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แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั �วไป 
 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 (เฉลยคาํตอบข้อตวัเอียงหนา) 

1. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดร้บัความเหน็ชอบจาก 

           การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิ "เลือกตั $ง 

2. รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัประกาศใชเ้มื+อใด 

            24 สิงหาคม2550         

3. รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัเป็นรฐัธรรมนูญฉบบัที+เท่าใด 

           ฉบบัที ) 17       

4. รฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัมกีี+หมวด กี+มาตรา 

           15  หมวด   309   มาตรา 

5. รฐัธรรมนูญกําหนดใหม้คีณะองคมนตรไีดไ้มเ่กนิกี+คน 

           19  คน    

6. ขอ้ใดกล่าวถงึสทิธแิละเสรภีาพของชนชาวไทยตามรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ.2550   

      - บุคคลซึ+งถูกละเมดิสทิธหิรอืเสรภีาพที+รฐัธรรมนูญรบัรองไวส้ามารถยกบทบญัญตัแิห่งรฐัธรรมนูญ  

          เพื+อใชส้ทิธทิางศาลหรอืยกขึ<นเป็นขอ้ต่อสูค้ดใีนศาลได ้

      - บุคคลยอ่มมสีทิธไิดร้บัทราบและเขา้ถงึขอ้มลูหรอืขา่วสารสาธารณะในครอบครองของ 

          หน่วยราชการ หน่วยงานของรฐั  รฐัวสิาหกจิ หรอืราชการส่วนทอ้งถิ+น 

       - การใชอ้ํานาจโดยองคก์รของรฐัทุกองคก์รตอ้งคาํนึงถงึศกัดิ ?ศรคีวามเป็นมนุษย ์สทิธแิละเสรภีาพ  

           ตามบทแห่งรฐัธรรมนูญนี< 

7. บุคคลมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาไม่น้อยกว่ากี+ปี 

           12  ปี           

8. ตามรฐัธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550 สภาที+ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตเิป็นองคก์รประเภทใด 

            องคก์รอื )นตามรฐัธรรมนูญ    

9. แนวนโยบายพื<นฐานของรฐั 

      ก. แนวนโยบายดา้นความมั +นคงของรฐั      ข. แนวนโยบายดา้นการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ค. แนวนโยบายดา้นการมสี่วนรว่มของประชาชน 

10. ประธานรฐัสภามาจากขอ้ใด 

             ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร       

11. รฐัธรรมนูญปจัจบุนักําหนดใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรมาจากการเลอืกตั <งแบบสดัส่วนกี+คน 
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            80  คน     

12. การเลอืกตั <งแบบสดัส่วนกําหนดเขตเลอืกตั <งไวก้ี+กลุม่ 

              8  กลุ่ม   

13.รฐัธรรมนูญปจัจบุนักําหนดใหส้ภาผูแ้ทนราษฎรประกอบดว้ยสมาชกิจาํนวนกี+คน 

            480 คน     

14. ผูม้สีทิธเิลอืกตั <งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรตอ้งมอีายุ 18 ปี บรบิูรณ์ใน .... 

          วนัที ) 1 มกราคมของปีที )มีการเลือกตั $ง    

15. เมื+ออายขุองสภาผูแ้ทนราษฎรสิ<นสุดลง จะตอ้งมกีารเลอืกตั <งทั +วไปภายในกําหนดเท่าใด 

           45  วนั       

 16. หลงัยบุสภาตอ้งเลอืกตั <งใหมภ่ายในกี+วนันับแต่วนัยุบสภานั <น 

          45  วนัแต่ไม่เกิน 60 วนั    

17. วนัเลอืกตั <งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเป็นการทั +วไปตอ้งตราเป็น ? 

           พระราชกฤษฎีกา        

18.ขอ้ใดถูกตอ้งเกี+ยวกบัเลอืกตั <งแบบสดัส่วน 

           พรรคการเมืองจะส่งเพียงบางเขตเลือกตั $งกไ็ด้ 

19.พรรคการเมอืงที+จะไดเ้สยีงขา้งมากในสภา ผูแ้ทนราษฎร ตอ้งมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรในสงักดั

จาํนวนอย่างน้อยที+สุด 

                241 เสียง     

20. การประชุมครั <งแรกนับแต่วนัเลอืกตั <งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ตอ้งจดัใหม้กีารประชุมภายในกี+วนั 

                30 วนั           

 21. สมาชกิวุฒสิภามจีาํนวนทั <งสิ<นเท่าใด 

                150  คน       

22. สมาชกิวุฒสิภามทีี+มาจาก 

                การเลือกตั $งและสรรหา       

23. วุฒสิมาชกิตอ้งมอีายไุม่ตํ+ากว่ากี+ปี 

                35 ปี          

24. อายขุองวุฒสิมาชกิมกีําหนดคราวละกี+ปี 

                6 ปี          

25. เมื+อวาระของสมาชกิวุฒสิภาที+มาจากการเลอืกตั <งสิ<นสุดลงตอ้งกําหนดใหม้กีารเลอืกตั <งใหมภ่ายในกี+

วนั 
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                30 วนั       

26. สมยัประชุมสามญั ของรฐัสภาสมยัหนึ+งๆมกีําหนดกี+วนั 

             120  วนั       

27. การเลอืกตั <ง การเปิดสมยัประชุมสภา และการยบุสภา  ตอ้งตราเป็น 

                    พระราชกฤษฎีกา               

28. คณะกรรมการเลอืกตั <งมกีี+คน 

                5 คน        

29.กรรมการการเลอืกตั <ง มวีาระการดํารงตําแหน่งคราวละกี+ปี 

                7 ปี 

30.รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 กําหนดใหป้ระชาชนเสนอใหม้กีารถอดถอนผู้

ดาํรงตําแหน่งระดบัสูงโดยต้องมปีระชาชน ผูม้สีทิธเิลอืกตั <งจาํนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดเขา้ชื+อรว่มกนั 

                สองหมื )นคน      

31. การขอเปิดอภปิรายทั +วไปเพื+อลงมตไิมไ่วว้างใจนายกรฐัมนตรตีอ้งมสีมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ชื+อ

เสนอญตัตไิมน้่อยกว่าเท่าใดของจาํนวนสมาชกิทั <งหมดเท่าที+มอียูข่องสภาผูแ้ทนราษฎร 

                1 ใน  5        

32. กรณทีี+รฐัสภา ตอ้งประชุมรว่มกนั 

   ก. การแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ี        ข. การเปิดอภปิรายทั +วไปของรฐับาล 

   ค. การใหค้วามเหน็ชอบในการสบืราชสมบตั ิ   

33. ผูต้รวจการแผ่นดนิมไีดไ้มเ่กนิกี+คน และ อยูใ่นวาระคราวละกี+ปี 

                ไม่เกิน3 คน : วาระละ 6 ปี 

34. คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตมิกีี+คนและอยูใ่นตําแหน่งคราวละกี+ปี 

                7 คนอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 6 ปี 

35.รฐัธรรมนูญปจัจบุนักําหนดใหม้คีณะรฐัมนตรไีมเ่กนิกี+คน 

                36 คน        

36. รฐัมนตรตีอ้งมอีายไุมต่ํ+ากว่ากี+ปี 

              35  ปี          

37. นบัแต่วนัเขา้รบัหน้าที+คณะรฐัมนตรตีอ้งแถลงนโยบายต่อรฐัสภาภายในกี+วนั 

              15 วนั         

38. ผูม้อีํานาจในการประกาศใชแ้ละยกเลกิกฎอยัการศกึตามกฎหมายคอืใคร 

                พระมหากษตัริย ์                    
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39. ผูล้งนามรบัสนองพระบรมราชโองการตั <งรฐัมนตร ีคอื 

                นายกรฐัมนตรี 

40. ตามรฐัธรรมนูญไทยปจัจบุนั กฎหมายใดคอืกฎหมายที+รฐับาลสามารถประกาศใชบ้งัคบัไดเ้อง

ในทนัท ี

       แต่ตอ้งมาขอความเหน็ชอบจากรฐัสภาในภายหลงั 

             พระราชกาํหนด 

41. ศาลรฐัธรรมนูญประกอบดว้ยประธานและตุลาการอื+นรวมกี+คน 

                 9 คน        

42. ผูท้รงคุณวุฒใินศาลรฐัธรรมนูญตอ้งมกีายไุมต่ํ+ากว่ากี+ปี 

              45  ปี          

43. องคค์ณะผูพ้พิากษาในศาลฎกีาแผนกคดอีาญาของผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงมจีาํนวนกี+คน 

               9 คน          

44. อํานาจพจิารณาพพิากษาคดทีี+เป็นขอ้พพิาทระหว่าง ร.ท. น้อย กบั  ป้าสม้ลิ<ม  แมค่า้ขายปลาสด

เรื+องหมิ+นประมาทเป็นอํานาจ         

 ศาลยติุธรรม  

45.พนกังานไฟฟ้าปกัเสาไฟฟ้าทาํใหบ้า้นยายสาย ไดร้บัความเสยีหาย ยายสายควรไปขอความเป็น

ธรรมจากศาลใด 

                ศาลปกครอง 

 

46. คาํสั +งยบุพรรคการเมอืงกระทําโดย 

                ศาลรฐัธรรมนูญ 

47. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  กําหนดใหอ้งคก์รใดมอีํานาจถอดถอนผูด้าํรง

ตําแหน่งระดบัสงู กรณีมพีฤตกิารณ์รํ+ารวยผดิปกตหิรอืส่อไปในทางทุจรติ 

                วฒิุสภา       

48. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิมจีาํนวนกี+คน 

                9 คน 

49. คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาต ิ ดาํรงตําแหน่งคราวละกี+ปี 

                9 ปี         

50. อํานาจพจิารณาพพิากษาขา้ราชการการเมอืง ผูถู้กกล่าวหาว่า รํ+ารวยผดิปกตอิยูใ่นอํานาจของศาล

ใด 
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                ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง 

51. ตามรฐัธรรมนูญ ผูด้าํรงตําแหน่งทางการเมอืงมหีน้าที+ตอ้งยื+นบญัชแีสดงราบการทรพัยส์นิและหนี<สนิ

ของบุคคลใดบา้ง 

                ตนเอง  ภริยา  แลกะบตุรทุกคน 

52. การยื+นบญัชแีสดงรายการทรพัยส์นิและหนี<สนิตามรฐัธรรมนูญฉบบัปจัจบุนัจะต้องยื+นต่อ 

                คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

53. กรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิมวีาระการดํารงตําแหน่งเท่าใด    

             6 ปี วาระเดียว       

54. ในวนัเลอืกตั <งตอ้งเปิดใหล้งคะแนนตามช่วงเวลาใด 

                ตั $งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น. 

