     ง.  ทุกห้าปี  
 
105.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้าน้ันเกินสมควรแก่เหตุ 
        หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต   
        ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อข้อใด 
        ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ค.  คณะรัฐมนตรี    ง.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
106.  งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา  
        การยืม จนถึงการท าลาย หมายถึงข้อใด 
        ก.  งานสารบัญ     ข.   งานวิชาการ 
        ค.  งานเอกสาร     ง.   งานหนังสือราชการ 
 
107.  ค าว่า “หนังสือ” ในงานสารบรรณ บัญญัติให้หมายถึงหนังสือประเภทใด 
      ก. หนังสือแบบเรียน     ข. หนังสืออ่านเสริมทักษะ 
      ค. หนังสือราชการ        ง. หนังสือทุกประเภท 
 
108. หนังสือราชการมีก่ีชนิด 
  ก. 3 ชนิด              ข. 4 ชนิด    
     ค. 5 ชนิด            ง. 6 ชนิด 
 
109. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือราชการ 
     ก.  หนังสือภายใน     ข.  หนังสือภายนอก 
     ค.  หนังสือประทับตรา    ง.  หนังสือค าส่ังทางราชการ 
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110.  หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
        เป็นหนังสือชนิดใด 
       ก.  หนังสือภายใน    ข.   หนังสือภายนอก 
       ค.  หนังสือระหว่างส่วนราชการ   ง.    หนังสือประทับตรา 
 
111.  ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์  
       ก.  ประกาศ      ข.   แถลงการณ์  
       ค.  วารสาร     ง.   ข่าว 
 
112.  ข้อใดไม่ใช่หนังสือส่ังการ  
       ก. ค าส่ัง       ข.  ระเบียบ  
       ค. หลักเกณฑ์     ง.  ข้อบังคับ 
 
113.  หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง 
        ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
        ก.  ใช้เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
        ข.  ใช้ในการตอบรับทราบท่ีเก่ียวกับราชการส าคัญหรือการเงิน 
        ค.  ใช้ในการแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบ  
        ง.  ใช้กับเรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าส่ัง 
 
114.  ระเบียบ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี ๕ ท้ายระเบียบโดยกรอก 
        รายละเอียดในหัวข้อ “ระเบียบ” ให้กรอกข้อมูลใด 
        ก.  ให้ลงช่ือของระเบียบ    ข.  ให้ลงหมายเลขของระเบียบ 
        ค.  ให้ลงช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ  ง.  ให้ลงตัวเลข พ.ศ. ท่ีออกระเบียบ 
 
115.  ข้อใดเป็นการลงวันท่ีของประกาศได้ถูกต้อง 
        ก.  วันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ข.  12 ตุลาคม 2563  
        ค.  12 ตุลาคม พ.ศ. 2563   ง.   วันท่ี 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
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116.  ข้อใดคือหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าข้ึนหรือรับไวเป็นหลักฐานในราชการ 
        ก.  หนังสือรับรองรายงานการประชุม  ข.  หนังสือรายงานข่าว 
        ค.  หนังสือบันทึกการประกาศทางราชการ ง.   หนังสือแจ้งเพื่อทราบ 
 
117.  ช้ันความเร็วของหนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติข้อใดไม่ถูกต้อง 
        ก.  ด่วนพิเศษ     ข.   ด่วนท่ีสุด 
        ค.  ด่วนมาก     ง.   ด่วน 
 
118.   ข้อใดไม่ใช่ระดับช้ันความลับของหนังสือราชการ 
        ก.  ลับท่ีสุด     ข.   ลับมาก 
        ค.  ลับ      ง.   ปกปิด 
 
119.  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ขนาดใดตามระเบียบ 
        ก.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร   ข.   ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
        ค.  ขนาดตัวครุฑสูง 3.5 เซนติเมตร  ง.    ท้ัง ก และ ข  
 
120  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับมาตรฐานกระดาษและซอง 
       ก.  กระดาษมี 2 ขนาด ซองมี 3 ขนาด  ข.  กระดาษมี 3 ขนาด ซองมี 2 ขนาด 
       ค.  กระดาษมี 3 ขนาด ซองมี 4 ขนาด  ง.  กระดาษมี 4 ขนาด ซองมี 3 ขนาด 
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    เฉลยค าตอบ   
 
1.   มาตรา 1 ของร่างรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ประการใด 
 ข.  ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหน่ึงอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ 
 
2.   ประเทศไทยปกครองในระบอบใด 
 ง.  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 
3.    พระมหากษัตริย์ทรงใช้อ านาจอธิปไตยผ่านทางใด 
      ก.  รัฐสภา        ข.  คณะรัฐมนตรี          ค.  ศาล     ง.  ถูกทุกข้อ 
 
4.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรัฐสภาไทยตามรัฐธรรมนูญ 
      ค.   รัฐสภา จะประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร 
 
5.   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับสิทธิ เสรีภาพ ของประชาชน 
     ค.  การเลือกปฏิบัติต่อบุคคลด้วยเหตุใดๆสามารถท าได้ 
 
6.   ข้อใดไม่ใช่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย  ข้อน้ีท าไม เฉลยข้อ ง. 
     ก.   การเข้าร่วมชุมนุม ชมรม หรือสมาคมต่างๆ  เพราะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ 
     ข.   เสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ    ได้เขียนถึงสิทธิและเสรีภาพ ก็มี 
     ค.   อนุรักษ์  ฟื้นฟู  ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม  ข้อต่างๆ เช่น  ก ข ค โดยมีแยกอีก 
     ง.   ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม   ประการคือ “หน้าท่ี” ซ่ึงบัญญัติไว้ 
         10 ข้อ โดยข้อ ง ถือเป็น “หน้าท่ี” 
         ไม่ใช่เป็นสิทธิและเสรีภาพน่ันเอง 
7.   ข้อใดเป็นหน้าท่ีของรัฐ 
     ก.   พิทักษ์รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์   
     ข.   ดูแลให้มีการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
     ค.   ด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างท่ัวถึง 
     ง.   เป็นหน้าท่ีของรัฐทุกข้อ  
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8.  ตามรัฐธรรมนูญ 2560 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเช่นไร  
    ก.  ให้เป็นคนเก่งในศาสตร์ด้านต่างๆครอบคลุม 
    ข.  ให้เป็นคนมีศีลธรรม  จริยธรรม และมารยาท 
    ค.  ให้เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ เช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน 
    ง.  ให้เป็นคนซ่ือสัตย์  ขยัน  มุ่งมั่น ต้ังใจ และเคารพสิทธิ เสรีภาพของคนอ่ืน 
 
  อันน้ีเป็นข้อสอบประเภทความจ า คือ เราเคยอ่านรัฐธรรมนูญหรือเปล่า และถ้า 
อ่านแล้ว “จ าได้หรือเปล่าว่าเขาบัญญัติไว้ว่าอย่างไร” น่ันแหล่ะคือ สาระของข้อน้ี โดย 
รัฐธรรมนูญฯ ได้บัญญัติเรื่องดังกล่าวไว้ว่า “มาตรา ๕๔ รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคน 
ได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ต้ังแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมี 
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ………... การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเช่ียวชาญได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบ 
ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ..…  
 
9.  รัฐพึงจัดให้มีข้อใด เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องน าไปสู่ 
     เป้าหมายในการพัฒนาประเทศ      ก.  ยุทธศาสตร์ชาติ   
 
