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************************************* 
(1) ใครเป็นผู้แต่งตั้ง เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ก) นายกรัฐมนตรี      ข) คณะรัฐมนตรี 
ค) รัฐสภา       ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จ) พระมหากษัตริย์ 

ข้อ 1 ตอบ จ) พระมหากษัตริย์ 
 (2) ใหห้น่วยงานใด มีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการที่จัดตั้งข้ึนใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอน 

ก) ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ    
ข) กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง  
ค) ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ง) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
จ) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ส านักนายกรัฐมนตรี    

 ข้อ 2 ตอบ ค) ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
(3) ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง 

ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี                              ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
ค) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง         ง) โฆษกรัฐบาล  
จ) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง 

ข้อ 3 ตอบ ค) ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 (4) การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค เป็นหลักการปกครองตามหลักการแบบใด     

ก) การรวมอ านาจ                               ข) การแบ่งแยกอ านาจ 
ค) การแบ่งอ านาจ            ง) การกระจายอ านาจ 
จ) การผสมอ านาจ 

ข้อ 4 ตอบ ค) การแบ่งอ านาจ   
 (5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด เคยทดลองน าเอาระบบการจัดการปกครองแบบผู้จัดการเมือง (City 
Manager)  

ก) เทศบาล                                ข) กรุงเทพมหานคร 
ค) เมืองพัทยา            ง) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ข้อ 5 ตอบ ค) เมืองพัทยา 
(6) การแบ่งส่วนราชการภายในกรมหรือหน่วยงานที่มีชื่ออย่างอ่ืนในระดับกรม ให้ตราเป็นกฎหมายใด  

ก) พระราชบัญญัติ                               ข) พระราชก าหนด 
ค) พระราชกฤษฎีกา            ง) กฎกระทรวง 
จ) ประกาศกระทรวง 

ข้อ 6 ตอบ ง) กฎกระทรวง 
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(7) ส านักงานรัฐมนตรี มีใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของ
ส านักงานรัฐมนตรี 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                              ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี           ง) เลขานุการรัฐมนตรี 
จ) ปลัดกระทรวง 

ข้อ 7 ตอบ ง) เลขานุการรัฐมนตรี 
(8) ให้จัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 4) 

ก) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง                          ข) ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ค) จังหวัด อ าเภอ ต าบล           ง) ระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 8 ตอบ ค) จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
(9) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีใครเป็นผู้บังคับบัญชา
ข้าราชการ 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                              ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี           ง) เลขานุการรัฐมนตรี 
จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ข้อ 9 ตอบ จ) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
10) ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม แต่มิได้
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือทบวง นายกรัฐมนตรีจะมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีด าเนินการตามข้อใด ก็ได้ 

ก) รักษาราชการแทน                               ข) ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ค) ปฏิบัติราชการแทน           ง)  จดัการแทน 
จ) ด าเนินการแทน 

ข้อ 10 ตอบ ค) ปฏิบัติราชการแทน 
(11) การยกเว้น จ ากัด หรือตัดทอน อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการในจังหวัด 
หรือให้ข้าราชการของส่วนราชการใดมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเช่นเดียวกับผู้ว่า
ราชการจังหวัดจะกระท าได้หรือไม่โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ 

ก) ไม่ได้ เพราะอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นอ านาจเฉพาะตัว 
ข) ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญห้ามไว้ 
ค) ไม่ได้ เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการรับมอบอ านาจจากรัฐบาลส่วนกลาง 
ง) ได้ โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
จ) ได้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                             

ข้อ 11 ตอบ จ) ได้ โดยตราเป็นพระราชบัญญัติ                            
(12) คณะกรรมการข้อใด มีหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัด
ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

ก) คณะกรมการจังหวัด    ข) คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ค) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด   ง) คณะที่ปรึกษาจังหวัด 
จ) คณะกรรมการบูรณาการจังหวัด  

ข้อ 12 ตอบ ค) คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
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 (13) ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการการเมือง    
ข) ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีรัฐมนตรีซึ่งเป็นข้าราชการการเมือง
เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ  
ค) เปลี่ยนเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
ง) หัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นกรมการจังหวัดและเลขานุการของคณะกรมการจังหวัด 
จ) นายอ าเภอสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

ข้อ 13 ตอบ ข) ส านักงานรัฐมนตรีมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมือง มีรัฐมนตรีซึ่งเป็น
ข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 

(14) ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานในส านักนายกรัฐมนตรี ให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงไว้ต่อรัฐสภาหรือที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ  

ก) เลขาธิการคณะรัฐมนตรี     ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    ง) ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
จ) นายกรัฐมนตรี  

ข้อ 14 ตอบ จ) นายกรัฐมนตรี  
(15) ต าแหน่งในข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้เป็นข้าราชการการเมืองท้ังหมด  

ก) รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  ประจ าส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี    
ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  นายกรัฐมนตรี  รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี 
ค) รัฐมนตรีช่วยว่าการทบวง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี  ที่ปรึกษารัฐมนตรี และ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง) โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรี  ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
จ) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง   ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการทบวง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวง 

ข้อ 15 ตอบ ก) รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  เลขานุการรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ประจ าส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

(16) ต าแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของส านักงานปลัดกระทรวง (มาตรา 21) 

ก) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    ข) เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     ง) ปลัดกระทรวง 
จ) นายกรัฐมนตรี  

ข้อ 16 ตอบ ง) ปลัดกระทรวง  
 
(17) ส านักงานเลขานุการกรมมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็น
หน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ มีต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบใน
การปฏิบัติราชการของส านักงานเลขานุการกรม (มาตรา 33) 
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ก) เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง    ข) เลขานุการกรม 
ค) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง     ง) ปลัดกระทรวง 
จ) อธิบดี 

ข้อ 17 ตอบ ข) เลขานุการกรม 
(18) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ คนปัจจุบันคือใคร 

ก) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ     ข) นางสาวจารุวรรณ  เฮงตระกูล 
ค) นางเมธินี เทพมณี      ง) นายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 
จ) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 

ข้อ 18 ตอบ จ) นายปกรณ์ นิลประพันธ์ 
(19) การบริหารราชการส่วนภูมิภาค คือข้อใด (มาตรา 51) 

ก) ภาค เขต จังหวัด       ข) จังหวัด อ าเภอ 
ค) จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ     ง) จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
จ) จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 

ข้อ 19 ตอบ ข) จังหวัด อ าเภอ 
(20) ต าแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกรม (มาตรา 32) 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ค) ปลัดกระทรวง     ง) อธิบดี 
จ) เลขานุการกรม 

ข้อ 20 ตอบ ง) อธิบดี 
(21) คณะรัฐมนตรีมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักข้อใดต่อไปนี้  

ก) หลักธรรมาภิบาล                              ข) หลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
ค) หลักการมีส่วนร่วม           ง) หลักนิติธรรม 
จ) ถูกทุกข้อ 

ข้อ 21 ตอบ ข) หลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
(22) แนวนโยบายของรัฐ ในการจัดระบบเศรษฐกิจ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 75) 

ก) เพ่ือลดความแตกต่างระหว่างภาคชนบทและเมือง 
ข) เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประชาชนและประเทศ 
ค) เพ่ือขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม 
ง) เพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็น
ธรรม และยั่งยืน สามารพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง                             

ข้อ 22 ตอบ ก) เพื่อลดความแตกต่างระหว่างภาคชนบทและเมือง 
(23) ในการพัฒนาประเทศ รัฐพึงค านึงถึงความสมดุลระหว่างข้อใดต่อนี้ประกอบกัน (มาตรา 75) 

ก) การพัฒนาส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ข) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ค) การพัฒนาระหว่างชุมชน ชนบทและเมือง 
ง) การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
จ) การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาการเมืองการปกครอง 

ข้อ 23 ตอบ ง) การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน 
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(24) การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง (มาตรา 65) 
ก) ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้ใช้บังคับได้  
ข) การจัดท า การก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 
ค) ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว 
ง) ข้อ ก. และ ข้อ ค. 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 24 ตอบ ก) ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
(25) การจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ขึ้น ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) เพ่ือเสริมสร้างและประสิทธิภาพครู และนักเรียนที่ขาดแคลน 
ข) เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในการศึกษา 
ค) เพ่ือเสริมสร้างและประสิทธิภาพครู 
ง) เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพครู 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 25 ตอบ ก) เพื่อเสริมสร้างและประสิทธิภาพครู และนักเรียนที่ขาดแคลน 
(26) ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร ตามวันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดไว้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะก าหนดวัน
เลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งตามข้อใด นับแต่วันที่เหตุดังกล่าวส้ินสุด (มาตรา 104) 

ก) 15 วัน      ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน  

ข้อ 26 ตอบ ข) 30 วัน 
(27) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายเุท่าใด 

ก) 18 ปีบริบูรณ์ในปีที่มีการเลือกตั้ง 
ข) 18 ปีในปีที่มีการเลือกตั้ง 
ค) 18 ปีในวันเลือกตั้ง 
ง) 18 ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
จ) 18 ปีในวันสมัครรับเลือกตั้ง 

ข้อ 27 ตอบ ค) 18 ปีในวันเลือกตั้ง 
(28) ในการเลือกตั้งทั่วไป เม่ือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยเท่าใด ของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียก
ประชุมรัฐสภาได้ 