55. ในการกําหนดหน่วยเลอืกตั <งใหถ้อืจาํนวนผูม้สีทิธเิลอืกตั <งเท่าใดเป็นประมาณ 

    800 คน 

56. หา้มการโฆษณาหาเสยีงเลอืกตั <งแก่ผูส้มคัรหรอืพรรคการเมอืงใดในช่วงเวลา 

            ตั $งแต่ 18.00น. ของวนัก่อนเลือกตั $งถึง 24.00 น.ของวนัการเลือกตั $ง 

57. ในการคาํนวณสดัส่วนเพื+อหาผูไ้ดร้บัเลอืกตั <งแบบสดัส่วนในแต่ละเขตเลอืกตั <งใหนํ้าคะแนนรวมของ

ทุกพรรคการเมอืงหารดว้ย                           10          

58. การคดัคา้นการเลอืกตั <ง จะตอ้งกระทําภายใน        30  วนั นับแต่วนัประกาศผลการเลือกตั $ง 

59.พระราชกฤษฎกีายุบสภาผูแ้ทนราษฏร ในวนัที+                     ๑๐  พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

60.วนัสมคัรรบัเลอืกตั <งสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏรแบบแบ่งเขตเลอืกตั <ง                   ๒๔ – ๒๘ พค. 

๕๔ 

62.ช่วงเวลาในการขอใชส้ทิธเิลอืกตั <งก่อนวนัเลอืกตั <งนอกเขตจงัหวดั                   ๑๙ - ๒    มิย.๕๔  

63.ช่วงเวลาในการขอลงทะเบยีนใชส้ทิธลิงคะแนนเลอืกตั <งก่อนวนัเลอืกตั <ง  (๑๓ – ๑๗ มิย. ๕๔) 

64.วนัเลอืกตั <ง     ( ๓    มิย. ๕๔) 

65.วนัรบัสมคัร สส.แบบบญัชรีายชื+อ    (๑๙  -   ๒๓   มิย.    ๕๔) 

 

 

 

แนวข้อสอบพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 

1. รปูแบบของรฐัของไทยเป็นแบบ  

ตอบ รฐัเดี+ยว  
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2.พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ใหไ้ว ้ณ วนัที+21 สงิหาคม 2534  

โดยมนีายกรฐัมนตร ีเป็นผูร้กัษาการตาม พ.ร.บ.นี< และมกีารจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิของไทย

แบ่งออกเป็น 

ตอบ 3 ส่วน คือส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค และส่วนท้องถิ�น 

3. ผูม้อีํานาจแต่งตั <งรองผูว้่าราชการจงัหวดัในจงัหวดัที+มตีั <งแต่สองคนขึ<นไปเป็นผูร้กัษาราชการแทนผูว้่า

ราชการจงัหวดัไดแ้ก่ 

ตอบ ปลดักระทรวง (ตาม ม.56 ของพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน2535 -ในกรณีที�ไม่มีผู้

ดาํรงตาํแหน่งผูว่้าราชการจงัหวดั หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ให้รองผู้ว่าราชการจงัหวดั

เป็นผูร้กัษาราชการแทนถ้าไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งรองผูว่้าราชการจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั

ราชการได้ให้ผูช่้วยผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นผูร้กัษาราชการแทนไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งผูช่้วยผูว่้า

ราชการจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ให้ปลดัจงัหวดัเป็นผู้รกัษาราชการแทน ถ้ามี

รองผูว่้าราชการจงัหวดัผู้ช่วยผูว่้าราชการจงัหวดัหรือปลดัจงัหวดัหลายคน ให้ปลดักระทรวง

แต่งตั ;งรองผู้ว่าราชการจงัหวดั ผูช่้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือปลดัจงัหวดัคนใดคนหนึ�งแล้วแต่

กรณีเป็นผูร้กัษาราชการแทนถ้าไม่มีทั ;งผูด้าํรงตาํแหน่งรองผูว่้าราชการจงัหวดัผูช่้วยผูว่้า

ราชการจงัหวดัและปลดัจงัหวดัหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติัราชการได้ให้หวัหน้าส่วนราชการประจาํ

จงัหวดัซึ�งมีอาวโุส ตามแบบแผนของทางราชการเป็นผูร้กัษาราชการแทน) 

4. คณะกรมการจงัหวดั ไดแ้ก่  

ตอบ คณะกรมการจงัหวดั ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธานรองผูว่้าราชการ

จงัหวดัหนึ�งคนตามที�ผูว่้าราชการจงัหวดัมอบหมายปลดัจงัหวดัอยัการจงัหวดั หวัหน้า

ตาํรวจภธูรจงัหวดัและหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวงทบวงต่างๆเว้นแต่

กระทรวงมหาดไทยซึ�งประจาํอยู่ในจงัหวดักระทรวงหรือทบวงละหนึ�งคนเป็นกรมการจงัหวดั

และหวัหน้าสาํนักงานจงัหวดัเป็นกรมการจงัหวดัและเลขานุการ  

5. การมอบอํานาจของอธบิดใีหร้องอธบิดเีรยีกว่า …… เช่นเดยีวกบักรณขีองผูว้่าราชการจงัหวดัที+มอบ

ใหร้องผูว้่าราชการจงัหวดัเรยีกว่า ……..  

ตอบ ปฏิบติัราชการแทน …….  

6. ลทัธกิารเมอืงและการปกครองของไทยเราเป็นแบบ  

ตอบ ลทัธิประชาธิปไตย  

7. ระบอบการปกครองของไทยเป็นแบบ  

ตอบ ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ระบบรฐัสภา  
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8. ถา้นายอําเภอไปราชการแทนแลว้ประสบอุบตัเิหตุ ใครเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

ตอบ ตามมาตรา 64 ในกรณีที�ไม่มีผูด้าํรงตาํแหน่งนายอาํเภอให้ผูว่้าราชการจงัหวดัแต่งตั ;ง

ปลดัอาํเภอหรือหวัหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอผู้มีอาวโุสตามระเบียบแบบแผนของทาง

ราชการเป็นผู้รกัษาราชการแทน 

ในกรณีที�ผู้ว่าราชการจงัหวดั หรือนายอาํเภอมิได้แต่งตั ;งผูร้กัษาราชการแทนไว้ให้ปลดัอาํเภอ

หรือหวัหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอผูมี้อาวโุสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็น

ผูร้กัษาราชการแทน 

9. ขา้ราชการประเภทใดที+ไมอ่ยูใ่นการกํากบัดแูลของผูว้่าราชการจงัหวดั  

ตอบ ข้าราชการทหาร ข้าราชการฝ่ายตลุาการ ข้าราชการฝ่ายอยัการข้าราชการพลเรือนใน

มหาวิทยาลยัข้าราชการในสาํนักงานตรวจเงินแผน่ดิน และข้าราชการคร ู 

10.การมอบอํานาจตาม พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตอ้งทาํเป็นหนงัสอืหรอืไม ่

ตอบ การมอบอาํนาจตามมาตรา 38 ให้มอบเป็นหนังสือเท่านั;น  

11. ถา้มกีฎหมายอื+นกําหนดวธิกีารมอบอํานาจเป็นอยา่งอื+นแลว้ จะมอบอํานาจตามพ.ร.บ.ระเบยีบ

บรหิารราชการแผ่นดนิไดห้รอืไม่  

ตอบ ไม่ได้  

12. นายอําเภอมอบอํานาจใหเ้สมยีนตราอําเภอไดห้รอืไม่  

ตอบ ไม่ได้  

13. ปลดัอําเภอหวัหน้าฝ่ายปกครองและพฒันา สามารถมอบอํานาจใหป้ลดัอําเภอไดห้รอืไม่ 

ตอบ ไม่ได้ เพราะตาํแหน่งปลดัอาํเภอหวัหน้าฝ่ายปกครองและพฒันาไม่ได้เป็นตาํแหน่งตาม

พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

14.สาํนกังานคณะกรรมการการเลอืกตั <งมฐีานะเป็นส่วนราชการหรอืไม่ 

ตอบ ไม่เป็น ส่วนสาํนักงานศาลรฐัธรรมนูญ สาํนักงานศาลปกครอง  สาํนักงาน ป.ป.ช. 

สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นส่วนราชการอิสระ  

15.การรวมกรมสองกรมเขา้ดว้ยกนัโดยไม่มกีารกําหนดตําแหน่งอตัรา ขรก.ลกูจา้งเพิ+มขึ<นตอ้งตราเป็น

พระราชกฤษฎกีาหรอืพระราชบญัญตั ิ 

ตอบ พระราชกฤษฎีกา  

16.การเปลี+ยนชื+อส่วนราชการระดบักรม ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีาหรอืพระราชบญัญตั ิ

ตอบ พระราชกฤษฎีกา  

17.การยุบส่วนราชการระดบักระทรวงตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีา หรอืพระราชบญัญตั ิ
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ตอบ พระราชกฤษฎีกา  

18. พฒันาการจงัหวดั เป็นกรมการจงัหวดั หรอืไม่  

ตอบ ไม่เป็น เพราะ ตามมาตรา 53 ในจงัหวดัหนึ�งมีคณะกรมการจงัหวดัทาํหน้าที�เป็นที�ปรึกษา

ของผูว่้าราชการจงัหวดั 

คณะกรมการจงัหวดั ประกอบด้วย ผูว่้าราชการจงัหวดัเป็นประธาน รองผูว่้าราชการจงัหวดัหนึ�ง

คนตามที�ผูว่้าราชการจงัหวดัมอบหมายปลดัจงัหวดั อยัการจงัหวดั หวัหน้าตาํรวจภธูรจงัหวดั

และหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวงทบวง 

ต่าง ๆ เว้นแต่กระทรวงมหาดไทยซึ�งประจาํอยู่ในจงัหวดักระทรวงหรือทบวงละหนึ�งคนเป็น

กรมการจงัหวดัและหวัหน้าสาํนักงานจงัหวดัเป็นกรมการจงัหวดัและเลขานุการ  

ถ้ากระทรวงหรือทบวงมีหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัมากกว่าหนึ�งคนให้ปลดักระทรวงหรือ

ปลดัทบวงกาํหนดให้หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัหนึ�งคนเป็นผูแ้ทนกระทรวงหรือทบวงใน

คณะกรมการจงัหวดั 

ผูว่้าราชการจงัหวดัเหน็สมควรจะแต่งตั ;งให้หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัซึ�งปฏิบติัหน้าที�ใน

ราชการส่วนภมิูภาคคนหนึ�งหรือหลายคนเป็นกรมการจงัหวดัเพิ�มขึ;นเฉพาะการปฏิบติัหน้าที�ใด

หน้าที�หนึ�งกไ็ด้  

19.  การจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิราชการบรหิารส่วนภมูภิาคแบ่งออกเป็น  

ตอบ  จงัหวดั  อาํเภอ  

20. ถา้กฎหมายมไิดบ้ญัญตัวิ่าการปฏบิตัติามกฎหมายนั <น เป็นหน้าที+ของผูใ้ดโดยเฉพาะใหเ้ป็นหน้าที+

ของใครที+จะตอ้ง ... ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายนั <นดว้ย  

ตอบ นายอาํเภอ รกัษาการ  

21. การรบัราชการเป็นหน้าที+ของชนชาวไทยตามที+บญัญตัไิวใ้นรฐัธรรมนูญหรอืไม่ 

ตอบ ไม่ แต่รบัราชการทหารเป็นหน้าที� การไปใช้สิทธิเลือกตั ;งการปฏิบติัตามกฎหมายการเสีย

ภาษีอากร การรบัการศึกษาอบรม เป็นหน้าที�ของชนชาวไทย 

22. การบรหิารราชการแผ่นดนิของประเทศไทย ใชอ้ํานาจปกครองประกอบดว้ยหลกัสาํคญั 

ตอบ การรวมอาํนาจ การแบ่งอาํนาจ และการกระจายอาํนาจ  

23. ราชการบรหิารส่วนกลาง หมายถงึ  

ตอบ  กระทรวง ทบวง กรม 

24. ราชการบรหิารส่วนภมูภิาค หมายถงึ  

ตอบ จงัหวดั อาํเภอ  
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25. ราชการบรหิารส่วนกลาง เป็นการใชอ้ํานาจปกครองในทาง  

ตอบ รวมอาํนาจ  

26. ราชการส่วนทอ้งถิ+น เป็นการใชอ้ํานาจปกครองในทาง  

ตอบ กระจายอาํนาจ  

27. สาํนกังานอําเภอมผีูใ้ดเป็นหวัหน้ารบัผดิชอบ  

ตอบ นายอาํเภอ  

28. จงัหวดั แบ่งส่วนราชการเป็น  

ตอบ สาํนักงานจงัหวดั และส่วนราชการประจาํจงัหวดั  

29.การเปลี+ยนแปลงเขตอําเภอกระทําโดย  

ตอบ ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  

30.ตามพ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ ผูว้่าราชการอาจมอบอํานาจให ้

ตอบ นายอาํเภอ หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั หวัหน้าส่วนราชการประจาํอาํเภอ 

31. อําเภอมฐีานะเป็นนิตบุิคคลหรอืไม ่ 

ตอบ ไม่เป็น  

32.ผูว้่าราชการจงัหวดัปว่ย ไมส่ามารถปฏบิตังิานไดร้องผูว้่าราชการจงัหวดัจงึทําหน้าที+แทนการปฏบิตัิ

ราชการของรองผูว้่าราชการจงัหวดัคอืประการใด  

ตอบ รกัษาราชการแทน  

33. กฎหมายซึ+งเป็นแมบ่ทในการจดัระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิก่อนพ.ร.บ.ฉบบัปจัจบุนัมผีล 

บงัคบัใช ้ประเทศไทยมกีฎหมายในขอ้ใดเป็นแม่บท  

ตอบ ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัที� 218   

34. ฐานะของส่วนราชการใดที+ไม่มฐีานะเป็นนิตบุิคคล  

ตอบ สาํนักงานในกรมต่าง ๆ  

35. ฐานะของสาํนกันายกรฐัมนตรเีป็นส่วนราชการที+เหมอืนกบั  

ตอบ กระทรวง  

36. ส่วนราชการที+กําหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการปรบัปรงุกระทรวง ทบวงกรม ที+สงักดัสาํนกั

นายกรฐัมนตร ีมฐีานะเป็นเช่นไร                         ตอบ กรม  

37. สาํนกันายกรฐัมนตรอีาจจดัใหม้สี่วนราชการเป็นการภายใน ขึ<นตรงต่อนายกรฐัมนตรไีดก้รณี 

ตอบ 1. จดัทาํนโยบายและแผน 2. กาํกบั เร่งรดั และติดตามนโยบาย 3.ติดตามแผนการปฏิบติั

ราชการตามนโยบาย  
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38. ใครมอีํานาจบงัคบับญัชาสาํนกันายกรฐัมนตร ีและกํากบัโดยทั +วไปในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ตอบ นายกรฐัมนตรี  

39. หน่วยงานใดทาํหน้าที+เกี+ยวกบัราชการทางการเมอืง และไมม่ฐีานะเป็นกรม 

ตอบ สาํนักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะรฐัมนตรี เป็นผูบ้งัคบับญัชา

ข้าราชการ 

40. หากมคีวามจาํเป็นตอ้งมสี่วนราชการทําหน้าที+จดัทํานโยบายและแผนกํากบั เร่งรดัและตดิตาม

นโยบายจะตอ้งรบัการอนุมตัจิากใคร  

ตอบคณะรฐัมนตรีโดยมีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงนั;นเป็นผู้บงัคบับญัชา  

41. ใครเป็นผูบ้งัคบับญัชาขา้ราชการในกระทรวงรองจากรฐัมนตร ี 

ตอบ ปลดักระทรวง  

42. ในกระทรวงหนึ+ง ๆ จะมตีําแหน่งผูช่้วยปลดักระทรวงไดห้รอืไม่ 

ตอบ มีหรือไม่มีกไ็ด้  

43. ในกระทรวงหนึ+ง ๆหน่วยงานใดรบัผดิชอบราชการทางการเมอืง  

ตอบ สาํนักงานเลขานุการรฐัมนตรี  

44. กรณทีี+นายกรฐัมนตรแีละรองนายกรฐัมนตรไีมอ่าจปฏบิตัหิน้าที+ไดใ้ครเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

ตอบ รฐัมนตรีที�คณะรฐัมนตรีมอบหมาย  

45. กรณทีี+ผูด้าํรงตําแหน่งรฐัมนตรวี่าการกระทรวง รฐัมนตรช่ีวยว่าการไมส่ามารถปฏบิตัริาชการไดใ้คร

เป็นผูร้กัษาราชการแทน  

ตอบ รฐัมนตรีที�คณะรฐัมนตรีมอบหมาย  

46. กรณทีี+ผูด้าํรงตําแหน่งปลดักระทรวง รองปลดักระทรวงไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที+ไดใ้ครเป็นผูร้กัษา

ราชการแทน  

ตอบ ผูด้าํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่าอธิบดี หรือเทียบเท่าที�รฐัมนตรีแต่งตั ;ง 

47. กรณทีี+เลขานุการรฐัมนตร ีผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรไีมส่ามารถปฏบิตัหิน้าที+ไดใ้ครเป็นผูร้กัษา

ราชการแทน 

ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที�รฐัมนตรีว่าการแต่งตั ;ง  

48. กรณทีี+อธบิด ีรองอธบิด ีไมอ่าจปฏบิตัหิน้าที+ไดใ้ครเป็นผูร้กัษาราชการแทน 

ตอบ ข้าราชการในกรมซึ�งดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากว่ารองอธิบดีหรือหวัหน้ากองหรือเทียบเท่าที�

ปลดักระทรวงแต่งตั ;ง 

49. ผูร้กัษาราชการแทนในตําแหน่งต่างๆมอีํานาจหน้าที+เพยีงใด  
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ตอบ มีอาํนาจหน้าที�เช่นเดียวกบัผูซึ้�งตนแทน  

50. การตั <งจงัหวดัใหมก่ระทําไดโ้ดยกฎหมายใด 

ตอบ พระราชบญัญติั  

51. ใครเป็นกรมการจงัหวดั  

ตอบผู้ว่าราชการจงัหวดัรองผูว่้าราชการจงัหวดัคนหนึ�งที�ผูว่้าราชการจงัหวดัมอบหมาย ปลดั