10.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับรัฐสภาหลังมีการเลือกต้ังในวาระเริ่มแรก 
     ก.   สมาชิกวุฒิสภาวาระเริ่มแรกมี 200 คน ตามมาตรา 107 
     ข.   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงมาจากการแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวน 500 คน 
     ค.   สมาชิกรัฐสภาวาระเริ่มแรกมีจ านวน 750 คน ร่วมเลือกนายกรัฐมนตรี 
     ง.   สมาชิกรัฐสภาจ านวน 250 คน ในวาระเริ่มแรก ตามมาตราในบทเฉพาะกาล 
 
 ในรัฐธรรมนูญจริงๆ มาตราเก่ียวกับ ส.ว. เขาได้บัญญัติไว้ให้มี 200 คน มี ส.ส. 500 คน 
      จึงรวมเป็นสมาชิกรัฐสภา 700 คน (โดยมีผู้เลือกนายกรัฐมนตรี 500 คน คือ ส .ส.) และ 
      ส.ว. 200 คนน้ัน เป็นคนกลางๆท่ีเลือกกันมา (น่ีคือจริงๆแบบน้ี)  แต่เน่ืองจากตอนท่ีลง 
      ประชามติกันน้ัน ค าถามพ่วงผ่าน ประชาชนเห็นชอบให้วาระแรก 5 ปี มี ส.ว. 250 คน 
      (ซ่ึงเป็นคนของ คสช คัดเลือก) และให้เลือกนายกฯ ร่วมด้วยกับ ส.ส. รวมวาระแรกจะมี 
      250 + 500 = 750 คน ท้ังหมดน้ีก็จะร่วมกันเลือกนายกรัฐมนตรี (อยู่ในบทเฉพาะกาล)  
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11.  ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับปัจจุบัน 
      ค.  นายกรัฐมนตรี 
 
12.  การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็นก่ีส่วน 
 
     ข.  3  ส่วน  มี   ส่วนกลาง                ส่วนภูมิภาค        ส่วนท้องถ่ิน 
                            1. ส านักนายกฯ            1. จังหวัด        1. อบจ 
    2. กระทรวง / ทบวง       2. อ าเภอ        2. เทศบาล  
    3. ทบวง (ท่ีสังกัด)          3. สุขาภิบาล 
    4. กรม หรือช่ืออ่ืนๆ                  4. อ่ืนๆ  
           อบต / กทม / เมืองพัทยา  
 
                          ใช้ตารางดังกล่าวน้ีอธิบายช่วยเฉลย ข้อ  13 – 16 ด้านล่างด้วย  
 
13.  ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
     ก.  ราชการส่วนกลาง   ข.  ราชการส่วนภูมิภาค 
     ค.  ราชการส่วนท้องถ่ิน   ง.   ราชการส่วนจังหวัด 
 
14.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนกลาง 
     ก.  กระทรวง      ข.  ทบวง    
 ค.  จังหวัด       ง.  ส านักนายกรัฐมนตรี     
  
15.  ข้อใดคือราชการส่วนภูมิภาค 
     ก.  จังหวัด และ อ าเภอ       ข.  จังหวัด  อ าเภอ และ ต าบล 
     ค.  กระทรวง และ ทบวง       ง.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด และอ าเภอ 
 
16.  ข้อใดคือราชการส่วนท้องถ่ินท่ีมีการปกครองในรูปแบบพิเศษ (ดูค าอธิบายหน้าถัดไปด้วย) 
     ก.  องค์การบริหารส่วนต าบล       ข.  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล      
     ค.  เทศบาลและสุขาภิบาล   ง.  กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
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        ข้อ 17 – 19  ดูภาพน้ีประกอบการเฉลย  
  

          รวมอ านาจ         แบ่งอ านาจ         กระจายอ านาจ 
 
  ส่วนกลาง                    ส่วนภูมิภาค         ส่วนท้องถ่ิน 
         1. ส านักนายกฯ                1. จังหวัด         1. อบจ 
  2. กระทรวง / ทบวง          2. อ าเภอ                 2. เทศบาล  
  3. ทบวง (ท่ีสังกัด)                    3. สุขาภิบาล 
  4. กรม หรือช่ืออ่ืนๆ                            4. อ่ืนๆ  
                  อบต / กทม / เมืองพัทยา  
                 

    อบต  กทม  เมืองพัทยา  เป็นราชการส่วนท้องถ่ินตามหัวข้อท่ี 4  
    ช่ืออย่างเป็นทางการของหัวข้อน้ันคือ  (๔) ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
    กล่าวคือ ข้อ 4 น้ัน เดิมทีมี กทม และ เมืองพัทยา ให้ตรากฎหมายออกมาในรูปแบบพิเศษ  
    เป็นการปกครองท่ีมีรูปแบบพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา (ข้อสอบถามบ่อย)   
    ต่อมาก็มี พรบ เก่ียวกับ อบต อีก ท่ีตรามาตามกฎหมายอ่ืนๆ จึงเอาไว้ในหัวข้อท่ี 4 น่ันเอง 
 
17.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถ่ิน ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
     ก.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  ข.  เทศบาล       ค.  สุขาภิบาล        ง.  สภาต าบล         
      

     สภาต าบล เป็นงานในยุคเก่า คือ สมัยก่อนท่ีต าบลต่างๆยังเป็นต าบล (ก านันใหญ่สุด)  
     จะบริหารโดยพวกสภาต าบล มีก านันเป็นประธานสภาต าบล ต่อมาต าบลแบบเก่าน้ัน 
     ไม่มีแล้ว เพราะยกระดับกลายเป็น อบต หรือเทศบาลกันหมด ปัจจุบันส่วนใหญ่ก็เลย 
     เป็น “สภาองค์การบริหารส่วนต าบล” ไม่ใช่ “สภาต าบล” ต้องแยกให้ด้วยประเด็นน้ี 
 
 

18.  ข้อใดไม่ใช่ราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด (ดูค าอธิบายข้างบน) 
    ก.   อบต   ข.  อบจ           ค.   เมืองพัทยา    ง.  กรุงเทพมหานคร   
 
19.  การบริหารจัดการอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใช้รูปแบบใด 
     ค.  การกระจายอ านาจ  (ดูภาพจากด้านบนประกอบ)   
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20.   ส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทางการเมือง 
       ข.  ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
21. ระเบียบรักษาราชการแทนในระเบียบบริหารราชการแผ่นดินไม่สามารถใช้กับกระทรวงใด 
   ค.  กระทรวงท่ีเก่ียวกับทหาร         
 
22.  ผู้ท่ีรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง 
      คือข้อใด    ข.  รัฐมนตรี   ในท่ีน้ีก็หมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ (ย่อว่า รมว)    
       
23.  ข้อใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม    ข.  อธิบดี              
 
24.  การยุบและเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดให้กระท าได้แบบใด   ข.  ตราเป็นพระราชบัญญัติ   
 
25.   ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอสังกัดใด    ข.  กระทรวงมหาดไทย                 
 
เหล่าน้ีล้วนเป็นข้อสอบจริงที่เคยออก (ออกบ่อยมากๆ) ไม่ควรพลาดเลย เรารวบรวมมาให้  
 

26.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรมการจังหวัด      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    
   
27.  ก.ธ.จ.  ย่อมาจากอะไร    ค.   คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด     
 
28.  ประธาน ก.พ.ร. คือ   ก.   นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกฯ     
  ตามกฎหมายบัญญัติให้เป็น “นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย”    
 
29.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.พ.ร. มีวาระคราวละก่ีปี    ข.   4  ปี  (ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน)               
     
30.  ใครเป็นผู้รับนโยบายและค าส่ังจากนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล คณะรัฐมนตรี  
       กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติการให้เหมาะสมกับการปฏิบัติราชการในต่างประเทศ 
      ข.  หัวหน้าคณะผู้แทน 
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31. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
32. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วยอะไรบ้าง 
     ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
33. จังหวัดท่ีมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จ านวนเท่าใด 
     ก. 24 คน    ข. 30 คน   ค. 36 คน   ง. 42 คน 
 
34. รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีได้ก่ีคน 
      ก. 1 คน    ข. 2 คน   ค. 3 คน   ง. 4 คน 
 
35. สมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีก่ีสมัย 
     ก. 1 สมัย    ข.  2 สมัย                ค. 3 สมัย   ง. 4 สมัย 
 
36. บุคคลใดท าหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     
37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเก่ียวกับคุณสมบัติของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2562 
     ก. มีสัญชาติไทย และมีอายุ 35 ปี บริบูรณ์ข้ึนไป 
     ข. ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาตรี  
     ค. ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการท่ีท ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
     ง. ถ้าเป็นประธานบริษัทเอกชนให้ลาออกก่อนรับต าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
    ท่ีไม่ถูกเพราะว่าเขาก าหนดให้นายก อบจ อบต เทศบาล อะไรก็ดี ไม่ให้เป็นผู้ท่ีเป็น 
    กรรมการหรือบริหารบริษัทอะไรท่ีมีส่วนได้เสียกับ อปท แต่คนท่ีเป็นเจ้าของบริษัท 
        (ประธานบริษัท) ของตนเองก็สมัครเป็นนายก อบจ ได้ เช่น สมมติใครท่ีเป็นเจ้าของ 
        บริษัทจ าหน่ายหนังสือ ไม่ต้องลาออกหรอก ก็มีสิทธิสมัครนายก อบจ และก็เป็นได้ 
        แต่ว่าเน้นบริษัทท่ีเราท าน้ัน ต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเก่ียวข้องกับ อบจ น่ันเอง  
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38. ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดใดท่ีมีสมาชิกสภา 48 คน ให้มีรองนายกองค์การบริหาร 
     ส่วนจังหวัดได้ไม่เกินก่ีคน     ค. ไม่เกิน 4 คน 
 

 
39. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถลาออกได้โดยยื่นใบลาออกท่ีใคร 
     ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด     
 

  ข้อสอบชอบถามประเด็นน้ีบ่อยๆ (หลายคนก็พลาดท่าไปตอบ ยื่นตอบ รมว มหาดไทย) 
  ไม่ใช่นะ ดูหลักการจ า ดังต่อไปน้ี ท่ีเป็นข้อสอบจริงเคยออก เราจึงน ามาให้ดู แนะน าให้ 
 

 
 นายก อบจ  อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี   ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 รองนายก อบจ อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      เลขานุการนายก อบจ อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 

 ประธานสภา อบจ อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี  ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 รองประธานสภา อบจ อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี ผู้ว่าราชการจังหวัด 
      สมาชิกสภา อบจ อยากลาออก ยื่นใบลาออกท่ี  ผู้ว่าราชการจังหวัด  
 
 
40. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถก าหนดบทลงโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติได้อย่างไร 
     ก. ก าหนดบทลงโทษได้ตามท่ีเห็นสมควร 
     ข. จ าคุกได้ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
     ค. จ าคุกได้ไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท 
     ง.  ก าหนดได้ตามพระราชบัญญัติการก าหนดโทษของราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
      กฎหมายระบุเอาไว้ชัดเจนเก่ียวกับ อบจ ท่ีมีข้อบัญญัติ โดยเขียนว่า “ในข้อบัญญัติจะ 
     ก าหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้ก าหนดโทษจ าคุกเกินหกเดือน และ 
     หรือปรับเกินหน่ึงหมื่นบาท เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอ่ืน” 
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41. ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496  ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
42. ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเทศบาล      ค. เทศบาลเป็นทบวงการเมือง  
 

     เทศบาลนอกจากเป็นราชการส่วนท้องถ่ินแล้ว ยังให้เป็น “ทบวงการเมือง” อีกด้วย  
     อันน้ีข้อสอบจริง ออกบ่อยนะ ใช้ในการสอบท้องถ่ิน เจอแบบน้ีอย่าพลาดเลยทีเดียว 
 
 
43. เทศบาลมีก่ีรูปแบบ     ค. สามรูปแบบ   1. เทศบาลนคร   (ราษฎร 50,000 คนข้ึนไป)   
       2. เทศบาลเมือง  (ราษฎร 10,000 คนข้ึนไป)   
       3. เทศบาลต าบล  
 
 
44. จัดต้ังเป็นเทศบาลนครได้ ต้องมีราษฎรในชุมชนน้ัน ก่ีคนข้ึนไป   ค. ห้าหมื่นคนข้ึนไป   
 
   
45. สมาชิกสภาเทศบาลนคร มีก่ีคน   ง.  24 คน  จ านวนสมาชิกสภาเทศบาล  
         เทศบาลต าบล มี 12 คน 
   ข้อสอบจริงท้ังน้ันท่ีเคยออกมา   เทศบาลเมือง  มี 18 คน 
   จ าตัวเลขพวกน้ีให้ดี ได้คะแนน   เทศบาลนคร มี 24 คน 
 
    
46.  ผู้สมัครเป็นนายกเทศมนตรีต้องมีอายุเท่าใด 
      ก. ไม่ต่ ากว่า 20 ปี บริบูรณ์    ข. ไม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ 
      ค. ไม่ต่ ากว่า 35 ปี นับถึงวันเลือกต้ัง   ง. ไม่ต่ ากว่า 35 ปีบริบูรณ์ 
 
 กฎหมายตัวเดิม ระบุเอาไว้ว่า  มีอายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี บริบูรณ์ในวันเลือกต้ัง  
 กฎหมายตัวใหม่ (ปัจจุบัน) คือ มีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกต้ัง 
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47. บุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างในเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี 
      ก. รองนายกเทศมนตรี     ข. ปลัดเทศบาล 
      ค. นายอ าเภอ      ง. ปลัดอ าเภอ 
 
48. บุคคลใดมีหน้าท่ีควบคุม ดูแลเทศบาลในเขตจังหวัดให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีโดยถูกต้อง 
       ก.  นายกเทศมนตรี     ข.  ปลัดจังหวัด 
       ค.  ผู้ว่าราชการจังหวัด     ง.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 จุดเน้นของข้อสอบในหน้าน้ี ล้วนเป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออก และออกบ่อย ควรเน้นข้อมูล 
 
   ผู้ก าหนดนโยบาย (ผู้บริหารสูงสุด)  =  นายกเทศมนตรี 
 

   ปลัดเทศบาล เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลรองจากนายกเทศมนตรี    
                    และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ าของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  
  

   ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลเทศบาลในจังหวัดน้ันให้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ี   
                            โดยถูกต้องตามกฎหมาย กฎและระเบียบข้อบังคับของทางราชการ  
 
 

49. กิจการท่ีอยู่ภายในอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้ังแต่สองแห่งข้ึนไปท่ีจะท าร่วมกันคืออะไร 
      ก. เทศกิจ      ข. เทศบัญญัติ  
      ค. สหการ  (สหการมีสภาพเป็นทบวงการเมือง) ง. บริษัทร่วมเทศบาล 
 
50. เทศบัญญัติสามารถก าหนดโทษปรับผู้ละเมิดบัญญัติได้เท่าใด 
      ก.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 1,000 บาท  ข.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 2,000 บาท 
      ค.  ห้ามก าหนดปรับเกินกว่า 10,000 บาท  ง.  ก าหนดโทษปรับเท่าใดตามท่ีเห็นควร 
 