ก) ร้อยละ 50 
ข) ร้อยละ 60  
ค) ร้อยละ 90 
ง) ร้อยละ 95 
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จ) ร้อยละ 100 
ข้อ 28 ตอบ ง) ร้อยละ 95 

อธิบาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 มาตรา 84  ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อย
ละเก้าสิบห้าของจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นต้องเรียก
ประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการเรียกประชุมรัฐสภาได้ 
 

(29) คณะกรรมการการเลือกตั้งต้องตรวจสอบเบื้องต้นและประกาศผลการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แต่ต้องตามข้อใดนับแต่วันเลือกตั้ง โดยมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าผลการเลือกตั้งเป็นไป
โดยสุจริตและเที่ยงธรรม  

ก) 30 วัน       ข) ไม่ช้ากว่า 30 วัน 
ค) 45 วัน        ง) 60 วัน 
จ) ไม่ช้ากว่า 60 วัน 

ข้อ 29 ตอบ จ) ไม่ช้ากว่า 60 วัน 
ข้อ 29 ตอบ จ) ไม่ช้ากว่า 60 วัน 

(30) ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องมีอายุเท่าใด 
ก) 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง 
ข) 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
ค) 25 ปีบริบูรณน์ับถึงวันเลือกตั้ง 
ง) ไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
จ) ไม่ต่ ากว่า 35 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 

ข้อ 30 ตอบ ง) ไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(31) ใครเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร (มาตรา 106)  

ก) หัวหน้าคณะรักษาสงบแห่งชาติ 
ข) นายกรัฐมนตรี 
ค) ประธานวุฒิสภา 
ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
จ) ประธานองคมนตรี 

ข้อ 31 ตอบ ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(32) วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนเท่าใด (มาตรา 107)  

ก) 100 คน      ข) 150 คน 
ค) 200 คน      ง) 250 คน 
จ) 300 คน 

ข้อ 32 ตอบ ค) 200 คน 
 
(33) ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่
คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า (มาตรา 269) 

ก) 100 คน      ข) 150 คน 
ค) 200 คน      ง) 250 คน 
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ข้อ 33 ตอบ ค) 250 คน 
(34) ในวาระเริ่มแรก อายุของวุฒิสภามีก าหนดกี่ปี นับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งสมาชิกภาพ
ของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง (มาตรา 269) 

ก) 3 ปี      ข) 4 ปี 
ค) 5 ปี      ง) 7 ปี 
จ) 9 ปี 

ข้อ 34 ตอบ ค) 5 ปี 
(35) ใหต้ าแหน่งใดเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 

ก) ประธานวุฒิสภา    ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ค) ประธานองคมนตรี    ง) ประธานกรรมการการเลือกตั้ง 
จ) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

ข้อ 35 ตอบ ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(36) ใครเป็นประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน 

ก) นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ   ข) นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฎ 
ค) พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา    ง) นายศุภชัย  สมเจริญ 
จ) นายอิทธิพร  บุญประคอง   

ข้อ 36 ตอบ จ) นายอิทธิพร  บุญประคอง   
(37) ต าแหน่งใด เป็นผู้ลงนามสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานกรรมการการเลือกตั้ง 

ก) ประธานวุฒิสภา    ข) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ค) ประธานองคมนตรี   ง) นายกรัฐมนตรี 
จ) หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ 

ข้อ 37 ตอบ ก) ประธานวุฒิสภา  
(38) ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภามีจ านวนไม่ครบตามที่ก าหนด ไม่ว่าเพราะเหตุต าแหน่งว่างลงหรือ
ด้วยเหตุอ่ืนใด อันมิใช่เพราะเหตุถึงคราวออกตามอายุของวุฒิสภา และไม่มีรายชื่อบุคคลที่ส ารองไว้
เหลืออยู่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง (มาตรา 107) 

ก) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 30 วัน 
ข) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 45 วนั 
ค) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 60 วัน 
ง) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาขึ้นแทนภายใน 90 วัน   
จ) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  

ข้อ 38 ตอบ จ) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่  
(39) บุคคลผู้เคยด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงมาแล้ว ยังไม่เกินกี่ปี จะเป็น
รัฐมนตรีหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองมิได้ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (มาตรา 
112) 

ก) 1 ปี      ข) 2 ปี 
ค) 3 ปี      ง) 4 ปี 
จ) 5 ปี 

ข้อ 39 ตอบ ข) 2 ปี 
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(40) การด ารงต าแหน่งในข้อใด จะเป็นกรรมการบริหารหรือด ารงต าแหน่งใด ในพรรคการเมือง
ขณะเดียวกันมิได้ (มาตรา 116) 

ก) นายกรัฐมนตรี     ข) ผู้น าฝ่ายค้าน 
ค) รองประธานสภาผู้แทนราษฎร   ง) ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 

ข้อ 40 ตอบ จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 
(41) ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลง เพราะเหตุอ่ืน นอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่
วัน 

ก) 15 วัน      ข) 30 วัน 
ค) 45 วัน      ง) 60 วัน 
จ) 90 วัน 

ข้อ 41 ตอบ ค) 45 วัน 
(42) ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้กี่คน 

ก) 24 คน       ข) 30 คน 
ค) 36 คน       ง) 42 คน 
จ) 48 คน 

ข้อ 42 ตอบ ข) 30 คน 
(43) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะพ้นจาก
ต าแหน่ง โดยมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้หรือไม่ 

ก) ไม่ได้ เพราะประธานและรองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง 
ข) ไม่ได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ให้อ านาจแก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) ไม่ได้ เพราะประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ ให้อ านาจประชาชนเท่านั้นในการมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
ง) ได้  มติดังกล่าวต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  
ง) ได้  มติดังกล่าวต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่  

 ข้อ 43 ตอบ ง) ได้  มติดังกล่าวต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ 

(44) เม่ือต าแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามอายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือมีการยุบสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือรองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด แล้วแต่กรณีแทนต าแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

ก) 5 วัน       ข) 7 วัน 
ค) 15 วัน       ง) 30 วัน 
จ) 45 วัน 

ข้อ 44 ตอบ ค) 15 วัน 
(45) ต าแหน่งใดมีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห็นว่าเพื่อเป็นการคุ้มครองประโยชน์ของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม  
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ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด   
จ) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ข้อ 45 ตอบ ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(46) เม่ือความปรากฏโดยมีหลักฐานตามสมควรต่อผู้ว่าราชการจังหวัดว่า นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือรอง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใด จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอ านาจหน้าที่อันจะ
เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือฝ่าฝืนค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สั่งการ ให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนโดยพลัน และให้คณะกรรมการสอบสวน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในก่ีวัน นับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง (มาตรา 77) 

ก) 7 วัน       ข) 15 วัน 
ค) 30 วัน       ง) 45 วัน  
จ) 60 วัน 

ข้อ 46 ตอบ จ) 60 วัน 
(47) ต าแหน่งใดมีอ านาจสั่งเพิกถอนมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติได้ ถ้าเห็นว่า
มตินั้นฝ่าฝืนกฎหมาย (มาตรา 78) 

ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
จ) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

ข้อ 47 ตอบ ง) ผู้ว่าราชการจังหวัด  
(48) ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอ่ืน ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บใน
อัตราร้อยละเท่าใด ของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มท่ีเรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร (มาตรา 67) 

ก) ร้อยละ 1       ข) ร้อยละ 2 
ค) ร้อยละ 0       ง) ร้อยละ 1 ใน 9 
จ) ร้อยละ 1 ใน 5 

ข้อ 48 ตอบ ง) ร้อยละ 1 ใน 9  
(49) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย (มาตรา 7) 

ก) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ข้อ 49 ตอบ ข) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
(50) เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข) เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด 
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ค) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
ง) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคล 
จ) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม
ของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

ข้อ 50 ตอบ จ) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนหนึ่งซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งโดยอ้อมของประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 (51) การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นครั้งที่เท่าใด  
ก) 30     ข) 32 
ค) 34     ง) 35 
จ) 36 

ข้อ 51 ตอบ ค) 34 
 (52) การประชุมสุดยอดอาเซียน ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าใด 

ก) วันที่ 10 – 13 มิถุนายน 2562   ข) วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 
ค) วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562   ง) วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 
จ) วันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2562 

ข้อ 52 ตอบ ค) วันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562  
(53) ต าแหน่งใด มีหน้าที่ด าเนินการจัดให้มีการคัดเลือกประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีคณะรัฐมนตรีก าหนด 

ก) ปลัดกระทรวงมหาดไทย    ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค) นายกรัฐมนตรี     ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
จ) ประธานรัฐสภา 

ข้อ 53 ตอบ ง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(54) รัฐบาลจึงได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาโมเดล ไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ประกอบด้วย 5 วาระดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 
ข) การเตรียมคนไทย 4.0 ให้พร้อมก้าวสู่โลกที่หนึ่ง 
ค) การสร้างวิสาหกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ง) การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเป้าหมาย 
จ) การเชื่อมนโยบายประชารัฐสู่ประชาคมโลก 

ข้อ 54 ตอบ จ) การเชื่อมนโยบายประชารัฐสู่ประชาคมโลก 
(55) Thailand 4.0 ก าหนดเป้าหมายครอบคลุมในกี่มิติ 