จงัหวดัอยัการจงัหวดัหวัหน้าตาํรวจภธูรจงัหวดั และ หน.ส่วนราชการประจาํจงัหวดักระทรวงละ 

1 คน และหวัหน้าสาํนักงานจงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ  

52. หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวงต่างๆถา้มหีลายตําแหน่งจะเป็นกรมการจงัหวดัไดก้ี+

ตําแหน่ง 

ตอบ เป็นได้ 1 คนตามที�ปลดักระทรวงแต่งตั ;ง 

53. หวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัจากกระทรวงใดที+เป็นกรมการจงัหวดัไดม้ากกว่ากระทรวงอื+น 

ตอบ กระทรวงมหาดไทย  

54. ผูว้่าราชการจงัหวดัจะแต่งตั <งหวัหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดัซึ+งปฏบิตัหิน้าที+ในราชการส่วน

ภมูภิาคเป็นกรรมการจงัหวดัเพิ+มขึ<นไดห้รอืไม่ 

ตอบ เพิ�มได้โดยทาํหน้าที�ใดหน้าที�หนึ�งโดยเฉพาะ  

55. การตั <งอําเภอใหมต่อ้งทําอยา่งไร  

ตอบ พระราชกฤษฎีกา  

56. ปจัจุบนัประเทศไทยมสี่วนราชการที+มฐีานะเป็นกระทรวงกี+กระทรวง 

ตอบ 20 กระทรวง  

57. ฐานะของส่วนราชการใดไมม่ฐีานะเป็นนิตบุิคคล (ม.7)  

ตอบ สาํนักงานในกรมต่าง ๆ  

58. ใครเป็นขา้ราชการพลเรอืนสามญั (ม.13) 

ตอบ รองเลขาธิการนายกรฐัมนตรีฝ่ายการบริหาร  

59. ตําแหน่งใดไม่มกีําหนดไวใ้นกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิ 

ตอบ ผูช่้วยนายอาํเภอ  

60. นายอําเภออาจมอบอํานาจใหใ้ครปฏบิตัริาชการแทนไดบ้า้ง (ม.38)  

ตอบ ปลดัอาํเภอ,เกษตรอาํเภอ,สาธารณสขุอาํเภอ,พฒันาการอาํเภอ  

61. กรณทีี+เลขานุการรฐัมนตร ีผูช่้วยเลขานุการรฐัมนตรไีมส่ามารถปฏบิตัหิน้าไดใ้ครเป็นผูร้กัษาราชการ

แทน(ม.43)  
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ตอบ ข้าราชการในกระทรวงที�รฐัมนตรีว่าการแต่งตั ;ง  

62. ในกรมการจงัหวดัจะมขีา้ราชการในสงักดักระทรวงมหาดไทยอยู่จาํนวนเท่าใด(ม.53)  

ตอบ 4 คน (ผวจ. รองผวจ.ที� ผวจ. แต่งตั ;งปจ. หน.สนง.จว.)  

63. ตามกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิตําแหน่งใดอาจจะมกีไ็ด ้ไม่มกีไ็ด(้ม.54)  

ตอบ รองผูว่้าราชการจงัหวดั  

64. ตามกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิกําหนดใหข้อ้ใดรบัผดิชอบในการวางแผน 

ตอบ สาํนักงานจงัหวดั  

65. อําเภอแบ่งส่วนราชการออกเป็น (ม.66) 

ตอบ สาํนักงานอาํเภอและส่วนราชการประจาํอาํเภอ  

66. การจดัการปกครองนอกจากที+บญัญตัไิวใ้นกฎหมายระเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิแลว้ใหเ้ป็นไป

ตาม     (ม.68)  

ตอบ  พ.ร.บ.ลกัษณะปกครองท้องที� พ.ศ. 2457  

67. การจดัระเบยีบบรหิารราชการส่วนทอ้งถิ+นตามกฎหมายแบ่งเป็นกี+ประเภท(ม.70)  

ตอบ 4 (อบจ. เทศบาล สขุาภิบาล และการปกครองท้องถิ�นอื�นที� กม.จดัตั ;งขึ;น)  

68. “ราชการส่วนทอ้งถิ+นอื+นตามที+กฎหมายกําหนด” หมายถงึ (ม.70)  

ตอบ กรงุเทพมหานคร/พทัยา / อบต.  

69. ส่วนราชการใดทไีมส่งักดัสาํนกันายกรฐัมนตร ีกระทรวงหรอืทบวง 

ตอบ ราชบณัฑิตยสถาน ,สาํนักงานอยัการสงูสดุ,สาํนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  

70. ส่วนราชการใดที+มไิดอ้ยู่ในบงัคบับญัชาของนายกรฐัมนตร ี

ตอบ ราชบณัฑิตยสถาน  

71. การจดัระเบยีบราชการของกระทรวง มดีงันี<  

ตอบ สาํนักเลขานุการรฐัมนตรี,สาํนักงานปลดักระทรวง,กรมหรือส่วนราชการที�เรียกชื�ออย่าง

อื�น  

72. การแบ่งส่วนราชการในกรมสามารถแบ่งออกเป็น ดงันี<  

ตอบ สาํนักงานเลขานุการกรม,กองหรือส่วนราชการที�มีฐานะเทียบกอง 

73. การมอบอํานาจตามกฎหมายโดยชอบแลว้ผูร้บัมอบอํานาจมหีน้าที+ตอ้งรบัมอบอํานาจนั <นและจะมอบ

อํานาจนั <นใหแ้ก่ผูด้าํรงตําแหน่งอื+นต่อไปไดห้รอืไมโ่ดยไมร่วมเรื+องมอบอํานาจใหแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดั 

ตอบ ไม่ได้  
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที�ดีพ.ศ. 2546 

1.     พระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงที+ด ีพ.ศ. 2546 ไดต้ราขึ<น

ตาม กฎหมายขอ้ใด 

                กฎหมายรฐัธรรมนูญและพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผน่ดิน  

2.ในทางปฏบิตัริาชการส่วนใดจะปฏบิตัเิมื+อใดตอ้งมเีงื+อนไขอยา่งไรใครเป็นผูก้ําหนดใหป้ฏบิตัติามพระ

ราชกฤษฎกีานี< 

                คณะรฐัมนตรี 

3.ใครมหีน้าที+ใหข้อ้เสนอแนะ(แก่คณะรฐัมนตร)ีก่อนจะปฏบิตัติามพระราชกฤษฎกีานี<ในการที+จะใหส้่วน

ราชการปฏบิตัเิมื+อใดและจะตอ้งมเีงื+อนไขอยา่งใดบา้ง 

                ก.พ.ร.  

4.     คาํว่า "ส่วนราชการ"ตามความหมายพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการ

บา้นเมอืงที+ดพี.ศ.2546 นั <นใหค้วามหมายถงึส่วนราชการตามกฎหมายขอ้ใด 

                ตามกฎหมายว่าด้วยการปรบัปรงุกระทรวงทบวงกรม 

5.     การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที+ดนีั <นจะตอ้งบรหิารราชการใหบ้รรลุเป้าหมายทั <งหมดกี+ประการ 

                7 ประการ  

6.     การบรหิารกจิการบา้นเมอืงที+ดนีั <นเป้าหมายสงูสุดคอืขอ้ใด 

                เกิดประโยชน์สงูสดุของประชาชน 

7.     ความบรหิารของการเพื+อประโยชน์สุขของประชาชนมเีป้าหมายเพื+อให ้

-ความผาสุกของประชาชน   - ความอยูด่ขีองประชาชน   -ความสงบสุขเรยีบรอ้ยของประชาชน 

8.     ในการบรหิารราชการเพื+อประโยชน์สุขของประชาชนส่วนราชการจะตอ้งดําเนินการโดยเอาอะไร

เป็นศูนยก์ลางในการบรหิารกจิการ 

                ประชาชน 

9.     ในการกําหนดภารกจิของรฐัและส่วนราชการจะต้องเป็นไปเพื+อวตัถุประสงคค์วามสุขของ

ประชาชนและจะสอดคลอ้งตาม 

                แนวนโยบายแห่งรฐัและนโยบายของคณะรฐัมนตรี 

10.  ในการบรหิารราชการเพื+อประโยชน์สุขของประชาชนนั <นส่วนราชการจะตอ้งต้องมแีนวทางในการ

บรหิารราชการกี+ประการ 

                 5 ประการ  

11.  ส่วนราชการใดที+จะตอ้งดาํเนินการใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดของประชาชนนั <นจะตอ้งมกีารกําหนดแนว
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ทางการบรหิารราชการตามขอ้ใดเป็นอนัดบัแรก 

ก. กาํหนดภารกิจการบริหารกิจการราชการให้สอดคล้องกบัแนวนโยบายของรฐั 

12.  องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นจะตอ้งจดัทําแผนปฏบิตัริาชการใหส้อดคลอ้งกบัแผนการปฏบิตัริาชการ

แผ่นดนิ     โดยจดัทํา เป็นแผนตามขอ้ใด 

                 4 ปี         

13.  ผูท้ี+ทาํหน้าที+ดแูลและใหค้วามช่วยเหลอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ+นในการจดัทาํหลกัเกณฑก์าร

บรหิารกจิการบา้นเมอืงที+ดตีามแนวทางของพระราชกฤษฎกีานี<คอื 

                กระทรวงมหาดไทย  

 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� 10 

 

1. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที+ 10 ใชร้ะหว่างพ.ศ.2550-2554  (ครม.เหน็ชอบเมื+อวนั

องัคารที+15 ส.ค.49) 

2. เป้าหมาย  ของแผนพฒันาฯฉบบัที+ 10  ม ี 5 ดา้น  คอื 

   1) ดา้นการพฒันาคุณภาพคน 2) ดา้นการพฒันาชุมชนและแกป้ญัหาความยากจน          3) ดา้น