     สหการ เป็นข้อสอบจริงท่ีออกบ่อย (เทศบาลต้ังแต่สองแห่งร่วมท ากิจการเรียกว่าสหการ)  
     มีข้อสอบจริงอยู่ครั้งหน่ึงช้อยส์ 2 ตัวคล้ายกัน คือ  ก. สหกร  ข.  สหการ  (ระวังด้วยนะ) 
     ข้อสอบจริงเคยมีถามว่า การจัดต้ังสหการท าอย่างไร ตอบ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
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51.  ผู้ใดรักษาการตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
       ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   
 
52.  องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยอะไรบ้าง 
      ก.  สภาต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ข.  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  สภาต าบล คือ การบริหารในยุคเก่า (ยุคท่ีเป็นต าบล และยังไม่ได้มีการอัพเกรด 
         ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลหรือเทศบาลต าบล) สมัยน้ัน ทีใดท่ียังไม่ได้ยก 
         ระดับหรืออัพเกรต ก็จะบริหารงานหลักโดย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน (คือต าบลเฉยๆ) 
         การประชุมต่างๆก็จะเป็นการประชุม “สภาต าบล” มีก านันเป็นประธานน่ันเอง 
 
         ต่อมาต าบลไหนท่ีได้ยกระดับเป็น อบต หรือเทศบาลต าบล ความเป็น “สภาต าบล”  
         ก็หายไป ปรับเปล่ียนเป็น “สภาองค์การบริหารต าบล” หรือ “สภาเทศบาลต าบล”   
 
    น่ันแปลว่า ณ ปัจจุบัน ไม่มีสภาต าบล อยู่แล้วในประเทศไทย เพราะต าบลแบบปกติเก่าๆ  
    ได้ยกฐานะเป็นการปกครองส่วนท้องถ่ินกันหมดแล้วเป็นอบต หรือไม่ก็เป็นเทศบาลต าบล  
 
   ซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลใดท่ีพัฒนาได้ดี ก็อยากยกระดับเป็นเทศบาลต าบลต่อไป 
      ดังน้ัน จึงไม่มี “สภาต าบล” อยู่แล้วในปัจจุบัน แต่สภาต าบล ยังไม่ได้ถูกยกเลิกออก 
      จากพระราชบัญญัติฯ กล่าวคือ ค าน้ี ข้อความน้ี หรือเรื่องน้ี ยังคงสามารถท่ีจะน ามา 
      ออกสอบได้ตลอด (แล้วแต่กรรมการ)  ผู้อ่านต้องแยกแยะ หากข้อสอบเจอการถามถึง 
      “สภาต าบล” ก็ให้นึกภาพถึงกลุ่มพวกก านันเป็นประธาน น ามาคิดเพื่อหาค าตอบข้อน้ี 
      ถ้าข้อสอบพูดถึง สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ก็นึกถึง “ตัวปัจจุบัน” เก่ียวกับ อบต 
 
 

  ถาม  ใครเป็นประธานสภาต าบล  ตอบ ก านัน  <--  (เกร็ดความรู้ข้อสอบจริงท่ีเคยออก) 
      ใครเป็นประธานองค์การบริหารส่วนต าบล  ตอบ  สมาชิกสภา อบต คัดเลือกกัน 
         ใครเป็นผู้ก าหนดนโยบาย (ผู้บริหาร) องค์การบริหารส่วนต าบล ตอบ นายก อบต 
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53.  สมาชิกสภาต าบล มีวาระอายุคราวละก่ีปี    ข.  4  ปี                     
 
54.  ประธานสภาต าบล คือ     ค.   ก านัน      
 
    สมาชิกสภาต าบล และ รองประธานสภาต าบล มีวาระคราวละ 4 ปี  
    กฎหมายเขียนไว้ว่า :  สภาต าบลมีก านันเป็นประธานสภาต าบล และมีรองประธาน 
    สภาต าบลคนหน่ึงซ่ึงนายอ าเภอแต่งต้ังจากสมาชิกสภาต าบลตามมติของสภาต าบล   
    รองประธานสภาต าบลมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี 
 
 

สภาต าบล ได้แก่ ก านัน (ประธาน) ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในต าบล และแพทย์ประจ าต าบล 
และสมาชิกซ่ึงได้รับเลือกต้ังจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละหน่ึงคน (1 คนน้ี วาระ 4 ปี) 
 
 
55.  การเปล่ียนสภาต าบลให้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท าได้อย่างไร 
    ก.  ประกาศของกระทรวงมหาดไทย                   ข.   ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
    ค.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา    ง.   ออกเป็นพระราชก าหนด 
 
    ข้อความท่ีถูกน ามาใช้เป็นข้อสอบจริง เคยออกอยู่บ่อยๆ (ดูท่ีขีดเส้นใต้) ให้ศึกษาต่อไปน้ี  
    สภาต าบลท่ีมีรายได้โดยไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณท่ีล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉล่ีย 
ไม่ต่ ากว่าปีละ หน่ึงแสนห้าหมื่นบาท หรือตามเกณฑ์รายได้เฉล่ีย ในวรรคสองอาจจัดต้ังเป็น
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ โดยท าเป็น ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศน้ันให้ระบุช่ือและเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลไว้ด้วย 
 
 
 
   ดังน้ัน ข้อสอบจริงก็เคยถามอีกว่า ….. การเปล่ียนแปลงเกณฑ์รายได้เฉล่ียของสภาต าบล 
                                                ให้ท าเป็นตามข้อใด 
       เฉลย คือ ง. ประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
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56. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีหน่ึงหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาฯ จ านวนเท่าใด 
   ก.   หมู่บ้านละ 1 คน    ข.  จ านวนหมู่บ้านละ 2 คน 
   ค.   หมู่บ้านละ 3 คน    ง.  หมู่บ้านละ 6 คน 
 
57. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลใดมีสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกสภาฯ จ านวนเท่าใด 
   ก. หมู่บ้านละ 1 คน    ข.  หมู่บ้านละ 2 คน 
   ค.   หมู่บ้านละ 3 คน    ง.  หมู่บ้านละ 6 คน 
 
    ระวังนะ ข้อมูลสอบ ข้อ 56 – 57 เป็น พระราชบัญญัติตัวใหม่ ประกาศใช้ปี 2562 
    อย่าไปเผลอตอบแบบเก่าๆ ท่ีคนจ านวนมากอยากใส่เลข 2 กันล่ะ เพราะแบบใหม่ 
    ต้องคิดตามจ านวนหมู่บ้าน ถ้ามีหมู่บ้านเดียวเป็น สภา อบต (หมู่บ้านใหญ่) จัดไป  
    มีสมาชิกสภา อบต ได้ 6 คน แต่ถ้า อบต น้ัน มีสองหมู่บ้านให้มีหมู่บ้านละ 3 คน 
 
 
58.  บุคคลใดท าหน้าท่ีควบคุมและรับผิดชอบราชการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ก.  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ค.  ก านัน      ง.  นายอ าเภอ 
       
       นายก อบต เป็นผู้ ก าหนดนโยบาย ควบคุม รับผิดชอบราชการ  
       ส่วน นายอ าเภอ มีอ านาจในการก ากับดูแล  
 
 
59.  สมัยประชุมสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีก าหนดระยะเวลาเท่าใด 
     ข.  ไม่เกิน 15 วัน  (ให้มี 2 สมัย หรือหลายสมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย : สมัยละไม่เกิน 15 วัน)
     ระวังข้อสอบจริงอีกข้อ ถามว่า “ถ้าต้องการขายเวลาประชุมสภา อบต ท าตามข้อใด”  
          ตอบ  ต้องได้รับอนุญาตจากนายอ าเภอ  (ไม่ใช่ให้ได้รับอนุญาตจากนายก อบต นะ)  
 