ก)  2 มิติ      ข) 3 มิต ิ
ค) 4 มิต ิ      ง) 5 มติิ 
จ) 6 มิติ 

ข้อ 55 ตอบ ค) 4 มิติ 
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(56) เจ็ดวาระการปรับเปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นหนึ่งในตัวหลักในการ
ขับเคลื่อน Thailand 4.0 จ าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลไก ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง 

ก)  การบริหารจัดการการเงินและทรัพยากร  ข) การสร้างระบบราชการแบบไร้รอยต่อ 
ค) แหล่งที่มาของนโยบายสาธารณะ   ง) การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่าง
เคร่งครัด 
จ) การปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ อ านาจหน้าที่ และรูปแบบการปฏิบัติราชการ    

ข้อ 56 ตอบ ง) การด าเนินการตามนโยบายรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 
 
(57) เพื่อให้อยู่ในการประชาคมโลกอย่างเป็นปกติสุข ในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 รัฐบาลจึงได้น้อม
น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก โดยเน้นเรื่องต่อไปนี้ 
ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การสร้างความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน (Shared Prosperity)   
ข) การเตบิโตที่ยั่งยืน (Sustainable Growth) 
ค) การสร้างสันติภาพที่มั่นคง (Secured Peace) 
ง) การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) 
จ) กลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ (Competitive 
Growth Engines) 

ข้อ 57 ตอบ จ) กลไกลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ 
(Competitive Growth Engines) 

 
(58) คุณลักษณะของ “ราชการไทย 4.0” ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ต้องมีความฉลาดและรู้จักคิดริเริ่ม (Smart & Innovative Government) 
ข) ต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen – Centric Government) 
ค) ต้องเปิดกว้างและเชื่อมโยงเข้ากับทุกฝ่าย (Open & Conected Government) 
ง) การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 58 ตอบ ง) การอนุรักษ์โลก (Saved the Planet) 
(59) ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  ได้ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อ ใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดินร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว บัญญัติในมาตราใด 

ก) มาตรา 56     ข) มาตรา 65 
ค) มาตรา 67     ง) มาตรา 76 
จ) มาตรา 79 

ข้อ 59 ตอบ ข) มาตรา 65 
(60) ยุทธศาสตร์ชาติ ช่วงปี พ.ศ. ใด 

ก) (พ.ศ. 2560 – 2579)    ข) (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ค)  (พ.ศ.2562 – 2580)    ง) (พ.ศ. 2561 – 2581) 
จ)  (พ.ศ.2561 – 2582) 

ข้อ 60 ตอบ ข) (พ.ศ. 2561 – 2580) 
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(61) ข้อใดกล่าวเกี่ยวกับ “สหการ” ไม่ถูกต้อง  
ก)ถ้ามีกิจการใดอันอยู่ภายในอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปที่จะร่วมกันท าเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ก็ให้จัดตั้งเป็นองค์การขึ้นเรียกว่าสหการ 
ข) มีสภาพเป็นทบวงการเมือง  
ค) การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะได้ก าหนดชื่ออ านาจหน้าที่ และระเบียบ
การด าเนินงานไว้ 
ง) การยุบเลิกสหการให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาโดยก าหนดวิธีการจัดทรัพย์สินไว้ด้วย 
จ) อาจกู้เงินไดจ้ากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ     

ข้อ 61 ตอบ ค) การจัดตั้งสหการจะท าได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชบัญญัติซึ่งจะได้ก าหนดชื่ออ านาจหน้าที่ 
และระเบียบการด าเนินงานไว้ 

(62) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับเทศบาล 
ก) เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นคนขึ้นไป ทั้งมีรายได้พอควรแก่การที่จะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็น
เทศบาลเมือง  
ข) ให้เทศบาลเป็นทบวงการเมือง 
ค) ยุบเลิกเทศบาลให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
ง) ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจ าปี
ให้สภาเทศบาลก าหนด 
จ) สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีก าหนดไม่เกินสามสิบวัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับ
อนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด     

ข้อ 62 ตอบ ค) ยุบเลิกเทศบาลให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ 
(63) รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ตามข้อใดประธานสภาเทศบาล ในเม่ือประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ 
หรอืไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ก) รักษาราชการแทน    ข) ปฏิบัติหน้าที่แทน 
ค) กระท ากิจการแทน     ง) ด าเนินการแทน 
จ) ปฏิบัติราชการแทน 

ข้อ 63 ตอบ ค) กระท ากิจการแทน 
อธิบาย พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 
 มาตรา 21 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
 รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระท ากิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อ
ประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  

(64) ส่วนราชการใด สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก) ส านักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท   ข) กรมพัฒนาที่ดิน 
ค) กรมโยธาธิการและผังเมือง     ง) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จ) กรมทางหลวงชนบท 

ข้อ 64 ค) กรมโยธาธิการและผังเมือง   
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(65) ต าแหน่งใดเป็นประธานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 
ก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ข) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ค) นายกรัฐมนตรี 
ง) นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
จ) ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ข้อ 65 ค) นายกรัฐมนตรี   
(66) ใครเป็นรักษาการในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

ก) นาย พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ 
ข) นายวิษณุ  เครืองาม 
ค) พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
ง) นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ 
จ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 

ข้อ 66 จ) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
(67) ใครด ารงต าแหน่งรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 คนปัจจุบัน 

ก) นายศุภชัย โพธิ์สุ     ข) นายชวน หลีกภัย 
ค) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ    ง) นายสุชาติ ตันเจริญ 
จ) พ.ต.อ. จรุงวิทย์ ภุมมา 

ข้อ 67 ง) นายสุชาติ ตันเจริญ  
(68) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับรัฐต้องอนุรักษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟื้นฟู บริหารจัดการและใช้หรือจัด
ให้มีการใช้ประโยชน์จากเรื่องต่อไปนี้ ให้เกิดประโยชน์อย่างสมดุลและอย่างยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชน
และชุมชนในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดังกล่าวด้วย
ตามที่กฎหมายบัญญัต ิ

ก) สิ่งแวดล้อม      ข) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ค) ความหลากหลายทางชีวภาพ    ง) ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ข้อ 68 ข) ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(69) รัฐสภา ในปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน 

ก) 200 คน      ข) 250 คน 
ค) 350 คน      ง) 500 คน 
จ) 750 คน 

ข้อ 69 จ) 750 คน 
(70) เม่ืออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในกี่วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้น
อาย ุ

ก) 30 วัน      ข) 45 วัน 
ค) 60 วัน      ง) 90 วัน 
จ) 105 วัน 
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ข้อ 70 ข) 45 วัน 
(71) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) มีกี่คน 

ก)  3 คน      ข) 5 คน 
ค) 6 คน      ง) 7 คน 
จ) 9 คน 

ข้อ 71 ตอบ ข)  5 คน 
อธิบายตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย 
 (1) บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน 
 (2) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 (3)กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้
ความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการ
ด้านบริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นที่
ยอมรับ 
 (4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหนึ่งคน 
ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนต าบลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวน
หนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมาย
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการนั้น 
 ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 
มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ด้วยโดยอนุโลม 

(72) ให้ส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะตามข้อใด (มาตรา 9) 
ก)  กรม      ข) กระทรวง 
ค) นิติบุคคล      ง) องค์กรอิสระ 
จ) ราชการส่วนภูมิภาค 