เศรษฐกจิ                  

         4) ดา้นการสรา้งความมั +นคงของฐานทรพัยากรและสิ+งแวดลอ้ม        5) ดา้นธรรมาภบิาล 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ  ของแผนพฒันาฯ ฉบบัที+  10  ม ีดงันี< 

   1) การพฒันาคุณภาพคนและสงัคมไทยสู่สงัคมแห่งภูมปิญัญาและการเรยีนรู ้

   2) การสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานที+ม ั +นคงของประเทศ 

3) การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหส้มดุลและยั +งยนื 

    4) การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพและการสรา้งความมั +นคงของฐานทรพัยากรและ

สิ+งแวดลอ้ม 

5) การเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ 

4. วตัถุประสงค ์ของการพฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัที+ 10  

         1) เพื+อสรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้่คุณธรรม  จรยิธรรมอย่างต่อเนื+อง 

  2) เพื+อเพิ+มศกัยภาพของชุมชน เชื+อมโยงเป็นเครอืข่าย 

         3) เพื+อปรบัโครงสรา้งการผลติสู่การเพิ+มคุณค่าของสนิคา้และบรกิาร 

  4) เพื+อสรา้งภมูคิุม้กนัและระบบบรหิารความเสี+ยง 

  5) เพื+อสรา้งระบบการแขง่ขนัดา้นการคา้และการลงทุนใหเ้ป็นธรรม 
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6) เพื+อเสรมิสรา้งความอุดมสมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาตแิละรกัษาคุณภาพสิ+งแวดลอ้ม 

  7) เพื+อเสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการประเทศ 

5 . จรยิธรรมที+ใชใ้นการทาํงานของผูบ้รหิารและนกัพฒันา 

    อคต ิ   4  ประการ  คอื 

                1.ฉนัทาคต ิ          ความลาํเอยีงเพราะชอบ 

2. โทสาคต ิ           ความลาํเอยีงเพราะชั +ว 

3. โมหะคต ิ          ความลาํเอยีงเพราะหลง 

4. ภยาคต ิ              ความลาํเอยีงเพราะกลวั 

     สงัคหวตัถุ 4  ประการ  คอื 

1. ทาน   คอื การให ้

2. ปิยวาจา  คอื การพดูจาดว้ยถอ้ยคาํไพเราะอ่อนหวาน 

3. อตัถจรยิา  คอื ทาํตวัใหเ้ป็นประโยชน์แก่ผูอ้ื+น 

4. สมานตัตตา  คอื การปฏบิตัตินอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย วางตวัสมํ+าเสมอ 

      พรหมวหิาร 4   ประการ  คอื 

1. เมตตา    ปรารถนาใหผู้อ้ื+นมสีุข 

2. กรณุา     ความสงสารช่วยใหผู้อ้ื+นพน้ทุกข ์

3. มทุติา     ความยนิดเีมื+อผูอ้ื+นมคีวามสุข 

4.อุเบกขา  ความมใีจเป็นกลาง การวางเฉย 

 

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ�มเติม 

1.ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ 

“การพสัดุ” หมายความว่าการจดัทําเอง การซื<อ การจา้ง การจา้ที+ปรกึษา การจา้งออกแบบและควบคุม

งาน  

                 การแลกเปลี+ยน การเช่าการควบคุม การจาํหน่าย การดาํเนินการอื+นที+กําหนดไวใ้น

ระเบยีบ 

2. “พสัดุ” หมายความ วสัดุ ครภุณัฑ ์ที+ดนิและสิ+งก่อสรา้ง 

3. “หวัหน้าส่วนราชการ” หมายถงึ 

                -สาํหรบัราชการบรหิารส่วนกลาง หมายถงึ อธบิดหีรอืหวัหน้าส่วนราชการที+เรยีกชื+ออยา่ง

อื+นและ 

                  มฐีานะเป็นนิตบุิคคล 
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                -สาํหรบัราชการส่วนภูมภิาค หมายถงึ ผูว้่าราชการจงัหวดั 

4. “หวัหน้าเจา้หน้าที+พสัดุ” หมายถงึ หวัหน้าหน่วยงานระดบักองหรอืที+มฐีานะเทยีบเท่ากอง  

       ซึ+งปฏบิตังิานในสายงานที+เกี+ยวกบัพสัดุตามองคก์รกลางบรหิารงานบุคคลกําหนด หรอืขา้ราชการ

อื+น 

        ซึ+งไดร้บัการแต่งตั <งจากหวัหน้าส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหน้าเจา้หน้าที+พสัดุแลว้แต่กรณ ี

5. “เจา้หน้าที+พสัดุ” หมายถงึ เจา้หน้าที+ซึ+งดาํรงตําแหน่งที+มหีน้าที+เกี+ยวกบัการพสัดุหรอืผูไ้ดร้บั 

        แต่งตั <งจากหวัหน้าส่วนราชการใหม้หีน้าที+หรอืปฏบิตังิานเกี+ยวกบัการพสัดุ 

6. การซื<อหรอืการจา้งกระทําได ้6 วธิ ีคอื 

1)วธิตีกลงราคา คอืการซื<อหรอืการจา้งครั <งหนึ+งซึ+งมรีาคาไมเ่กนิ 100,000 บาท 

2) วธิสีอบราคาคอืการซื<อหรอืการจา้งครั <งหนึ+งซึ+งมรีาคาเกนิ 100,000 บาท แต่ไมเ่กนิ  

2,000,000 บาท 

3)วธิปีระกวดราคา คอืการซื<อหรอืการจา้งครั <งหนึ+งซึ+งมรีาคาเกนิ 2,000,000 บาท 

4) วธิพีเิศษ 

5)วธิกีรณพีเิศษ 

6)วธิปีระมลูดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท์ี+กระทรวงการคลงักําหนด 

7.  คณะกรรมการที+ดําเนินการตามระเบยีบฯ ประกอบดว้ยประธานกรรมการ 1 คน และ 

         กรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกตเิดมิใหแ้ต่งตั <งจากขา้ราชการระดบั 3หรอืเทยีบเท่าขึ<นไป ใน

กรณี 

         จาํเป็นหรอืเพื+อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั <งบุคคลที+มใิช่ขา้ราชการรว่มเป็นกรรมการกไ็ด ้

8. การซื<อหรอืการจา้งในวงเงนิไมเ่กนิ 10,000 บาทจะแต่งตั <งขา้ราชการหรอืลกูจา้งประจาํคนหนึ+ง 

        ซึ+งไมใ่ช่ผูจ้ดัซื<อหรอืจดัจา้งเป็นผูต้รวจรบัพสัดุหรอืงานจา้งโดยใหป้ฏบิตัหิน้าที+เช่นเดยีวกบั 

        คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

 

9. การซื<อหรอืการจา้งโดยวธิตีกลงราคา ในกรณีจาํเป็นและเรง่ด่วนถา้เกดิขึ<นโดยไมไ่ดค้าดหมายไว ้

         ก่อนและไมอ่าจดําเนินการตามปกตไิดท้นัใหเ้จา้หน้าที+พสัดุหรอืเจา้หน้าที+ผูร้บัผดิชอบในการ

ปฏบิตั ิ

        ราชการนั <นดาํเนินการไปก่อนแลว้รบีรายงานของความเป็นชอบต่อหวัหน้าส่วนราชการและเมื+อ 

         หวัหน้าส่วนราชการใหค้วามเป็นชอบแลว้ใหถ้อืว่ารายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรบัโดย 

        อนุโลม 

10. การซื<อหรอืการจา้งโดยวธิสีอบราคาก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วนั สาํหรบัการสอบ 
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        ราคาในประเทศ หรอืไมน้่อยกว่า ๔๕ วนั สาํหรบัการสอบราคานานาชาตใิหเ้จา้หน้าที+พสัดุส่ง 

         ประกาศเผยแพรก่ารสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงัผูม้อีาชพีขายหรอืรบัจา้งทํางานนั <น 

        โดยตรงหรอืโดยทางไปรษณยีล์งทะเบยีนใหม้ากที+สุดเท่าที+จะทําไดก้บัปิดประกาศไวโ้ดยเปิดเผย  

        ณ ส่วนราชการนั <น 

11. ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ+มเตมิถงึฉบบั 6  พ.ศ. 2544 

12. ผูร้กัษาการตามระเบยีบสาํนกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุพ.ศ. 2535คอื  ปลดักระทรวงการคลงั 

13. หวัหน้าเจา้หน้าที+พสัดุและเจา้หน้าที+พสัดุผูว้่าราชการจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตั <งในระดบัภมูภิาค 

14. คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ(กวพ.)  ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 

       ผูท้รงคุณวุฒไิมเ่กนิ 5 คน มวีาระคราวละ 2 ปี 

15. การตรวจสอบพสัดุประจาํปี  ดาํเนินการ ก่อนสิ<นเดอืนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหน้าส่วนราชการหรอื

หวัหน้าหน่วยงานแต่งตั <งเจา้หน้าที+ในส่วนราชการซึ+งไมใ่ช่เจา้หน้าที+พสัดุคนหนึ+ง หรอืหลายคนตาม

ความจาํเป็น  เพื+อตรวจสอบการจา่ยพสัดุ  งวดตั <งแต่วนัที+  1 ตุลาคม ปีก่อน จนถงึวนัที+ 30 กนัยายน ปี

ปจัจบุนั 

ระเบียบฯ ว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที�2) พ.ศ.2539 

16. การลา ตามระเบยีบฯว่าดว้ยการลาของขา้ราชการ  พ.ศ.2535 แกไ้ขเพิ+มเตมิ (ฉบบัที+2) พ.ศ.2539  