60.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีได้ก่ีคน 
       ก.   ไม่เกิน  2  คน  (นายก อบต แต่งต้ังรองนายกฯ อบต ได้ไม่เกิน 2 คน)        
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61.   ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับเมืองพัทยา 
       ก.  เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน    ข.  เป็นนิติบุคคล 
       ค.  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและเป็นนิติบุคคล  ง.  เป็นราชการส่วนท้องถ่ิน 
 
 ข้อน้ีเป็นข้อสอบจริงในการสอบท้องถ่ิน วันท่ี 27 เมษายน พ .ศ. 2557  
      เราจงใจน าข้อสอบจริงข้อน้ีมาให้ลองศึกษา เพื่อเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติม  
 
      ก. จงใจเล่นค าศัพท์ เพราะองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินไม่มีนะ (ค าผิด)   
      ข. และ ง. ดูไปดูมา น่ีถูกเลยนะ ถามว่าผิดไหม ก็ไม่ถึงกับผิดอะไรมาก 
      เพราะในกฎหมาย ตามแนวทาง เมืองพัทยาก็เป็นนิติบุคคล และยังถือ 
      เป็นราชการส่วนท้องถ่ิน (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะให้จัดเป็นแบบ 
      ราชการส่วนท้องถ่ิน) ไม่ผิดอะไรมากหรอก ในข้อ ข และ ง ถือว่าไม่ผิด 
 
 แต่เมื่อเราจ าเป็นต้องตอบข้อสอบราชการ และมีช้อยส์ให้เลือก  
 ก็ต้องเลือกตัวท่ีถูกต้องท่ีสุด ตรงตามกฎหมายมากท่ีสุด คือ ค. 
     เพราะกฎหมายเขียนเอาไว้ว่า  
 
 
 มาตรา 7    ให้จัดต้ังเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอาณาเขต 
                    ตามเขตเมืองพัทยาท่ีมีอยู่ในวันก่อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ  
                    ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล  
                    การแก้ไขเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
 
 
62.  การเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาให้กระท าตามข้อใด 
      ข.  ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
       
63.  การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วยข้อใด 
      ก.  สภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา   
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64.  สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนก่ีคน     ง.  24 คน 
 
 ข้อมูลควรรู้ : กฎหมายเดิมท่ีใช้กันมานานระบุไว้ชัดเจนว่าสภาเมืองพัทยา 
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนยี่สิบส่ีคน ซ่ึงเลือกต้ังโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกต้ังใน 
เขตเมืองพัทยา  แต่ในปี 2562 มีการแก้ไขกฎหมายเพ่ิมเติม โดยการระบุว่า  
     “ความในวรรคหน่ึงมิให้น ามาใช้บังคับแก่กรณีท่ีได้จัดให้มีการเลือกต้ังใหม่ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินเพราะ 
เหตุท่ีมีผู้ได้รับเลือกต้ังไม่ครบจ านวน ถ้าในการจัดให้มีการเลือกต้ังใหม่น้ันยังได้ 
ไม่ครบจ านวนอีก ให้ถือว่าสภาเมืองพัทยาน้ันประกอบด้วยจ านวนสมาชิกเท่าท่ี 
มีอยู่จนกว่าจะครบอายุของสภาเมืองพัทยา เว้นแต่จะมีจ านวนสมาชิกไม่ถึงสอง 
ในสามของจ านวนตามวรรคหน่ึง” 
 
 

65.  ผู้มีสิทธิเลือกต้ังออกเสียงลงคะแนนสมาชิกเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยา  
      ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  (ข้อน้ีถามว่า ข้อใดไม่ถูกนะ ไม่ตรงตามกฎหมายปัจจุบัน)  

ก. มีสัญชาติไทย 
ข. มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์ ในวันท่ี 1 มกราคม ของปีท่ีมีการเลือกต้ัง 
ค. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ง. กล่าวถูกต้องทุกข้อ 

 
1.  มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทย 
    มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 
2.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกต้ัง 
3.  มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกต้ังมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปี 
    นับถึงวันเลือกต้ัง และ 
4.  คุณสมบัติอ่ืนตามท่ีกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินก าหนด 

 
 

รู้หรือไม่ ถ้าเป็นกฎหมายตัวเดิมท่ีใช้กันมานาน ค าตอบของข้อน้ี ต้อง เป็น ค. ไม่ถูกต้อง (เฉลย ค) 
เพราะตัวเดิม ข. ถูก / ค. ต้องเป็น 180 วัน แต่ตัวใหม่ต้ังแต่ปี 2562 ดูในกรอบส่ีเหล่ียม (เฉลย ข)  

ใช้สอบ 2562 เป็นต้นมา 
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66.  ข้อใดต่อไปน้ี เป็นผู้มีสิทธิเลือกต้ังท้องถ่ินเมืองพัทยา 
     ก.  วิกลจริต จิตฟั่นเฟือน    ข.   ภิกษุ สามเณร 
     ค.  ถูกคุมขังโดยหมายศาล    ง.   มีสัญชาติไทยจากการโอนสัญชาติ 
 

     สามข้อดังกล่าวมา ก ข ค เรียกว่า “บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกต้ัง”  
     แต่ว่าข้อ ง ถือว่า เลือกต้ังได้ โดยต้องมีเงื่อนไขว่าโอนสัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 
 
67.  สมาชิกสภาเมืองพัทยา สามารถลาออกโดยยื่นใบลาออกต่อใคร 
      ก. ยื่นต่อนายกเมืองพัทยา   ข.  ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
      ค. ยื่นต่อประธานสภาเมืองพัทยา  ง.  ยื่นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

 
 อันน้ีข้อสอบจริงนะ ออกบ่อย ระวังด้วย   
      เพราะถ้าเราศึกษากฎหมายตัวอ่ืนๆใจคงอยากตอบ “ผู้ว่าฯ” หรือ “นายกฯ” 
      แต่ในข้อกฎหมายเมืองพัทยา ระบุไว้ชัดให้ “สมาชิกสภาฯ ย่ืนลาออกต่อประธานสภาฯ” 
 
 
 
68.   ผู้มีสิทธิรับเลือกต้ังเป็นนายกเมืองพัทยา ต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปด้านอายุตามข้อใด 
      ก. อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปี บริบูรณ์  ข.  อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปี บริบูรณ์ 
      ค. อายุไม่ต่ ากว่า 30 ปี บริบูรณ์  ง.  อายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี บริบูรณ์ 
 
 เอาจริงๆ ถ้าสมมติเจอข้อสอบแบบน้ีนะ ท่ีจริงไม่ได้ถูกต้องท่ีสุด (ไม่ตรงตามบัญญัติกฎหมาย)  
      ถ้าเลือกตอบก็ต้องตอบ ง. (เท่าท่ีเห็นในช้อยส์)  ถ้าเป็นกฎหมายเดิม ตอบ ค. สมัยก่อนน้ัน 
      แล้วถ้าจะถูกต้องจริงๆ ตอบยังไง  ตอบว่า  “มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกต้ัง”  
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69.  รองนายกเมืองพัทยามีได้จ านวนก่ีคน    ง.  ไม่เกิน 4 คน  
       มาตรา 46 ระบุไว้ว่า : นายกเมืองพัทยาอาจแต่งต้ังรองนายกเมืองพัทยาจ านวนไม่เกินส่ีคน 
 