ข้อ 72 ก)  กรม  (*ต้องดูดีๆ เขาส่วนราชการ นะครับ  ไม่ได้ส านักนายกรัฐมนตรี (ระวังค าถาม) 
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และเนื้อหา ที่เอาให้อ่าน มีโอกาสออกข้อสอบได้หลายข้อนะครับ 
มาตรา 7 ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
 (1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
 (2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
 (3) ทบวง ซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
 (4) กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัด
ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
 ส านักนายกรัฐมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง 
 ส่วนราชการตาม (1) (2) (3) และ (4) มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 มาตรา 8 การจัดตั้ง การรวม หรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ให้ตราเป็น
พระราชบัญญัติ 
 การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ระบุการสังกัดไว้ใน
พระราชบัญญัติด้วย 
 การจัดตั้งกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งไม่สังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ให้ระบุการไม่สังกัดไว้ในพระราชบัญญัติด้วย 
 มาตรา ๘ ทวิ การรวมหรือการโอนส่วนราชการตามมาตรา 7 ไม่ว่าจะมีผลเป็นการ
จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ ถ้าไม่มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้ระบุอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ การโอนอ านาจ
หน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งส่วนราชการหรือเจ้าพนักงานที่มีอยู่เดิม การโอนข้าราชการ
และลูกจ้าง งบประมาณรายจ่าย รวมทั้งทรัพย์สินและหนี้สินเอาไว้ด้วย แล้วแต่กรณี 
 ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณมีหน้าที่
ตรวจสอบดูแลมิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่
จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบก าหนดสามปีนับแต่
วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้บังคับ 
 มาตรา ๘ ตรี การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
และในกรณีที่ชื่อต าแหน่งของข้าราชการในส่วนราชการนั้นเปลี่ยนไปให้ระบุการเปลี่ยนชื่อไว้ใน
พระราชกฤษฎีกาด้วย 
 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นอ่ืน 
ประกาศ หรือค าสั่งใดที่อ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อตามวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
อ่ืน ประกาศหรือค าสั่งนั้นอ้างถึงส่วนราชการหรือต าแหน่งของข้าราชการที่ได้เปลี่ยนชื่อนั้น 
 มาตรา ๘ จัตวา การยุบส่วนราชการตามมาตรา ๗ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 เมื่อมีพระราชกฤษฎีกายุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้งบประมาณรายจ่ายที่
เหลืออยู่ของส่วนราชการนั้นเป็นอันระงับไป ส าหรับทรัพย์สินอ่ืนของส่วนราชการนั้นให้โอนให้แก่
ส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ตามที่รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกา
ตามวรรคหนึ่งก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ส าหรับวิธีการจัดการกิจการ สิทธิและ
หนี้สินของส่วนราชการนั้นให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
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 ข้าราชการหรือลูกจ้างซึ่งต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุยุบต าแหน่ง อันเนื่องมาแต่การ
ยุบส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับอ่ืนแล้ว ให้ข้าราชการหรือลูกจ้างได้รับเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งด้วย 
 ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
หรือลูกจ้างตามวรรคสามก็ให้กระท าได้โดยมิให้ถือว่าข้าราชการหรือลูกจ้างผู้นั้นได้พ้นจากราชการ
ตามวรรคสาม แต่ทั้งนี้ต้องกระท าภายในสามสิบวันนับแต่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งมีผลใช้
บังคับ 
  มาตรา ๘ เบญจ พระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๘ ทวิ หรือมาตรา ๘ จัตวา ที่มีผลเป็น
การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จัดตั้งส่วนราชการ กฎหมายว่าด้วยการ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๒๓๐ วรรคห้า ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้ระบุให้ชัดเจนในพระราชกฤษฎีกาว่าบทบัญญัติใดถูกแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือยกเลิกเป็นประการใดในกฎหมายนั้น 
  มาตรา ๘ ฉ การแบ่งส่วนราชการภายในส านักงานรัฐมนตรี กรม หรือส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ระบุอ านาจหน้าที่
ของแต่ละส่วนราชการไว้ในกฎกระทรวงด้วย 
 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดของส่วนราชการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการดังกล่าว กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
 มาตรา 8 สัตต ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณ
ร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแบ่งส่วนราชการภายในและในการก าหนดอ านาจ
หน้าที่ของแต่ละส่วนราชการตามมาตรา 8 ฉ ในการเสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจัดอัตราก าลัง และส านักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณให้
สอดคล้องเสนอไปในคราวเดียวกัน 

 *อาจเป็นประเด็นข้อสอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 57 ก / 1 พฤษภาคม 2562) 
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
(มีผลตั้งแต่วันที่  2 พฤษภาคม 2562) 
    มาตรา 3 ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (6/1) ของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
    “(6/1) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” 
   มาตรา 4 ให้ยกเลิก (17) ของมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 

“หมวด 6/1 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

***************** 
  มาตรา 17/1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และราชการอ่ืนตามที่มี



 

 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    มาตรา 17/2 การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 
    มาตรา 6 ให้ยกเลิกหมวด 17 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตรา 38 และมาตรา 39 
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 
     กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อังกฤษ: Ministry of Higher 
Education, Science, Research and Innovation) หรือ อว. เป็นหนึ่งในหน่วยงานระดับ
กระทรวงของรัฐบาลไทย มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ การวิจัย และการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาประเทศให้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
  กระทรวงนี้ เกิดจากการรวมหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเข้า
ด้วยกัน 
     โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการในต าแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(73) สาเหตุของ 6 มาตรการภาษี พยุงเศรษฐกิจช่วงกลางปี 2562 ของรัฐบาล ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก)  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า   ข) ผู้มีรายได้น้อยท่ีมีรายได้ลดลง 
ค)  นโยบายประชารัฐ   ง) เศรษฐกิจโลกท่ีมีการชะลอตัว 
จ)  ภาระค่าใช้จ่ายยังอยู่ในระดับสูง 

ข้อ 73 ง) เศรษฐกิจโลกที่มีการชะลอตัว 
(74) ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ก)  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา    ข) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ 
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ค)  พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ   ง) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
จ)  นายวิษณุ เครืองาม 

ข้อ 74 ง) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
(75) วิสัยทัศน์ประเทศไทย ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก)  มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
ข)  มั่งค่ัง มั่นคง ยั่งยืน 
ค) ประเทศไทยมีความม่ังคั่ง มั่นคง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง   
จ)  ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0  

ข้อ 75 ง) ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

(76) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยไม่
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก เป็นความหมายของข้อใด 

ก)  มั่นคง       ข)  มั่งคั่ง  
ค) ยั่งยืน      ง) คติพจน์ 
จ) ประเทศไทย 4.0  

ข้อ 76 ค) ยั่งยืน  
 
(77) ยทุธศาสตร์ชาติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 

ก)  ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ข) ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

ค) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

ง) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0  

จ) ประเทศมีความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย มีขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนา
เศรษฐกิจ และการกระจายได้ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
ข้อ 77 ค) ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  
(78) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้เมื่อใด 

ก)  1 กรกฎาคม 2560    ข) 1 สิงหาคม 2560 
ค) 2 สิงหาคม 2560     ง) 8 ตุลาคม 2561 
จ) 13 ตุลาคม 2561 
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ข้อ 78 ข) 1 สิงหาคม 2560 
(79) เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวมกี่คณะ 

ก)  5 คณะ      ข) 6 คณะ 
ค) 9 คณะ      ง) 10 คณะ 
จ) 11 คณะ 

ข้อ 79 ข) 6 คณะ 
(80) คณะกรรมการการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก)  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ข) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ง) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
จ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันและความมั่นคง     

ข้อ 80 จ) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการแข่งขันและความมั่นคง 
(81) ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปีใด จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์
ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบท่ีหลากหลายมากขึ้น ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุ
ที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรที่แตกต่างกัน 
ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิต
และการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 

ก)  ปี 2570      ข) ปี 2574 
ค) ปี 2579      ง) ปี 2580 
จ) ปี 2581 

ข้อ 81 ข) ปี 2574 
 (82) ม่ังคั่ง หมายถึง 

ก) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายได้ท่ีมั่นคง มีที่อยู่
อาศัย และมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
ข) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเกิดพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
ค) คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง) มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมีความ
มั่นคงในทุกมิต ิทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
จ) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อม
ล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน  

ข้อ 82 จ) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

(83) การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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ข) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
ค) ความเท่าเทียมและเสมอภาคของสังคม 
ง) ความอยู่ดีมีสุขและมีรายได้เท่าเทียมกันของคนไทยและสังคมไทย 
จ) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

ข้อ 83 ง) ความอยู่ดีมีสุขและมีรายได้เท่าเทียมกันของคนไทยและสังคมไทย 
 
(84) ประเทศไทย 4.0 ใช้แนวทางตามข้อใดในการขับเคลื่อน 

ก) คืนความสุขให้ประชาชน    ข) ส่งเสริมให้ประชาชนมีการศึกษา 
ค) การลงทุนจากต่างประเทศ    ง) สานพลังประชารัฐ 
จ) เดินหน้าประเทศไทย 

ข้อ 84 ง) สานพลังประชารัฐ 
(85) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 มีกี่ยุทธศาสตร์ 

ก) 5 ยุทธศาสตร์     ข) 6 ยุทธศาสตร์ 
ค) 10 ยุทธศาสตร์     ง) 11 ยุทธศาสตร์ 
จ) 12 ยุทธศาสตร์ 