       ม ี 9 ประเภท  ไดแ้ก่    1. ลาปว่ย    2. ลากจิส่วนตวั      3. ลาคลอดบุตร     4.  ลาพกัผ่อน       

            5. ลาอุปสมบท   6. ลาตรวจเลอืก/ระดมพลทหาร     7. ลาศกึษา ฝึกอบรม ดงูาน   

            8. ลาไปปฏบิตังิานองคก์ารระหว่างประเทศ            9. ลาตดิตามคู่สมรส 

17. การลาปว่ย  ลาไดด้งันี< 

                1.ลาไดไ้มเ่กนิ  120 วนัทาํการ  เวน้แต่อนัตรายจากปฏบิตัหิน้าที+ 

                2.  ลา  30 วนัขึ<นไป  ตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์(ไมถ่งึ  30 วนัขึ<นอยูก่บัผูบ้งัคบับญัชา) 

18. การลากจิส่วนตวั  ลาไดด้งันี< 

          1. ลาไดไ้มเ่กนิ  45 วนัทาํการ     2.ลากจิส่วนตวัเลี<ยงดบุูตรใหล้าต่อเนื+องจากการลาคลอดไดไ้ม่

เกนิ  150 วนัทาํการโดยไม่ไดร้บัเงนิเดอืน 

19. ลาคลอดบุตร    ลาไดไ้มเ่กนิ  90 วนั (นบัจากวนัเริ+มลาทุกวนัแมว้นัหยดุ) 

20. ลาอุปสมบท/พธิฮีจัย ์  ไมเ่กนิ  120 วนั  ส่งใบลาก่อนวนับวช/วนัไปไม่น้อยกว่า  60 วนั ต่อ

ปลดักระทรวง 

21. ลาศกึษาต่อ  ฝึกอบรม ดงูาน/ลาไปปฏบิตังิานองคก์ารระหว่างประเทศ/ลาตดิจามคู่สมรส ลาไดไ้ม่

เกนิ  4 ปี 

22. พฒันาการอําเภอ  มอีํานาจอนุญาตใหข้า้ราชการทุกตําแหน่งในฝ่ายลาปว่ยครั <งที+หนึ+งไมเ่กนิ  30 
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วนั   

       ลากจิส่วนตวัครั <งหนึ+งไมเ่กนิ  15วนั 

23. นายอําเภอมอีํานาจใหข้า้ราชการทุกตําแหน่งในส่วนราชการ ลาไดด้งันี< 

            1.  ลาปว่ยครั <งหนึ+งไมเ่กนิ  60 วนั  ลากจิส่วนตวัครั <งหนึ+งไมเ่กนิ  30วนั        2.  ลาคลอด

บุตร   3. ลาพกัผ่อน 

24. ผูว้่าราชการจงัหวดัมอีํานาจใหข้า้ราชการในสงักดั ลาได ้ดงันี< 

                  1. ลาปว่ย  120 วนั , ลากจิ  45 วนั        2. ลาคลอดบุตร       3. ลาพกัผ่อน     4.ลา

เขา้รบัการระดมพล 

25. การลาพกัผ่อน มแีนวทางการดาํเนินการ ดงันี< 

                    1.  ตอ้งเขา้รบัราชการแลว้ ครบ  6 เดอืน 

                    2.  ลาได ้ 10 วนั/ปี 

                    3.  ลาสะสมไดไ้มเ่กนิ  20 วนั/ปี  เวน้แต่รบัราชการ  10 ปีมวีนัลาสะสมไดไ้มเ่กนิ  30 

วนั 

26. การนบัวนัลาตามระเบยีบนี<  ใหน้บัตามปีงบประมาณ 

27. การลากจิส่วนตวั, ลาพกัผ่อนและลาปว่ย ที+มใิช่ลาปว่ยตามกฎหมายว่าดว้ยการสงเคราะหข์า้ราชการ 

      ผูไ้ดร้บัอนัตราย หรอืการเจบ็ปว่ยเพราะเหตุปฏบิตัริาชการ ใหน้บัเฉพาะวนัทาํการ 

28.การขออนุญาตไปต่างประเทศซึ+งอยูต่ดิเขตแดนประเทศไทยใหผู้ว้่าราชการจงัหวดัและนายอําเภอใน 

      ทอ้งที+ที+มอีาณาเขตตดิต่อกบัประเทศใดมอีํานาจอนุญาตใหข้า้ราชการในราชการบรหิารส่วนภมูภิาค 

ในสงักดัจงัหวดั หรอือําเภอนั <น ๆไปประเทศนั <นได ้โดย - ผูว้่าราชการจงัหวดัมอีํานาจอนุญาตไดค้รั <ง

หนึ+งไมเ่กนิ 7วนั  

-นายอําเภอมอีํานาจอนุญาตไดค้รั <งหนึ+งไมเ่กนิ3 วนั 

29. การลาอุปสมบทหรอืการลาไปประกอบพธิฮีจัยโ์ดยปกตใิหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

       ตามลําดบัจนถงึผูม้อีํานาจพจิารณาหรอือนุญาตก่อนวนัลาอุปสมบทหรอืก่อนวนัเดนิทางไป

ประกอบ 

       พธิฮีจัยไ์มน้่อยกว่า 60 วนั แต่ถา้มเีหตุพเิศษไมอ่าจเสนอหรอืจดัส่งใบลาไดใ้หช้ี<แจงเหตุผลความ 

       จาํเป็นประกอบการลาและใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของผูม้อีํานาจที+จะพจิารณาใหล้าหรอืไมก่ไ็ด ้

30.ขา้ราชการที+ไดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการตรวจเลอืกใหร้ายงานการลาต่อผูบ้งัคบับญัชาก่อนวนัเขา้รบั 

         การตรวจเลอืกไม่น้อยกว่า 48 ชั +วโมง 

31. ขา้ราชการทไีดร้บัหมายเรยีกเขา้รบัการเตรยีมพลใหร้ายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาภายใน 48 ชั +วโมง  

         นบัแต่เวลารบัหมายเรยีกเป็นตน้ไป 
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32. การลาตามขอ้58,59 ขา้ราชการผูน้ั <นใหไ้ปเขา้รบัการตรวจเลอืก หรอืเขา้รบัการเตรยีมพล 

        ตามวนั เวลาในหมายเรยีกนั <น โดยไมต่อ้งรอรบัคําสั +งอนุญาต 

33. การลาตดิตามคู่สมรสขา้ราชการซึ+งประสงคจ์ะลาใหเ้สนอหรอืจดัส่งใบลาต่อผูบ้งัคบับญัชา 

        ตามลาํดบั จนถงึปลดักระทรวง หรอืหวัหน้าส่วนราชการชั <นตรงแลว้แต่กรณเีพื+อพจิารณาอนุญาต

ให ้

        ลาไดไ้มเ่กนิ 2 ปี และในกรณีจาํเป็น อาจอนุญาตใหล้าต่อไดอ้กี 2 ปี ถา้เกนิ 4ปี ใหล้าออกจาก 

        ราชการ 

 

 

 

ข้อสอบงานสารบรรณ   

 

1.ระเบยีบสํานกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยงานสารบรรณ คาํว่า"งานสารบรรณ" ในที+นี<หมายความว่าอยา่งไร 

                   งานที )เกี )ยวกบัการบริหารงานเอกสาร**        

2.ระเบยีบงานสารบรรณที+ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนัเริ+มใชบ้งัคบัตั <งแต่ เมื+อใด 

                   1 มิถนุายน2526** 

3.หนงัสอืราชการคอือะไร 

                    เอกสารที )เป็นหลกัฐานในทางราชการ** 

4.หนงัสอืที+มไีปมา ระหว่างส่วนราชการหรอืส่วนราชการมถีงึบุคคลภายนอก จดัเป็นหนงัสอืประเภทใด 

                  หนังสือภายนอก**                               

5.ขอ้ใดต่อไปนี<อาจไม่มใีนหนงัสอืราชการ 

                  อ้างถึงและสิ )งที )ส่งมาด้วย** 

6.หนงัสอืภายในเป็นหนงัสอื 

                 -ติดต่อภายในกระทรวงเดียวกนั      -ติดต่อภายในกรมเดียวกนั      -.ติดต่อภายใน

จงัหวดัเดียวกนั                     

7.หนงัสอืภายนอกกบัหนังสอืภายในต่างกนัในขอ้ใด 

                  .แบบฟอรม์ 

8.หนงัสอืทใีชป้ระทบัตราใชใ้นกรณใีดบา้ง 

                  -ขอทราบรายละเอียดเพิ�มเติม                   -การเตือนเรื�องที�ค้าง                        -ส่ง

สิ�งของเอกสาร สาํเนา                         
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9.แถลงการณ์ เป็นหนังสอืประเภทใด 

                  ประชาสมัพนัธ*์*                                 

10. บรรดาขอ้ความที+ผูม้อีํานาจหน้าที+กําหนดใหใ้ชโ้ดยอาศยัอํานาจของกฎหมาย**(ข้อบงัคบั) 

11. บรรดาขอ้ความที+ทางราชการแถลงเพื+อทําความเขา้ใจในกจิการของทางราชการหรอืเหตุการณ์ หรอื

กรณใีดๆ ใหท้ราบชดัเจน**(แถลงการณ์) 

12. บรรดาขอ้ความที+ผูบ้งัคบับญัชาสั +งการใหป้ฏบิตัโิดยชอบดว้ยกฎหมาย**(คาํสั �ง) 

13.บรรดาขอ้ความที+ทางราชการประกาศหรอืชี<แจงใหท้ราบทั +วกนั** (ประกาศ) 

14.หนงัสอืราชการที+มคีาํว่า “ด่วนมาก” ผูม้หีน้าที+ดําเนินการจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