       ข้อน้ีช่วยอะไรเราได้ ก็ช่วยให้เราตอบค าถามข้อสอบจริงอีกข้อท่ีเคยออกได้ถูกต้อง มั่นใจไง 
       ข้อน้ันถามว่า “เมืองพัทยา” เทียบเท่ากับข้อใด  ตอบ “เทศบาลนคร” มีบางคนไปตอบว่า 
       เทศบาลเมือง เพราะช่ือว่า “เมืองพัทยา” ห๊ะ อธิบายแบบน้ีก็ได้ด้วยเหรอ?  อันน้ันไม่ใช่นะ  
       เน่ืองจากเทศบาลเมืองมี รองนายกฯ ได้ไม่เกิน 3 คน  เทศบาลนครมีรองฯ ได้ไม่เกิน 4 คน 
 
 
70.  บุคคลใดมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยา  
     ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด   ข.  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
 
 ข้อน้ีข้อสอบจริงอีกแล้ว ท่ีน ามาออก และเป็นท่ีถกเถียงกัน ดราม่ากันพอสมควร 
 ถกเถียงเรื่องอะไร ก็เรื่องค าตอบถูกเหมือนจะมี 2 ข้อไง (เราตัด ค ง ออกไปก่อน) 
      เหลือท่ีมีโอกาสถูกแค่ ก กับ ข น่ีแหล่ะ  
 
  คงต้องมีข้อใดข้อหน่ึงถูก (เป็นข้อสอบเนาะ) ถ้า ก ไม่ถูก ก็ต้องเป็น ข ใช่ป่ะละ 
     เจอข้อสอบแบบน้ีให้ตอบ “ตรงตามตัวอักษรของกฎหมาย” ท่ีไม่มีการตีความ 
 

 
      ตัวอักษรในกฎหมายระบุเอาไว้ตามน้ี  

      มาตรา 5 (วรรคสาม)  "ผู้ว่าราชการจังหวัด" หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
   มาตรา 94    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจหน้าท่ีก ากับดูแลการปฏิบัติราชการของเมือง
พัทยา เพื่อการน้ี ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจส่ังสอบสวนข้อเท็จจริงหรือส่ังให้นายกเมืองพัทยา
ช้ีแจงแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติราชการของเมืองพัทยาได้  
 
 

 จ าเป็นต้องเลือกแล้ว ตกลงจะตอบ “ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี” หรือ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” 
      เอาไงดี … เจอแบบน้ีต้องยึดตาม “ตัวอักษร” ผู้ออกสอบจงใจคัดเลือกตัวอักษรในข้อความ 
      ของมาตรา 94 มาใช้ออกสอบ ดังน้ัน ไม่ควรไปตีความน ามาตรา 5 มาตอบค าถามน่ันเอง 
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71.  ใครไม่ได้เป็นรักษาการพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
      องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รองนายกรัฐมนตรี 
      ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
 
 รักษาการตามพระราชบัญญัติตัวน้ี มีถึง 3 คนเลยนะ มี นายกฯ / รมว คลัง / รมว มท  
     ดังน้ัน ข้อสอบจริงจึงมักน าข้อน้ีมาถาม โดยถามว่าข้อใดไม่ใช่ ตามโจทย์น้ีก็ตอบ ข เนาะ  
     ปีอ่ืนๆก็ถามเหมือนกัน แต่เฉลยตอนน้ัน คือ “ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”  
 
 
72.  ผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  อธิบดีกรมการปกครองท้องถ่ิน 
 
 ถ้าจะถูกต้องเป๊ะ ตามกฎหมายต้องตอบว่า “นายกฯ หรือ รองนายกฯ ท่ีได้รับมอบหมาย”  
 
 

73.  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท  
      มีจ านวนก่ีคน 
      ค.  12  คน  
 
74.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท มีจ านวนก่ีคน 
      ค.  12  คน  
 
  ข้อสอบ 73 – 74 แบ่งเป็นอย่างละ 12 คน แต่ข้อสอบจริงท่ีเคยออก (ปี 2557 / 2560) 
      ถามถึง “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท”  ท้ังหมดก่ีคน ให้ตอบ 36 คน  
      โดยจะแบ่งเป็น 12 + 12 + 12 = 36 คน ประกอบด้วย  
      ตามต าแหน่ง เช่น นายกฯ  รมว. มท รมว. คลัง ปลัด มท ต่างๆ เป็นต้น รวมกัน 12 คน 
      แล้วก็ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 12 คน แล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิ 12 คน รวม 36 คน  
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75.  ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่ อปท สังกัดใด  (ข้อสอบจริง ถามประจ า) 
      ข.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  (ปรากฏเขียนไว้ชัดในมาตรา 15) 
 
76.  องค์กรปกครองใดมีหน้าท่ีสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนๆ 
      ค.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  (พูดง่ายๆคือ อบจ เป็นตัวกลาง คนกลางๆ สนับสนุนอ่ืนๆ)
  
77.  องค์กรปกครองใดสามารถมีรายได้จากอากรรังนกอีแอ่นตามกฎหมายว่าด้วยอากร  
      รังนกอีแอ่น 
      ก.  เทศบาล     ข.  องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.  องค์การบริหารส่วนต าบล   ง.  ถูกทุกข้อ  
 
78.  ข้อใดเป็นรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ 
     ก.  รายได้จากทรัพย์สิน    ข.  รายได้จากสาธารณูปโภค 
     ค.  รายได้จากค่าบริการ    ง.  ถูกทุกข้อ 
 
     มาตรา 28 ระบุไว้เยอะมาก เรื่องรายรับท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถได้รับ 
 
 
79.   การออกพันธบัตรเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องได้รับความเห็นชอบ 
       จากข้อใด     ก.   คณะรัฐมนตรี  (ต้องให้ ครม ประชุม เห็นชอบ อนุมัติได้เท่าน้ัน)   
 
  ข้อสอบเคยถามจากมาตราเหล่าน้ีอีกข้อถามว่า อปท กู้เงินได้หรือไม่ ตอบ กู้เงินได้นะ  
      แต่ว่าต้องออกเป็นข้อบัญญัติท้องถ่ิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน  
 
 
80.  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถมอบให้ผู้ใดจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม  
      ค่าใบอนุญาต ค่าตอบแทน หรือรายได้อ่ืนใด เพื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน้ัน 
      ก. มอบให้ส่วนราชการ     ข.  มอบให้รัฐวิสาหกิจ  
      ค. มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืน  ง.  ถูกทุกข้อ  
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81.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเทศบาลคือข้อใด 
     ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกเทศมนตรี 
     ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ประธานสภาเทศบาล 
 
82.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล คือข้อใด 
      ก.  ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
      ค.  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ผู้แทนนายกเทศมนตรี    
 
83.  ประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
84.  ประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
85.  ประธานคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  อธิบดีกรมการปกครอง 
 
86.  ประธานคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
87.  ประธานคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาคือข้อใด 
      ก.   ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี   ข.  นายกเมืองพัทยา 
      ค.   ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ง.  ผู้แทนเมืองพัทยา 
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88. ก.ถ. ย่อมาจากอะไร 
     ก.   คณะกรรมการงานบุคคลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
     ข.   คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
     ค.   คณะกรรมการควบคุมงานราชการและงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน    
     ง.   คณะกรรมการกลางจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน 
 
89.  ประธาน ก.ถ. มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละก่ีปี 
       ก.  2  ปี               ข.   4  ปี                  
       ค.  5  ปี                      ง.   6  ปี 
 
90.  โทษทางวินัยข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีก่ีสถาน 
       ก.   2   สถาน               ข.   3  สถาน     
       ค.   4   สถาน         ง.   5   สถาน   (3 + 2) 
 