ข้อ 85 ค) 10 ยุทธศาสตร์ 
ค าอธิบายดังนี้ ค าอธิบายอาจน ามาออกข้อสอบ >ประกาศ เรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2562 – 2564) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร มีพระราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่คณะรัฐมนตรี ได้พิจารณา
เห็นสมควรให้ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ เพ่ือใช้
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ดังมีสาระส าคัญตามที่แนบท้ายนี้ จึงทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
  ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม  พ.ศ. 2559 เป็นปีที่ 1 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
อธิบายขยายความเผื่อออกข้อสอบ เจาะรายละเอียด หน่วยงานที่หน้าที่ด าเนินการแผนฯ
ดังกล่าว 
ปัจจุบัน นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (ชื่อ
ต าแหน่งเดิม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. (Office of the National 
Economics and Social Development Council) หรือชื่อเดิมว่า ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ และ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ 
สภาพัฒน์ เป็นหน่วยงานราชการ ภายในส่วนสังกัดของส านักนายกรัฐมนตรี 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางใน
การพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้
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สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคงเกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่ง
เป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง
ร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน ” 
   การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการ
ส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิด
ประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
   คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แล้ว 
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ทั้งนี้ โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะ
สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) จึงได้เตรียมการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -
2564) มาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งใน
ระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้ างขวางเพ่ือ
ร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ทั้งนี้ สศช. ได้ด าเนินกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยได้น าวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์
ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งก าหนดไว้ว่า "ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
"มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 รวมถึงน า 6 ยุทธศาสตร์หลัก
ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่  
(1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
มาเป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่มีอยู่ 10 ยุทธศาสตร์ เพ่ือน ายุทธศาสตร์ชาติมาสู่ปฏิบัติ
ในช่วง 5 ปีข้างหน้าอย่างเป็นรูปธรรม 
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ตัวอย่างเป้าหมายส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
(1) ร้อยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่
ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
(2) รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 
ต่อปี  
(3) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ. 
(4) สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ  
(5) อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก  
(6) ประสิทธิภาพภาครัฐอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน  
(7) เพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางรางและทางน้ าเป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และร้อยละ 15 (8) 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  
ในการนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ทั้ง 10 ยุทธศาสตร์ได้ก าหนดแนว
ทางการพัฒนาส าคัญที่ต้องขับเคลื่อนให้เห็นผลในทางปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนฯ ไว้
อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย  
(1.1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์  
(1.2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
(1.3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
(1.4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(1.5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง
ด้านสุขภาพ 
(1.6) พัฒนาระบบการดูแลและเสร้างภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(1.7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย  
(2.1) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถยกระดับ
รายได้ และเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
(2.2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง  
(2.3) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ
จัดการทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน แนวทางการ
พัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(3.1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งในภาคการคลังและด้านการเงิน  
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(3.2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และ
การค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  แนวทางการพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย  
(4.1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม  
(4.2) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน  
(4.3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
(4.4) การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(4.5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4.6) บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
(4.7) พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
(4.8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและ
ยั่งยืน แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(5.1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ 
(5.2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย
คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ 
(5.3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง  เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ
มิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(5.4) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมและความม่ันคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
(5.5) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน
ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย  
(6.1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(6.2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  
(6.3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการ  
(6.4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(6.5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และ
ยุติธรรม  
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย อาทิ  
(7.1) พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนา
โครงข่ายถนน อากาศ น้ า  
(7.2) ด้านโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
(7.3) ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน  
(7.4) ด้านสื่อสาร พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
(7.5) ด้านน้ าประปา พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง การบริหารจัดการการใช้น้ า
อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  แนวทาง การพัฒนา
ส าคัญ ประกอบด้วย  
(8.1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิง
สังคม  
(8.2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
(8.3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้าน
บุคลากรวิจัย  
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย 
(9.1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
(9.2) การพัฒนาเมือง  
(9.3) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  แนวทางการพัฒนาส าคัญ 
ประกอบด้วย  
(10.1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ
สินค้าและบริการของไทย  
(10.2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาค
อาเซียน เพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสตกส์ 
(10.3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดด
เด่นในภูมิภาค  
(10.4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(10.5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ ทั้งในระดับอนุภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(10.6) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(10.7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
(10.8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
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(10.9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(10.10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

 
(86) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็น
กรรมการ 

ก) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ข) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค) ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ง) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
จ) เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ข้อ 86 ก) เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 
(87) ใครเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน  

ก) นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ 
ข)  นายประยูร พรหมพันธุ์ 
ค)  นายพงศ์โพยม วาศภูติ  
ง)  นายปริญญา นาคฉัตรีย์ 
จ)  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

ข้อ 87 ตอบ ข้อ ค) นายพงศ์โพยม วาศภูติ 
(88) ประธานกรรมการของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละตามข้อใด (มาตรา 32) 

ก) 4 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
ข)  4 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
ค)  6 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง   
ง)  6 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
จ)  7 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

ข้อ 88 ตอบ ข้อ ง)  6 ปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
  มาตรา 32 ให้ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละหกปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 
นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง และให้ด ารงต าแหน่งได้เพียงวาระเดียว 

  
(89) ต าแหน่งใดต่อไปนี้ ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น (มาตรา 30) 

ก) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ      
ข) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ค) เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
ง) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
จ) ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ข้อ 89 ตอบ ข้อ ข) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
อธิบาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
 มาตรา 30 เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและ
ประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและสามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มี
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่า “ก.ถ.” ประกอบด้วย 
 (1)  บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตามมาตรา 31 เป็นประธาน 
 (2) กรรมการโดยต าแหน่งจ านวนหกคน ได้แก่ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพล
เรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อ านวยการส านัก
งบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และอธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
 (3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานท้องถิ่น ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านระบบราชการด้าน
บริหารและการจัดการหรือด้านกฎหมาย ซึ่งมีผลงานทางวิชาการ หรือมีความรู้เป็นที่ยอมรับ 
 (4) ผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ านวนหนึ่งคน 
ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนต าบลจ านวนหนึ่งคน ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครจ านวนหนึ่งคน 
ผู้แทนคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยาจ านวนหนึ่งคน และในกรณีที่มีกฎหมายจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ให้มีผู้แทนคณะกรรมการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนซึ่ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนนั้นคัดเลือกกันเองจ านวนหนึ่งคน 
 การคัดเลือกกรรมการตาม (4) ให้คัดเลือกจากกรรมการซึ่งเป็นผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของคณะกรรมการนั้น 
 ให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็น
เลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 ให้น าความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง มาตรา 7 และมาตรา 9 มาใช้บังคับกับการด ารง
ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้น าความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 21 มา
ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นด้วย
โดยอนุโลม 

 (90) เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการบริหารงานบุคคลของพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
รูปแบบให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นและประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวมและ
สามารถรองรับการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่นได้ให้มีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นเรียกโดยย่อว่าตามข้อใด  (มาตรา 30) 

ก) ก.พ.ร.      ข) กสถ. 
ค) ก.ท.ถ.       ง) กถ. 
จ) ก.ถ. 

ข้อ 90 ตอบ ข้อ จ) ก.ถ. 
(91) พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มิให้ใช้
บังคับแก่ข้อใดต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) การด าเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
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ข) กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
ค) การด าเนินงานขององค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่น      
ง) การอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จ) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 

ข้อ 91 ตอบ ข) กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน 
(92) หนังสือประชาสัมพันธ์ประเภท “ข่าว” ข้อใดกล่าวถกูต้อง 

ก) บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ 
ข) บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ 
ค) บรรดาข้อความที่ทางราชการสั่งการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ง) บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
จ) บรรดาข้อความท่ีทางราชการเผยแพร่เพ่ือท าความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์หรือ
กรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

ข้อ 92 ตอบ ข้อ ง) บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
 (93) ค าขึ้นต้น ค าลงท้าย ส าหรับนายกรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ข) เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ค) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
ง) ถึง – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
จ) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

ข้อ 93 ตอบ ข้อ ค) กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
  
(94) หนังสือราชการ คือหนังสือที่เป็นหลักฐานในราชการ ได้แก่ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก) ก) หนังสือที่หน่วยงานอื่นใด ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือบุคคลภายนอกมีมาถึงส่วนราชการ 
ข) เอกสารที่ทางราชการหรือเอกชนจัดท าข้ึนตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
ค) ข้อมูลข่าวสารหรือหนังสือที่ได้รับจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ง) หนังสือที่มีไปมาระหว่างส่วนราชการ 
จ) เอกสารที่ทางราชการจัดท าข้ึนเพื่อเป็นหลักฐานในราชการ 

ข้อ 94 ตอบ ข้อ ข) เอกสารที่ทางราชการหรือเอกชนจัดท าขึ้นตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ 
 
(95) ส าเนาหนังสือที่มีค ารับรองว่า “ส าเนาถูกต้อง” ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องที่ท าส าเนาหนังสือนั้น ลงลายมือ
ชื่อรับรอง พร้อมลงชื่อตัวบรรจง ต าแหน่ง และวัน เดือน ปีที่รับรอง ไว้ที่ขอบล่างของหนังสือ ข้อใดไม่
สามารถลงชื่อรับรองส าเนาหนังสือได้ 

ก) พนักงานราชการ 
ข) พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ค) ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
ง) ข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
จ) เจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเท่าระดับช านาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ 

ข้อ 95 ตอบ ข้อ ง) ข้าราชการพลเรือนประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน 
 



 

 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 
(96) มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อตารางเมตร โดยกระดาษ
ขนาด A4 มีขนาดตามข้อใดต่อไปนี้ 

ก) 148 x 210 มิลลิเมตร    ข) 52 x 74 มิลลิเมตร 
ค) 210 x 290 มิลลิเมตร    ง) 210 x 297 มิลลิเมตร 
จ) 229 x 324 มิลลิเมตร     

ข้อ 96 ตอบ ข้อ ง) 210 x 297 มิลลิเมตร 
อธิบาย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
 ข้อ 74.1 มาตรฐานกระดาษโดยปกติให้ใช้กระดาษปอนด์ขาว น้ าหนัก 60 กรัมต่อ
ตารางเมตร มี 3 ขนาด คือ 
 74.1.1 ขนาดเอ 4 หมายความว่า ขนาด 210 มิลลิเมตร x 297 มิลลิเมตร 
 74.1.2 ขนาดเอ 5 หมายความว่า ขนาด 148 มิลลิเมตร x 210 มิลลิเมตร 
 74.1.3 ขนาดเอ 8 หมายความว่า ขนาด 52 มิลลิเมตร x 74 มิลลิเมตร 

 
 (97) ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพื่อให้ทราบก าหนดระยะเวลาการเก็บ
หนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. .......... หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่าตัวพิมพ์ตามข้อใด 

ก) 20 พอยท์     ข) 22 พอยท์ 
ค) 24 พอยท์    ง) 30 พอยท์ 
จ) 32 พอยท์    

 
ข้อ 97 ตอบ ข้อ ค) 24 พอยท์ 

อธิบาย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
 ข้อ 73 ตราก าหนดเก็บหนังสือ คือตราที่ใช้ประทับบนหนังสือเก็บ เพ่ือให้ทราบก าหนด
ระยะเวลาการเก็บหนังสือนั้นมีค าว่า เก็บถึง พ.ศ. ...... หรือค าว่า ห้ามท าลาย ขนาดไม่เล็กกว่า
ตัวพิมพ์ 24 พอยท์ 

 (98) ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรมการ 
และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก) ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
ข) ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน  
ค) ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน 
ง) ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 
จ) ข้อ ค. และข้อ ง.   