                  ปฏิบติัโดยเรว็กว่าปกติ 

15.วนัเดอืน ปี ที+ออกหนงัสอืในหนงัสอืประทบัตราใหพ้มิพไ์วต้รงส่วนไหนในหนงัสอื 

                  ได้ชื )อส่วนราชการที )ส่งหนังสือออก** 

16.หนงัสอืประทบัตราจะมคีวามสมบรูณ์พรอ้มที+จะส่งออกได ้จะตอ้ง… 

                   มีผู้ลงชื )อกาํกบัตราที )ประทบัตามระเบียบ** 

17.รายงานการประชุมจดัอยูใ่นหนงัสอืราชการชนิดใด 

                    หนังสือที )เจ้าหน้าที )จดัทาํขึ$นหรือรบัไว้เป็นหลกัฐานในราชการ** 

18.หนงัสอืประทบัตรา ผูใ้ดมอีํานาจในการลงชื+อกํากบั 

                    หวัหน้ากองหรือผูไ้ด้รบัมอบหมาย** 

19.หนงัสอืราชการที+มคีาํว่า "ด่วน"ผูม้หีน้าที+ดําเนินการจะตอ้งปฏบิตัอิยา่งไร 

                      ปฏิบติัเรว็กว่าปกติเท่าที )จะทาํได้ **  

20.หนงัสอืต่อไปนี< มหีนังสอืประเภทใดที+ตอ้งเกบ็รกัษาไวต้ลอดไป 

                     หนังสือที )เกี )ยวกบัสถิติหลกัฐาน**    

21.ตั <งแต่ขอ้ 22 ถงึ 25 เป็นเรื+องเกี+ยวกบัการจ่าหน้าซองหนงัสอืราชการ ใหพ้จิารณาว่าขอ้ความที+กล่าว

ในแต่ละขอ้นั <นหากจะเขยีนหรอืพมิพล์งบนหน้าซองจะตอ้งเขยีนหรอืพมิพไ์วต้รงส่วน ใดของซอง โดยยดึ

คาํตอบจากตวัเลอืกต่อไปนี< 

ก.ตอ้งเขยีนหรอืพมิพไ์วด้า้นบนซา้ย 

ข.ตอ้งเขยีนหรอืพมิพไ์วต้รงกลางดา้นบน 

ค.ตอ้งเขยีนหรอืพมิพไ์วด้า้นล่างซา้ย 

ง.ตอ้งเขยีนหรอืพมิพไ์วต้รงกลางซอง 

22.เลขที+หนงัสอืออก ** ต้องเขียนหรือพิมพไ์ว้ด้านบนซ้าย 

23.คาํขึ<นตน้ ชื+อผูร้บั ** ต้องเขียนหรือพิมพไ์ว้ตรงกลางซอง 
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24.ชื+อส่วนราชการเจา้ของเรื+อง ** ต้องเขียนหรือพิมพไ์ว้ด้านล่างซ้าย 

25.ด่วนมาก **ต้องเขียนหรือพิมพไ์ว้ด้านบนซ้าย 

26.การเกบ็หนงัสอืราชการปกตจิะตอ้งเกบ็รกัษาไวก้ี+ปี 

                          10 ปี**  

27.ขอ้ความที+บนัทกึในรายงานการประชุมมกัเริ+มตน้ดว้ยอะไร 

                      ประธานกล่าวเปิดประชุม 

29.หนงัสอืราชการที+ตอ้งปฏบิตัใิหเ้รว็กว่าปกต ิแบ่งเป็นกี+ประเภท 

                        3  ประเภท 

30.ขอ้ใดอาจช่วยใหห้นงัสอืราชการมใีจความแจม่ชดั 

                       ก.การใช้ภาษาที�ง่าย สั ;นแต่ได้ใจความดี  ข.การแยกแยะใจความออกเป็นข้อๆ

หรือตอนๆ 

                       ค.การเท้าความถึงเรื�องที�เคยติดต่อกนัมา    

31.ขอ้ใดใน 4 ขอ้ต่อไปนี< ใหป้ฏบิตัเิป็นรายการสุดทา้ยในการรบัหนงัสอื 

                         ส่งให้ส่วนราชการที )เกี )ยวข้องดาํเนินการ** 

32.การเสนอหนงัสอืคอือะไร 

                        การนําหนังสือที )ดาํเนินการชั $นเจ้าหน้าที )แล้วเสนอต่อผู้บงัคบับญัชา** 

33.ซองหนงัสอืราชการมกีี+ขนาด 

                                   4**                     

34.หนงัสอืราชการประเภทใดอาจไมต่อ้งทาํสาํเนาคู่ฉบบัไวก้ไ็ด ้

                       หนังสือประทบัตรา** 

35.ขอ้ใดเรยีงลาํดบัส่วนราชการจากใหญ่ไปหาเลก็ ไดถู้กตอ้ง 

                       กระทรวง กรม กอง แผนก** 

36.การประทบัตรารบัหนงัสอืควรประทบัตามที+ส่วนใดของหนงัสอืจงึจะถูกตอ้ง              ที )มมุบนขวา 

 

 

37.ตราที+ใชป้ระทบัในหนงัสอืประทบัตราตามระเบยีบงานสารบรรณกําหนดใหใ้ชห้มกึสอีะไร 

                              แดง**                                   

38.การเขยีนหนงัสอืราชการถงึพระภกิษุ-สามเณร ทั +วไป ใชค้าํขึ<นตน้อย่างไร 

                             นมสัการ** 

39.หนงัสอืที+เป็นเรื+องธรรมดาสามญัซึ+งไมม่คีวามสําคญัและเป็นเรื+องที+เกดิขึ<นเป็นประจาํเมื+อดาํเนินการ
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เสรจ็แลว้ใหเ้กบ็ไม่น้อยกว่ากี+ปี 

                            1 ปี 

40.ตราครฑุที+ใชส้าํหรบัเป็นแบบพมิพใ์นระเบยีบงานสารบรรณขนาดใหญ่มคีวามสงูเท่าไร 

                           3  ซม.**  

41.ตราครฑุมาตรฐานที+ใชใ้นระเบยีบงานสารบรรณ 2526 มกีี+ขนาด 

                             2 ขนาด 

 

 

 

แนวข้อสอบเศรษฐกิจชุมชนพึ�งตนเอง/ชุมชนเข้มแขง็ 

1. โครงการอนัเนื+องมาจากพระราชดํารเิศรษฐกจิแบบพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรตภิาษาองักฤษว่าอยา่งไร 

    ตอบ    ROYAL-INTIATED SELF SUFFICIENT ECONOMYPROJECT 

2. เศรษฐกจิพอเพยีง เป็นปรชัญาที+พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงมพีระราชดาํรสัขึ<นแนะ

แนวทาง         มาแลว้กี+ปี 

   ตอบ  25 ปี 

3. เศรษฐกจิพอเพยีงตามแนวพระราชดาํรหิมายถงึ 

    ตอบ ความพอประมาณ  ความมีเหตผุล  และการมีระบบคุ้มกนัในตวั 

4. การที+จะเปลี+ยนใหค้นมเีศรษฐกจิพอเพยีงจาํเป็นตอ้งทาํทั <งหมดหรอืไม ่ตามแนวพระราชดําร ิ

    ตอบ    ไม่จาํเป็นเพียงเศษหนึ�งส่วนสี� กอ็ยู่ได้ 

5. การดําเนินโครงการตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง เรื+องใดเป็นเรื+องสาํคญัที+สุด 

    ตอบ   ทุนทางสงัคม (SocialCapital) 

6. เป้าหมายของการพฒันาเศรษฐกจิพอเพยีง กเ็พื+อมุง่พฒันาสนิคา้ชุมชนออกเป็นสนิคา้ส่งออก ใช่

หรอืไม่ 

    ตอบ    ไม่ใช่แต่เป้าหมายเพื�อให้ชุมชนพึ�งตนเองได้ 

7. บทบาทขา้ราชการในการส่งเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีงมอีะไรบา้ง 

   ตอบ     สนับสนุนเงินทุน   เป็นผูใ้ห้ความสะดวก (FACILITATOR) และสนับสนุน 

(SUPPORTER) 

8. หน่วยงานใดรบัผดิชอบการวางนโยบายและแนวทางการดําเนินการตามโครงการอนัเนื+องมาจาก

พระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรต ิ

    ตอบ     คณะกรรมการบริหารโครงการอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิม
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พระเกียรติ( กปร.) 