  ภาคทัณฑ์    ตัดเงินเดือน    ลดเงินเดือน             ปลดออก     ไล่ออก  
                  อย่างไม่ร้ายแรง 3 สถาน                   อย่างร้ายแรง 2 สถาน 
 
 

91.   ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
       บ้านเมืองท่ีดี  
       ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
       ค.  ประธานรัฐสภา    ง.   รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 
92.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใด 
      ก.   เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  ข.   เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
      ค.   ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินจ าเป็น ง.   ถูกทุกข้อ 
 
      ระวังนะ  ข้อน้ีเป็นข้อสอบจริงท่ีหลายคนพลาดเพราะไปโฟกัสหรือจ าแค่ข้อความว่า 

               ประโยชน์สุข แต่จริงๆเป้าหมายตามกฎหมายน้ี ก าหนดไว้ถึง 7 ข้อเลยนะ 



70 
 

93. การให้บริการแบบ One Stop Service มีตรงกับข้อใดมากท่ีสุด 
 ก. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน   ข. เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 ค. ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น   ง. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
 

  เรียกว่าเป็นศูนย์บริการร่วม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน ติดต่อ สอบถาม  
      ทราบข้อมูล ขออนุญาต หรือเรื่องใดๆ โดยติดต่อ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 
  
 
94. หลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบการบริหารกิจการ  
     บ้านเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 มีก่ีองค์ประกอบ 
 ก. 4 องค์ประกอบ     ข.   5 องค์ประกอบ 
 ค. 6 องค์ประกอบ     ง.  10 องค์ประกอบ 
 
 

 หลักธรรมมาภิบาล ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 มี 6 องค์ประกอบ 
      หลักนิติธรรม     หลักคุณธรรม     หลักความโปร่งใส    
      หลักความมีส่วนร่วม    หลักความรับผิดชอบ    หลักความคุ้มค่า  
 
 
95. หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (GG Framework) ตามแนวทางของ 
     ก.พ.ร. คือข้อใด 
 ก. 6 องค์ประกอบ     ข. 10 ประการ 
 ค. 10 มาตรฐาน 65 ตัวบ่งช้ี   ง. 4 หลักการส าคัญ 10 หลักการย่อย 
 
96. ข้อใดไม่ใช่หลักธรรมาภิบาลตามแนวทางของ ก.พ.ร. 
 ก. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ข. ค่านิยมประชาธิปไตย 
 ค. ประชารัฐ     ง. เศรษฐกิจพอเพียง 
  

  ก.พ.ร. ก าหนดหลักธรรมมาภิบาลไว้ในช่วงปี 2555 แบ่งเป็น 4 หลักการใหญ่ 10 ย่อย 
  โดยไม่ได้มีหลักการใหญ่ท่ีมีหัวข้อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ด้วย  
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97.  แผนบริหารราชการของส่วนราชการ จัดท าเป็นแผนระยะก่ีปี 
      ก.   2  ปี                       ข.   4   ปี                  
      ค.   5  ปี       ง.   8   ปี 
 
 ตัวน้ีมีโอกาสออกข้อสอบสูงในปี 64 เพราะเป็น “ตัวใหม่ท่ีเพิ่งแก้ไขมาช่วงหลัง” 
     กับ “หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2562” 
     สมัยก่อน (นานมาแล้วและใช้มาตลอดจนถึงช่วงปี 2562)  จะมีแผนหลักๆ 2 ตัว 
     คือ คณะรัฐมนตรี ท าแผนบริหารราชการแผ่นดิน ระยะ 4 ปี กับแผนนิติบัญญัติ 
     ในฉบับท่ี 2 ดังกล่าวน้ี ได้ยกเลิกไม่ท าสองแผนน้ันแล้ว และให้ส่วนราชการต่างๆ 
     จัดท า “แผนบริหารราชการของส่วนราชการ ซ่ึงเป็นระยะ 5 ปี” (มาใหม่เลย) 
 
 
98. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของระบบราชการไทยยุคใหม่ คือ ข้อใด 
 ก. SMART     ข. I AM READY 
 ค. STRONG     ง. 3R+8C 
 
 1. Integrity   = ท างานอย่างมีศักด์ิศรี 
 2. Activeness   = ขยันต้ังใจท างาน เชิงรุก 
 3. Morality   = มีศีลธรรม คุณธรรม 
 4. Relevancy   = รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
 5. Efficiency   = มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 
 6. Accountability  = รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม 
 7. Democracy   = มีใจและการกระท าเป็นประชาธิปไตย มีส่วน และโปร่งใส 
 8. Yield    = มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน 
 
99. การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ภาครัฐและการบริการสาธารณะ  
     โดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลภาครัฐและการท างานให้มีความ 
     สอดคล้องและเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล คืออะไร  
 ค. รัฐบาลดิจิทัล      
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100. ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีสถานะเป็นอะไร 
 ก. องค์กรมหาชน     ข. องค์การมหาชน 
 ค. บริษัทจ ากัด     ง. รัฐวิสาหกิจ 
 
 ตัวน้ีส าคัญ ต้องรู้จัก น่ีก็มาใหม่ช่วงปี 2562 (ถ้าสอบปี 2564 มีโอกาสออกสูง) 
     และราชการอ่ืนๆท่ีเขาสอบกันช่วงปี 2562 – 2563 ก็ถามแล้วข้อสอบตัวน้ีนะ 
     ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิตอล ย่อว่า สพร. (ภาษาอังกฤคือ DGA) 
     เป็นหน่วยงานในการก ากับดูแลของนายกรัฐมนตรี สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
101. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
       พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับใช้เมื่อใด 
       ก.  วันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
       ข.  วันถัดจากวันท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ค.  เมื่อพ้นก าหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
       ง.  เมื่อพ้นก าหนด 180 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
 
102.  ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ 
       ทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ คือข้อใด 
       ก.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข.   นายกรัฐมนตรี 
       ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ง.   ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 
103. การท่ีเจ้าหน้าท่ียินยอมให้บุคคลใดกระท าการใดท่ีมีกฎหมายก าหนดให้ต้องได้รับความ 
       ยินยอมก่อนกระท าการน้ัน หมายถึงข้อใด 

 ก.  ยินยอม     ข.   อนุญาต         
 ค.  ยอมความ     ง.   เห็นชอบ 

 
104. ให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมายท่ีให้อ านาจในการอนุญาตว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายน้ันเพื่อ 
      ยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอ่ืนแทนการอนุญาตหรือไม่ในระยะเวลาก่ีปี 
      ง.  ทุกห้าปี  
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105.  ในกรณีท่ีคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นว่าความล่าช้าน้ันเกินสมควรแก่เหตุ 
        หรือเกิดจากการขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของผู้อนุญาต   
        ให้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการรายงานต่อข้อใด 
        ก.  นายกรัฐมนตรี    ข.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
        ค.  คณะรัฐมนตรี    ง.   ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 
106.  งานท่ีเก่ียวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มต้ังแต่การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา  
        การยืม จนถึงการท าลาย หมายถึงข้อใด 
        ก.  งานสารบัญ     ข.   งานวิชาการ 
        ค.  งานเอกสาร     ง.   งานหนังสือราชการ 
 
107.  ค าว่า “หนังสือ” ในงานสารบรรณ บัญญัติให้หมายถึงหนังสือประเภทใด 
       ก. หนังสือแบบเรียน     ข. หนังสืออ่านเสริมทักษะ 
       ค. หนังสือราชการ        ง. หนังสือทุกประเภท 
 