ข้อ 98 ตอบ ข้อ จ) ข้อ ค. และข้อ ง. 
อธิบาย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 
 ข้อ 67 ให้หัวน้าส่วนราชการระดับกรมแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสือประกอบ
ด้วยประธานกรรมการ และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการพล
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เรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ หรือประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงานขึ้นไป หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอ่ืนที่เทียบเท่า 
 ถ้าประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการ
คนหนึ่งท าหน้าที่ประธาน 
 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้ากรรมการผู้ใดไม่เห็นด้วยให้ท าบันทึก
ความเห็นแย้งไว้ 

 
(99) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนแรกชื่อว่าอะไร 

ก) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ข) นายสมพร ใช้บางยาง 
ค) นายพงศ์โพยม วาศภูติ 
ง)  นายสาโรช คัชมาตย์ 
จ) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

ข้อ 99 ตอบ ข้อ ง)  นายสาโรช คัชมาตย์ (คนที่ 1)   (จ าคนที่ 1 และ คนปัจจุบัน) 
อธิบาย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอธิบดีมาแล้วจ านวน  14 คน 
คนปัจจุบันคือ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน 
(1) นายสาโรช คัชมาตย์  ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546 
(2) นายพงศ์โพยม วาศภูติ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2546 - 18 มีนาคม 2547 
(3) นายสาโรช คัชมาตย์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่  19 มีนาคม 2547 - 29 ตุลาคม 2549 
(4) นายสมพร ใช้บางยาง ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 30 ตุลาคม 2549 - 19 ตุลาคม 2551 
(5) นายสุกิจ เจริญรัตนกุล ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 20 ตุลาคม 2551 - 11 มีนาคม 2552 
(6) นายมานิต วัฒนเสน ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 12 มีนาคม 2552 - 30 กันยายน 2552 
(7) นายไพรัตน์ สกลพันธุ์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 
(8) นายสุรชัย ขันอาสา ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 19 ธันวาคม 2553 
(9) นายขวัญชัย วงศ์นิติกร ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2553 - 28 พฤศจิกายน 2554 
(10)นายวีระยุทธ เอ่ียมอ าภาด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 - 30 กันยายน 2555 
(11)นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 19 มิถุนายน 2556 
(12)นายวัลลภ พริ้งพงษ์ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 - 30 กันยายน 2558 
(13)นายจรินทร์ จักกะพาก ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2560 
(14)นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - ปัจจุบัน 

 
(100) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยอย่างน้อยมีกี่ประการ  

ก) 2 ประการ     ข) 3 ประการ 
ค) 4 ประการ     ง) 6 ประการ     
จ) 11 ประการ 

ข้อ 100 ตอบ ข้อ ข) 3 ประการ  (ภาษาอังกฤษก็ควรจ าไว้ เผื่อน ามาออกข้อสอบ) 
อธิบายดังนี้ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 
ประการ ได้แก่ 
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1.การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอ่ืนๆในสังคม (Collaboration) เป็นการ
ยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือท างานด้วยกัน
(Cooperation) ไปสู่การร่วมมือกัน(Collaboration)อย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุก
ชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีการยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบต่อผลส าเร็จที่
เกิดขึ้นร่วมกันเพ่ือพัฒนาประเทศหรือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนที่มีความ
สลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้ลุล่วงด้วยตนเองโดย
ล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมืองในรูปแบบ “ประชารัฐ” 
 
2.การสร้างนวัตกรรม (Innovation) เป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการ หรือ Solutions 
ใหม่ๆ ท าให้เกิดเพ่ือปรับปรุงและออกแบบการให้บริการสาธารณะและนโยบายสาธารณะให้
สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน
ได้อย่างมีคุณภาพ อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง โดยอาศัยรูปแบบ
ห้องปฏิบัติการ (Govlab /Public Sector Innovation Lab) และใช้กระบวนการความคิดเชิง
ออกแบบ (Design Thinking) ในลักษณะที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเข้าถึงความรู้สึกนึกคิด (Empathize) ก่อนจะสร้างจินตนาการ (Ideate) พัฒนาต้นแบบ 
(Prototype) ท าการทดสอบ ปฏิบัติจริงและขยายผลต่อไป 
 
3.การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล เป็นการผสมผสานกันของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ผ่านระบบคลาวด์ (Cloud Computing) อุปกรณ์ประเภทสมาร์ทโฟน และเครื่องมือเพ่ือการใช้
งานร่วมกัน (Collaboration Tool) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่างเรียลไทม์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด 
และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่างๆได้ และช่วยให้บริการของทางราชการสามารถ
ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการให้ด าเนินการได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ทุก
อุปกรณ์และช่องทางได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย และประหยัด 
 
ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องได้รับการปรับ เปลี่ยนกระบวนการทาง
ค ว า ม คิ ด  ( Mindset) ใ ห้ ต น เ อ ง มี ค ว า ม เ ป็ น ผู้ ป ร ะ กอบ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ( Public 
Entrepreneurship) เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จ าเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตน 
อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและ
ประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 

 
(101) ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบ
ราชการ 4.0 จะต้องประกอบด้วยปัจจัยต่างๆดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง  

ก) การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization /Digitalization) 
ข) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 
ค) การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) 
ง) การวางแผนการบริหารจัดการองค์กร (Planning Function of Management)  
จ) ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง   

ข้อ 101 ตอบข้อ ง) การวางแผนการบริหารจัดการองค์กร (Planning Function of Management) 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ระบบราชการ 4.0 ยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 
ระบบราชการ 4.0 
 เพ่ือรองรับต่อยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน (Better 
Governance, Happier Citizens) หมายความว่า ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
วิธีการท างานใหม่เพ่ือพลิกโฉม (Transform) ให้สามารถเป็นที่เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นที่
พ่ึงของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government) ดังนี้ 
1. เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) ต้องมีความเปิดเผย
โปร่งใสในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการหรือมีการ
แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจการท างานได้  ตลอดจนเปิดกว้างให้กลไก
หรือภาคส่วนอ่ืนๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายถ่าย
ภารกิจที่ภาครัฐไม่ควรด าเนินด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้าง
ให้สอดรับกับการกระท าแนวระนาบ  ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่าตามสายการบังคับบัญชา
ในแนวดิ่ง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเชื่อมโยงการท างานในภาครัฐด้วยกันเองให้มีเอกภาพและสอด
รับประสานกันไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
2. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Government) ต้องท างานในเชิงรุกและ
มองไปข้างหน้า โดยตั้งค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้เข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือจากทางราชการ (Proactive Public Sevices) รวมทั้งใช้ประโยชน์จากข้อมูลรัฐ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน (Persanalized หรือ Tailored Services) พร้อมทั้งอ านวยความสะดวก 
โดยมีการเชื่อมโยงกันเองของทางราชการ เพ่ือให้บริการได้เสร็จสิ้นในจุดเดียวประชาชนสามารถ
เรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความต้องการของตน และผ่านการติดต่อได้
หลายช่องทางผสมผสานกัน ทั้งการติดต่อมาด้วยตนเอง เว็บไซต์ โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชั่น 
ทางโทรศัพท์มือถือ 
3. มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance Government) ต้อง
ท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง สร้างนวัตกรรมหรือความคิด
ริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปลี่ยนแปลง อย่างฉับพลัน เพ่ือสร้างคุณค่า มียึดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่
สภาพ ความเป็นส านักงานสมัยใหม่ รวมทั้งท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการ
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน 

 
(102) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ข้อใดถูกต้อง  

ก) Integrity and performance 
ข) Integrity and effectiveness 
ค) Integrity and Analysis Transparency 
ง) Integrity and Transparency 
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จ) Integrity and Transparency Assessment  
ข้อ 102 ตอบ ข้อ จ) Integrity and Transparency Assessment 

อธิบาย กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ส านักงาน ป.ป.ช.) ในการ
พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ( Integrity & Transparency 
Assment) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอการบูรณาการเครื่องการประเมินคุณธรรมการด าเนิน 
(Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของ
ส านักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพ่ือให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของส านักงาน 
ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมิน
เชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Based) เข้า
ด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และการจัดระดับของ Integrity Assessment ตามผลที่ได้รับจากการประเมินดังกล่าว เพ่ือใช้
การก าหนดนโยบายส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริตพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะน าไปสู่การสร้างความ
ร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส น ามา
ซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
  

 
(103) ต าแหน่งใดเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 -2580)  

ก) หัวหน้าคณะรักษาความรักษาความสงบแห่งชาติ 
ข) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค) ประธานองคมนตรี 
ง) ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
จ) นายกรัฐมนตรี  