9. หน่วยงานใดรบัผดิชอบการวางนโยบายและแนวทางการดําเนินการตามโครงการอนัเนื+องมาจาก

พระราชดํารเิศรษฐกจิพอเพยีงเฉลมิพระเกยีรตริะดบัอําเภอ 

   ตอบ      คณะกรรมการพฒันาอาํเภอ 

10. การใชเ้งนิทุนดงักล่าว หากกลุ่มไมส่ามารถคนืเงนิยมืไดจ้ะทําอย่างไร 

    ตอบ   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลต้องตั ;งงบประมาณชดใช้คืนเงินทุน 

11. เศรษฐกจิพอเพยีง สนองตอบต่อเป้าหมายใดทางเศรษฐกจิ 

                ตอบ   การกระจายรายได้และสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 

12. หลกัการสาํคญัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที+ 9(พ.ศ.  2545-2549) 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

                ตอบ  เศรษฐกิจพอเพียงและการเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชน 

13. กรมการปกครองรบัผดิชอบและสนบัสนุนการจดัประชาคม ระดบัใด 

                ตอบ  ระดบัจงัหวดั และอาํเภอ 

14. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน เริ+มปรากฏอยูใ่นแผนพฒันาฉบบัใด 

                ตอบ   แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที� 8 

15. การพฒันาประชารฐั เป็นการพฒันาแบบใด 

                ตอบ   แบบองคร์วม(HORISTIC APPROACH) คือองคป์ระกอบที�เกี�ยวข้องสามารถ

ประสานกนัครบองคมี์ดลุยภาพเกิดขึ;น 

16. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน ปรากฏอยูใ่นโครงการใดของกระทรวงมหาดไทย 

                ตอบ   โครงการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนพึ�งตนเอง 

17. การพฒันาประชารฐัมแีนวทางการพฒันาอย่างไร 

                ตอบ   เน้นความสมัพนัธอ์นัดีระหว่างภาครฐักบัประชาชนให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมสาธารณะของภาครฐั ปรบัปรงุประสิทธิภาพของระบบราชการให้มีความต่อเนื�องในการ

บริหารงานพฒันาและการกระจายอาํนาจสู่ท้องถิ�น 

18. ในระยะเริ+มตน้ของการใชแ้ผนฯ 8 ไดเ้กดิกระบวนการอะไรเกี+ยวกบัการพฒันาประชารฐั 

                ตอบ  ประชาคมจงัหวดั 

19. ตามแนวคดิประชาสงัคม (CIVIL SOCIETY) แบ่งสงัคมออกเป็นส่วนๆ กี+ส่วน อะไรบา้ง 

        ตอบ 3 ส่วน คือภาครฐัหรือราชการ (PUBLICE SECTOR) ภาคธรุกิจเอกชน(BUSINESS 

SECTOR)และภาคประชาชน (VOLUNTARY SECTOR)  
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20. หน่วยงานใดบา้งที+รว่มกนัจดัทาํโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนเพื+อเผชญิปญัหาวกิฤต ิ

                ตอบ กรมการปกครอง กรมการพฒันาชุมชน สาํนักนโยบายและแผน สาํนักงาน

ปลดักระทรวงมหาดไทยสถาบนั  ราชภฏั สาํนักนายกรฐัมนตรีสาํนักงานคณะกรรมการพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

21. โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน เพื+อเผชญิปญัหาวกิฤตมิาจากภาษาองักฤษว่าอยา่งไร 

                ตอบ  THE PROJECT OFCOMMUNITY EMPOWERMENT RESPONSE TO CRISIS 

ACTION PLAN : (CERCAP) 

22. โครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน เพื+อเผชญิปญัหาวกิฤต ิอยูใ่นความดแูลขององคก์รใด 

                ตอบ  คณะกรรมการนโยบายสงัคมแห่งชาติโดยมีคณะอนุกรรมการเสริมสร้างความ

เข้มแขง็ของชุมชน เพื�อเผชิญปัญหาวิกฤติ 

23. องคก์รระหว่างประเทศใด ที+ใหก้ารสนับสนุนโครงการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนเพื+อเผชญิ

ปญัหาวกิฤต ิ

                ตอบ  UNDP – UNITED NATIONDEVELOPMENT PROGRAMME 

24. เทคนิคการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 

        ตอบ     การสร้างวิทยากรเครือข่ายระดบัอาํเภอ จงัหวดั 

25. กรมการปกครองใชว้ธิกีารใด ในการสรา้งวทิยากรเครอืขา่ยระดบัอําเภอ 

    ตอบ     การอบรมแบบมีส่วนร่วม (PARTICITIPATORYTRAINING) 

26. เทคนิคการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชนในการสรา้งวทิยากรเครอืข่ายระดบัอําเภอ 

ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

    ตอบ- A – I –C (APPRECIATION – INFLUENCE – CONTROL) F.S.C. (FUTURE SEARCH 

CONFERENCE) 

27. F.S.C. คอือะไร 

     ตอบ FUTURESEARCH CONFERENCE หรือการสร้างอนาคตร่วมกนัเป็นเทคนิคการทาํ

ความเข้าใจอดีต ปัจจบุนัและเชื�อมโยงสู่อนาคตร่วมกนัร่วมกนัสร้างวิสยัทศัน์ (VISION)ของ

อนาคตและจดัทาํแผนปฏิบติัการรองรบั 

28.A – I – C คอือะไร 

      ตอบAPPRECIATION – INFLUENCE – CONTROL เป็นการประชุมแบบมีส่วนร่วมอย่าง

สร้างสรรคท์าํความเข้าใจสภาพปัญหาและขีดจาํกดั และสร้างวิสยัทศัน์รวมทั ;งแผนงานร่วมกนั 

29. ทุนทางสงัคม (SOCIAL CAPITAL) คอือะไร 
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      ตอบ   ศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์ชุมชน และสถาบนัองคก์รทางสงัคม 

30. ประชาสงัคม (CIVIL SOCIETY) คอือะไร 

      ตอบ  การที�คนในสงัคม มีจิตสาํนึก(CIVILCONSCIOUSNESS) ร่วมกนั มารวมตวักนัใน

ลกัษณะที�เป็นหุ้นส่วนกนัเพื�อกระทาํการบางอย่าง ด้วยความรกัและเอื;ออาทรต่อกนัภายใต้

ระบบการจดัการให้เกิดความรู้สึกร่วมกนั เพื�อประโยชน์สาธารณะ 

31. องคป์ระกอบของประชาสงัคม (CIVIL SOCIETY) ประกอบดว้ยอะไรบา้ง 

      ตอบ  จิตสาํนึกประชาสงัคมโครงสร้างองคก์รประชาสงัคม และเครือข่ายประชาสงัคม 

 

 

32.ผูนํ้าที+อยูใ่นพื<นที+หรอือยู่ในชุมชนที+ทาํหน้าที+ในการกระตุน้และส่งเสรมิใหป้ระชาชน เกดิการรวมตวั

ตามแนวความคดิประชาสงัคมเรยีกว่าอะไร 

      ตอบ  ผูนํ้าการเปลี�ยนแปลง (CHANGAGENT) 

33.  เวทปีระชาคมคอือะไร 

       ตอบ  คือ พื;นที�สาธารณะหรือสถานที�ที�ผูค้นสามารถมาพบปะรวมตวักนัเพื�อพดูคยุ 

แลกเปลี�ยน ความคิดความเหน็ได้ 

34. การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน คอือะไร 

       ตอบ  การเพิ�มกาํลงัอาํนาจให้แก่ประชาชนในการคิด การทาํ การเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

พฒันา การแก้ปัญหาต่าง ๆและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นพระประมขุ 

35. องคป์ระกอบของชุมชนที+เขม้แขง็ ประกอบดว้ย อะไรบา้ง 

                -องคป์ระกอบ 9 ประการ คือ 

                1.มีบคุคลหลากหลายรวมตวักนัอย่างเป็นทางการ หรือไม่ทางการ 

                2.มีเป้าหมายร่วมกนัและยึดโยงเกาะเกี�ยวกนัด้วยผลประโยชน์สาธารณะและของ

สมาชิก 

                3.มีจิตสาํนึกของการพึ�งตนเอง รกัและเอื;ออาทรต่อกนัและมีความรกัชุมชน 

                4.มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมรบัผิดชอบ 

                5.มีการระดมใช้ทรพัยากรในชุมชนอย่างเตม็ที�และมีประสิทธิภาพ 

                6.เรียนรู้ เชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่าย 

                7.มีการจดัทาํกิจกรรมที�เป็นสาธารณะของชุมชนอย่างต่อเนื�อง 
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                8.มีการจดัการบริหารงานกลุ่มที�หลากหลายและเครือข่ายที�ดี 

                9.มีการเสริมสร้างผูนํ้าการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลาย 

36.  ยเูนสโกประกาศใหค้นไทย  2  ท่านเป็นบุคคลสาํคญัของโลก คอื  ม.ร.ว ศึกฤทธิo   ปราโมทย ์

และ                สนุทราภรณ์   (เอื;อ สนุทรสนาน) 

37. การป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ ปี 2553 กระทรวงฯ ไดด้ําเนินการตามยทุธศาสตร ์5 รั <ว

ป้องกนัอยา่ง    

  ต่อเนื+อง  “รั ;วชายแดน  ร ั ;วสงัคม รั ;วชุมชน  ร ั ;วโรงเรียน รั ;วครอบครวั    ” และกาํหนดนโยบาย

เร่งด่วน “Clean and seal” 

38.  Clean  and seal  คอื  การกวาดล้างและการป้องกนั 

39.  การประชุม ASEAN(๑๐ ประเทศ) ที+ประเทศไทยเป็นเจา้ภาพ เป็นครั <งที+ 15 (+๓  คือ จีน ญี�ปุ่ น 

เกาหลี  

       (+๖ ได้แก่ อินเดีย นิวซีแลนด ์ออสเตรเลีย) การประชุมครั ;งที�16 ประเทศเวียตนามเป็น

เจ้าภาพ 

40.  การแกไ้ขรฐัธรรมนูญครั <งนี<เน้นไปที+ 6 ประเดน็หลกั ไดแ้ก่ 1.ที�มาของส.ส. (มาตรา 93 ถึงมาตรา 

98) 2. ที�มาของส.ว. (มาตรา 111 ถึงมาตรา 121) 3.การดาํรงตาํแหน่งทางการเมืองของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(มาตรา 265) 4.การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กบัประชาชนของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวฒิุสภา (มาตรา 266) 5.การทาํสญัญาที�ต้องได้รบัความ

เหน็ชอบจากรฐัสภา(มาตรา 190)  และ 6. การยบุพรรคการเมือง และการเพิกถอนสิทธิเลือกตั ;ง

ของหวัหน้าพรรคการเมืองและกรรมการบริหารพรรคการเมือง (มาตรา 237) 

41.สภาที+ปรกึษาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ เริ+มดาํเนินงานมาตั <งแต่ปีใด  และมจีาํนวนทั <งสิ<นกี+คน 

ตอบ     เริ�มดาํเนินงานมาตั ;งแต่ปี  2543 มีจาํนวนทั ;งสิ;น  99  คน 