108. หนังสือราชการมีก่ีชนิด     ง.   6 ชนิด             
 
     หนังสือ (ตามระเบียบน้ี หมายถึง หนังสือราชการ)  มี ๖ ชนิด คือ 
     ๑. หนังสือภายนอก 
     ๒. หนังสือภายใน 
     ๓. หนังสือประทับตรา               ไม่มี 
     ๔. หนังสือส่ังการ 
   ๕. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
    ๖. หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าข้ึน หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ 
 
 

109. ข้อใดไม่ใช่ชนิดของหนังสือราชการ 
     ก.  หนังสือภายใน     ข.  หนังสือภายนอก 
     ค.  หนังสือประทับตรา    ง.  หนังสือค าส่ังทางราชการ 
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110.  หนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ  
        เป็นหนังสือชนิดใด       ก.  หนังสือภายใน     
 
111.  ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์  
       ก.  ประกาศ      ข.   แถลงการณ์           ค.  วารสาร  ง.   ข่าว 
 
112.  ข้อใดไม่ใช่หนังสือส่ังการ  
       ก. ค าส่ัง       ข.  ระเบียบ                ค. หลักเกณฑ์  ง.  ข้อบังคับ 
        

       หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด  ได้แก่  ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว 
       หนังสือส่ังการมี ๓ ชนิด   ได้แก่  ค าส่ัง ระเบียบ และข้อบังคับ 
 
 
  ข้อสอบในหน้าน้ี ล้วนเป็นข้อสอบจริงท่ีเคยออก (และออกบ่อย) ท้ังน้ันเลย 
 
 
113.  หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ท้ังระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่าง 
        ส่วนราชการกับบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
        ก.  ใช้เฉพาะกรณีท่ีไม่ใช่เรื่องส าคัญ 
        ข.  ใช้ในการตอบรับทราบท่ีเก่ียวกับราชการส าคัญหรือการเงิน  (ไม่ถูกต้อง)  
        ค.  ใช้ในการแจ้งผลงานท่ีได้ด าเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องทราบ  
        ง.  ใช้กับเรื่องซ่ึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมข้ึนไปก าหนดโดยท าเป็นค าส่ัง 
 
    หนังสือประทับตรา ฟังดูเผินๆเหมือนแบบ “ส าคัญ” ต้องประทับตรา อารมณ์ของคนท่ี 
อ่านโจทย์ มักนักถึงอะไรท่ีแบบเป็นงานเป็นการ เป็นราชการ ยิ่งใหญ่ จึงเผลอไปตอบ ข้อ ก นะ  
ไม่ใช่เลย ตรงข้ามชัดเจน หนังสือ “ประทับตรา” คือ เรื่องแบบเล็กๆน้อยๆ ไม่ส าคัญ ท่ีแบบว่า 
หัวหน้าระดับกรม (อธิบดี) ไม่ต้องอ่าน ไม่ต้องเซ็นต์ก็ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีประทับตราลงไปก็ใช้ได้ละ  
อารมณ์ประมาณว่ามีเรื่องราวมาปุ๊บ ผู้ท่ีได้รับมอบหมายอ่านแล้วประทับตราแทนได้เลยน่ันเอง 
ข้อ 3 ในหนังสือน้ี ระบุว่า ในกรณี “การตอบรับทราบท่ีไม่เก่ียวกับราชการส าคัญหรือการเงิน”  
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 ข้อสอบจริงอ่ืนๆท่ีเคยออก เก่ียวกับหนังสือประทับตรา เช่น  
 หนังสือราชการใดต่อไปน้ี ไม่ใช้ในเรื่องท่ีเป็นกรณีราชการเก่ียวกับการเงิน 
      ก.  หนังสือภายใน    ข.  หนังสือภายนอก 
  ค.  หนังสือประทับตรา    ง.  หนังสือส่ังการ 
 
 
114.  ระเบียบ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดท าตามแบบท่ี ๕ ท้ายระเบียบโดยกรอก 
        รายละเอียดในหัวข้อ “ระเบียบ” ให้กรอกข้อมูลใด 
        ก.  ให้ลงช่ือของระเบียบ    ข.  ให้ลงหมายเลขของระเบียบ 
        ค.  ให้ลงช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ  ง.  ให้ลงตัวเลข พ.ศ. ท่ีออกระเบียบ 
 

 
 ข้อน้ี ข้อสอบจริงท่ีออกบ่อย เพราะว่าคนจ านวนมากอาจเข้าใจผิดได้ง่าย  
 

      ระเบียบ  ………………….  (ให้ลงช่ือส่วนราชการท่ีออกระเบียบ) 
      ว่าด้วย …….. (ให้ลงช่ือของระเบียบ)   คนจ านวนมากเห็นข้อดังกล่าวน้ีอยากตอบ ก. 
           ซ่ึงไม่ใช่ ต้องตอบ ค. ช่ือส่วนราชการน่ันเอง 
        
 

115.  ข้อใดเป็นการลงวันท่ีของประกาศได้ถูกต้อง 
        ก.  วันจันทร์ท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ข.  12 ตุลาคม 2563  
        ค.  12 ตุลาคม พ.ศ. 2563   ง.   วันท่ี 12 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 
 
116.  ข้อใดคือหนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าข้ึนหรือรับไวเป็นหลักฐานในราชการ 
        ก.  หนังสือรับรองรายงานการประชุม  ข.  หนังสือรายงานข่าว 
        ค.  หนังสือบันทึกการประกาศทางราชการ ง.   หนังสือแจ้งเพื่อทราบ 
 
        หนังสือท่ีเจ้าหน้าท่ีท าข้ึนหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ มี 4 ชนิด 
        หนังสือรับรอง   รายงานการประชุม   บันทึก และหนังสืออ่ืน  



76 
 

117.  ช้ันความเร็วของหนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติข้อใดไม่ถูกต้อง 
        ก.  ด่วนพิเศษ     ข.   ด่วนท่ีสุด 
        ค.  ด่วนมาก     ง.   ด่วน 
 
118.   ข้อใดไม่ใช่ระดับช้ันความลับของหนังสือราชการ 
        ก.  ลับท่ีสุด     ข.   ลับมาก 
        ค.  ลับ      ง.   ปกปิด 
 
           หนังสือท่ีต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ 
           ด่วนท่ีสุด  ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติในทันทีท่ีได้รับหนังสือน้ัน 
           ด่วนมาก  ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติโดยเร็ว 
           ด่วน   ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติเร็วกว่าปกติเท่าท่ีจะท าได้ 
 
 
   ระดับช้ันความลับมี 3 คือ ลับท่ีสุด  ลับมาก  ลับ   
  (เมื่อก่อนมี 4 ตัว คือมี ปกปิด ตอนน้ียกเลิกไปแล้ว) 
 
 
119.  ตราครุฑส าหรับแบบพิมพ์ ให้ใช้ขนาดใดตามระเบียบ 
        ก.  ขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร   ข.   ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร 
        ค.  ขนาดตัวครุฑสูง 3.5 เซนติเมตร  ง.    ท้ัง ก และ ข  
 
120  ข้อใดกล่าวถูกต้องเก่ียวกับมาตรฐานกระดาษและซอง 
       ก.  กระดาษมี 2 ขนาด ซองมี 3 ขนาด  ข.  กระดาษมี 3 ขนาด ซองมี 2 ขนาด 
       ค.  กระดาษมี 3 ขนาด ซองมี 4 ขนาด  ง.  กระดาษมี 4 ขนาด ซองมี 3 ขนาด 
 
    มาตรฐานกระดาษ มี 3 ขนาด  คือ  เอ4  /  เอ5  /  เอ8 
        มาตรฐานซอง มี 4 ขนาด คือ  ซี 4 / ซี5 / ซี6 / ดีแอล 