ข้อ 103 ตอบ ข้อ จ) นายกรัฐมนตรี  
 
(104) คติพจน์ประจ าชาติ ข้อใดกล่าวถูกต้อง  

ก) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ข) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศก าลังพัฒนา  
ค) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ง) มัง่คั่ง มั่นคง ยั่งยืน  
จ) มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

ข้อ 104 ตอบ ข้อ จ) มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
อธิบาย วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิศ์ร ี

 
(105) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความย่ังยืน จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น  เป็นความหมายของข้อใด 

ก) มั่นคง      ข) มั่นคั่ง  
ค) ยั่งยืน      ง) ประชารัฐ 
จ) เข้มแข็ง 

ข้อ 104 ตอบ ข้อ ข) มั่นคั่ง 
อธิบาย วิสัยทัศน์ประเทศไทย “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุ
สังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย 
(1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
(2) ขีดความสามารถในการแข่งข้น การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
(3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
(4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคมไทย 
(5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
(6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
   การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
รูป “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
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   (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
   (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและเสมอภาคทางสังคม 
   (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
“ม่ันคง” หมายถึง 
 มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศ และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ

รายได้ที่ม่ันคง ที่มีอยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
 มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 

“ม่ังคั่ง”  หมายถึง 
 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศ

รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเทียม 

 เศรษฐกิจมีความในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนปัญญา 
ทุนทางการเงินและทุนอ่ืนๆ 

“ยั่งยืน” หมายถึง 
 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง

ต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ

ประชาคมโลก 
 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม

ยึดถือปฏิบัติตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
***********************ต่อด้วยสรุปรัฐธรรมนูญและเหตุการณ์ปัจจุบัน******************** 
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 (สรุปส าหรับผู้ไม่มีเวลาอ่านหนังสืออ่านแบบสรุป เพิ่มเติมให้ในแนวข้อสอบท้องถิ่น (ชุดพิเศษท่ี 3) 
โดยสรุปให้แต่รัฐธรรมนูญฯ ประเด็นที่น่าออกข้อสอบ ส่วนพ.ร.บ./ระเบียบอ่ืนๆ  

คาดว่าทุกคนอ่านมาสมควรแล้ว น่าจะเข้าใจเป็นอย่างดี และหากยังไม่เข้าใจใน พ.ร.บ.และ 
ระเบียบตัวอ่ืนๆ แนะน าให้โหลด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ท่ีเปิดให้โหลดฟรีครับผม 

ชุด สานฝัน คนสอบท้องถิ่น 
(ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน  (ชุดพิเศษ ดักข้อสอบม.เกษตรศาสตร์) 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
*************** 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเกี่ยวเลือกตั้ง 

ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. 
 5+ / 18+ / 90 + 
 มีสัญชาติไทย แค่บุคคลผู้มีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่

น้อยกว่า 5 ปี 
 มีอายุไม่ต่ ากว่า 18 ปใีนวันเลือกตั้ง (*จ าดีๆกฎหมายเปลี่ยนใหม่นะครับ) 
 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 

ตัวอย่างข้อสอบ 
 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลา

ไม่น้อยกว่ากี่วัน นับถึงวันเลือกตั้ง 
 ตอบ 90 วัน 

 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันเลือกตั้งต้องมีอายุอย่างไร 
 ตอบ ไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันเลือกตั้ง 

2 บุคคลต้องห้ามมีให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 พระ / เพิก / คุม / จริต 
 ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรตหรือบวช 
 คนทีอ่ยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ 
 คนที่ถูกคุมขัง 
 คนวิกลจริต 
ตัวอย่างข้อสอบ 

 บุคคลผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 บุคคลล้มละลาย  (แต่ พระ / เพิก / คุม / จริต ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง) 

 *นอกจาก มาตรา 96 และ 97 ของรัฐธรรมนูญฯ แล้วยังก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  2561 
 ส่วนที่ 2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 
   มาตรา 31 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง
อิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นส าคัญ 

(1) มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้รับสัญชาติไทยมาแล้วไม่
น้อยกว่าห้าปี 

(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปีในวันเลือกตั้ง   *จ าดีๆ กฎหมายเปลี่ยนใหม่* 
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(3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง 
มาตรา 32 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
(1) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
(2) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 
(3) ต้องคุมขังโดยหมายศาลหรือโดยค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย (*ต้องชอบกฎหมาย อาจออกสอบ) 
(4) วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ 

3 หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนน (หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง) 
 บัตรประจ าตัวประชาชน (บัตรที่หมดอายุก็ใช้ได้) 
 บัตรหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ ซึ่งมีรูปและหมายเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 
 บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 ใบขับข่ี 
 หนังสือเดินทาง (พาสสปอร์ต) ฯลฯ 
ตัวอย่างข้อสอบ 

 ข้อใดไม่สามารถใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้งได้ 
 บัตรสมาชิกที่มีรูปถ่าย และเลขบัตรประจ าตัวประชาชน (ไม่สามารถใช้เลือกตั้งได้) 

*ข้อสังเกตฺ ถ้าไม่ใช่บัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ ก็ไม่สามารถใช้เลือกตั้งได้ 
4 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

 หน้า 7 หลัง 7 
 มาตรา 33 ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้ามีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากมีเหตุ

อันสมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละ
เขตเลือกตั้ง ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 

(ค าถามอาจถามว่า> ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอันสมควรให้
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขตเลือกตั้ง 
ภายในระยะเวลาใด 

 ภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.  2561 

ส่วนที่ 3 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
  มาตรา 33 ในการเลือกตั้งครั้งใด ถ้าผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้เนื่องจากมีเหตุอัน
สมควร ให้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งไว้ในแต่ละเขต
เลือกตั้งภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้งหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเลือกตั้ง แต่ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจ
แจ้งได้ภายในเจ็ดวันก่อนวันเลือกตั้ง ให้ด าเนินการแจ้งตามที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ การแจ้ง
เหตุดังกล่าวไม่เป็นการตัดสิทธิที่ผู้นั้นจะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง  (*ถ้าแจ้งก่อน วันเลือกตั้งก็ใช้สิทธิได้) 
   ในการแจ้งเหตุตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งท าเป็นหนังสือหรือโดยวิธีการอ่ืนเพ่ือชี้แจงเหตุ
ดังกล่าว โดยอาจมอบหมายให้บุคคลใดไปยื่นต่อบุคคลซึ่งคณะกรรรมการแต่งตั่งแทน หรือจั ดส่ง
หนังสือชี้แจงเหตุทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 
   ในกรณีที่บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งพิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแจ้งนั้นมิใช่เหตุ
อันสมควร ให้แจ้งให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
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   ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับแจ้งตามวรรคสาม มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ า
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง 
   การแจ้งเหตุ วิธีการแจ้งเหตุทางอิเล็กทรอนิกส์ บุคคลที่จะรับแจ้งเหตุ สถานที่รับแจ้งเหตุ การ
พิจารณาแจ้งเหตุ และการอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด โดย
ในการก าหนดดังกล่าวให้ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย ในการนี้  ให้
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดของเหตุที่ท าให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งไว้ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพิจาณาของบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งด้วย 
      มาตรา 34  เมื่อครบก าหนดหกสิบวันนับแต่วันเลือกตั้ง ให้บุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตาม
มาตรา 33 วรรคหนึ่ง ประกาศรายชื่อผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุตามมาตรนา 33 หรือแจ้ง
เหตุไว้แล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร 
   ในกรณีที่ประกาศรายชื่อตามวรรคหนึ่งมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ให้ผู้มีส่วนได้
เสียยื่นค าร้องต่อผู้อ านวยการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดหรือบุคคลซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งตาม
มาตรา 33 เพ่ือด าเนินการแก้ไข ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
     มาตรา 35 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมิได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
หรือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้เลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นถูกจ ากัดสิทธิ ดังต่อไปนี้ 
   (1) ยื่นค าร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   (2) สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
หรือสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิ 
   (3) สมัครรับเลือกเป็นก านันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 
   (4) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง และ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการรัฐสภา 
   (5) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหาร
ท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหาร
ท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   การจ ากัดสิทธิตามวรรคหนึ่งให้มีการก าหนดเวลาครั้งละสองปีนับแต่วันเลือกตั้งครั้งที่ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งไม่ไปสิทธิเลือกตั้ง และหากในการเลือกตั้งครั้งต่อไปผู้นั้นไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีกให้นับเวลา
การจ ากัดสิทธิครั้งหลังนี้โดยนับจากวันที่มิได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งใหม่ หากก าหนดเวลาการจ ากัด
สิทธิครั้งก่อนยังเหลืออยู่เท่าใดให้ก าหนดเวลาการจ ากัดสิทธินั้นสิ้นสุดลง 

5 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้การเลือกตั้งเป็นหน้าที่ 
 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 
 หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 

มาตรา 50 บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ 
(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 
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(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน และไม่กระท าการใดที่อาจก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม 
(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็น
ส าคัญ 
(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลาย
ทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม 
(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 
(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 

6 หากไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะถูกจ ากัดสิทธิดังนี้ 
 (1) การยื่นค าร้องค าคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. 
 (2) การสมัคร ส.ส. ส.ว. สถ. ผถ. ไม่ได้ 
 (3) สมัครก านัน และผู้ใหญ่บ้าน ไม่ได้ 
 (4) ด ารงต าแหน่งข้าราชการการเมือง ไม่ได้ 
 (5) ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานที่ปรึกษา คณะที่

ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ไม่ได้  
 ระยะเวลาการจ ากัดสิทธิ ครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้งครั้งท่ีไม่ไปใช้สิทธิ 

7 ที่มาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
 (1) ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 350 คน >> ใครได้คะแนนมากที่สุด WIN 

แต่ต้องมีคะแนนสูงกว่า “คะแนนเสียงไม่เลือกผู้ใด” เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. 
 (2) ส.ส. แบบ บัญชีรายชื่อ 150 คน 

>> เอาคะแนนทั้งประเทศ มาค านวณสูตรคณิตศาสตร์สามชั้น 
     >> สูตรที่นั่งปรับระดับ (leveling seat) 
***************************************************************** 
ระบบจัดสรรปันส่วนผสม (Mixed – Member Apportionment System: MMA) 

 ส.ส. 500 คนประกอบด้วย 
 ส.ส. แบบแบ่งเขต  
 เลือกตั้งแบบ “1 คน 1 เสียง” (กาได้เบอร์เดียวใบเดียวเท่านั้น” 
 ผู้สมัครส.ส.เขต ที่ได้คะแนนมากที่สุดในเขตนั้น จะได้เป็น ส.ส. เมื่อคะแนนมากกว่าคะแนน
โหวตโน (ท่ีไม่ประสงค์เลือกใคร) 

***************************************************************** 
มาตรา 83 
  สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน ดังนี้ 
(1) สมาชิกซ่ึงมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจ านวนสามร้อยห้าสิบคน 
(2) สมาชิกซ่ึงมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน 
 ในกรณีที่ต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใด และยังไม่มีการเลือกตั้งหรือ

ประกาศชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู่ 

ในกรณีมีเหตุใด ๆ ที่ท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือมีจ านวนไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบ
คน ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
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ตัวอย่างข้อสอบ 
 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนกี่คน 

 500 คน 
8 มาตรา 84 

  ในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับเลือกตั้งถึงร้อยละ95 ของจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดแล้ว หากมีความจ าเป็นจะต้องเรียกประชุมรัฐสภา ก็ให้ด าเนินการ
เรียกประชุมรัฐสภาได้ โดยให้ถือว่าสภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่ แต่ต้อง
ด าเนินการให้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้ครบตามจ านวนตามมาตรา 83 โดยเร็ว ในกรณีเช่นนี้ ให้
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าวอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 

9 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ตรงกับวันที่เท่าใด 
 วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 

10 หน้าที่และอ านาจของ ส.ส. 
 ออกกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน 
 ตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน 
 พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือพัฒนาประเทศ 
 น าปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเสนอรัฐบาล 

11 ศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 
 New voter (นิวโหวตเตอร์) = ผู้มีสิทธิเลือกตั้งหน้าใหม่ 
 No vote (โนโหวต) = การไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 
 Vote no (โหวตโน) = ไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด 

12 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. 
สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย (ส.ส.) 
จ านวน 500 คนอายุสภาฯ  4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
 เลือกตั้งแบบแบ่งเขต จ านวน 350 คน 
 บัญชีรายชื่อพรรคการเมืองจ านวน 150 คน 
ผู้จะสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อและแบ่งเขต คือ 
 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 อายุไม่ต่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
 เป็นสมาชิกพรรคการเมืองติดต่อไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง 
  เว้นแต่กรณีเหตุยุบสภาให้ลดเหลือ 30 วัน 
และ ส.ส.แบ่งเขต (ในจังหวัดที่สมัคร) 
(1) มีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(2) เกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(3) เคยศึกษาในสถานศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีการศึกษา 
(4) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานรัฐหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกตั้งแล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 
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13 บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น  ส.ส. 
 (1) ติดยาเสพติด 
 (2) ล้มละลาย หรือ เคย ล้มละลายทุจริต 
 (3) เจ้าของหรือหุ้นส่วนในกิจการสื่อมวลชน 
 (4) เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
 (5) อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
 (6) วิกลจริตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
 (7) อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิ หรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง 
 (8) จ าคุกและถูกคุมขังโดยหมายศาล 
 (9) พ้นโทษจ าคุกมายังไม่ถึง 10 ปี เว้นแต่ความผิดประมาทหรือลหุโทษ 
 (10) เคย ถูกให้ออกจากราชการ หน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เพราะทุจริตประพฤติมิชอบ 
 (11) เคย ถูกค าพิพากษาหรือค าสั่งศาลถึงที่สุดให้ยึดทรัพย์เพราะร่ ารวยผิดปกติ หรือท าผิด

กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 (12) เคย ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดต่อหน้าที่ราชการ การยุติธรรม การฉ้อโกง

ประชาชน ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้น าเข้าหรือส่งออกยาเสพติด เจ้ามือหรือเจ้าส านัก การพนัน การค้า
มนุษย์ หรือการฟอกเงิน 

 (13) เคย  ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดในความผิดเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง 
 (14) เป็นข้าราชการประจ า 
 (15) เป็นสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
 (16) เป็นวุฒิสภา หรือเคยเป็นและพ้นแล้วยังไม่ถึง 2 ปี 
 (17) เป็นพนักงานหรือลุกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
 (18) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือมีต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
 (19) อยู่ระหว่างต้องห้ามไม่ให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 (20) เคย พ้นจากต าแหน่งเพราะแทรกแซงการใช้งบประมาณแผ่นดินผ่าน ส.ส. ส.ว.หรือ

กรรมาธิการ 
 (21) เคย พ้นจากต าแหน่งเพราะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาพิพากษาว่าร่ ารวยผิดปกติ  ทุจริตต่อ

หน้าที่ หรือใช้อ านาจขัดกับรัฐธรรมนูญ หรือฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
 สรุป (เคย 7 อย่าง ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้) 

 (1) เคย ล้มละลาย 
 (2) เคย ถูกให้ออกจากราชการเพราะทุจริต 
 (3) เคย ถูกค าพิพากษาให้ยึดทรัพย์ เพราะร่ ารวยผิดปกติ 
 (4) เคย ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดการฉ้อโกง ยาเสพติด การพนัน การค้ามนุษย์ 
หรือการฟอกเงิน 
 (5) เคย ต้องค าพิพากษาถึงที่สุด ในความผิดทุจริตการเลือกตั้ง 
 (6) เคย พ้นจากต าแหน่ง เพราะแทรกแซงการใช้งบประมาณแผ่นดิน 
 (7) เคย  พ้นจากต าแหน่ง เพราะร่ ารวยผิดปกติ ทุจริต ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
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14 มาตรา 91 การค านวณหาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) น าคะแนนรวมทั้งประเทศที่พรรคการเมืองทุกพรรคที่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหารด้วยห้าร้อยอันเป็นจ านวนสมาชิกทั้งหมดของสภา
ผู้แทนราษฎร 
 
(2) น าผลลัพธ์ตาม (1) ไปหารจ านวนคะแนนรวมทั้งประเทศของพรรคการเมืองแต่ละพรรคที่ได้รับ
จากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทุกเขตจ านวนที่ได้รับให้ถือเป็น
จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ 
 
(3) น าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองจะพึงมีได้ตาม (2) ลบด้วยจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งทั้งหมดที่พรรคการเมืองนั้นได้รับเลือกตั้งในทุกเขต
เลือกตั้ง ผลลัพธ์คือจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นจะได้รับ 
 
(4) ถ้าพรรคการเมืองใดมีผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งเท่ากับ
หรือสูงกว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ให้พรรคการเมือง
นั้นมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามจ านวนที่ได้รับจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  และไม่มี
สิทธิ ได้ รับการจัดสรรสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อและให้น าจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พรรคการเมืองที่มีจ านวน
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ ากว่าจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรค
การเมืองนั้นจะพึงมีได้ตาม (2) ตามอัตราส่วน แต่ต้องไม่มีผลให้พรรคการเมืองใดดังกล่าวมี
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกินจ านวนที่จะพึงมีได้ตาม (2) 
 
(5) เมื่อได้จ านวนผู้ได้รับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองแล้วให้ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตามล าดับหมายเลขในบัญชีรายชื่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้น 
เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
   ในกรณีที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ใดตายภายหลังวันปิดรับสมัครรับเลือกตั้งแต่ก่อนเวลาปิดการ
ลงคะแนนในวันเลือกตั้ง ให้น าคะแนนที่มีผู้ลงคะแนนให้มาค านวณตาม (1)และ (2) ด้วย 
   การนับคะแนน หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณ การคิดอัตราส่วน และการประกาศผลการเลือกตั้ง 
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
มาตรา 92  เขตเลือกตั้งท่ีไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากกว่าคะแนน
เสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตเลือกตั้งนั้นให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
และมิให้นับคะแนนที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนได้รับไปใช้ในการค านวณตามมาตรา 91 ในกรณี
เช่นนี้ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการให้มีการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งใหม่ โดยผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่นั้น 
มาตรา 93  ในการเลือกตั้งทั่วไป ถ้าต้องมีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ในบางเขตหรือ
บางหน่วยเลือกตั้งก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง หรือการเลือกตั้งยังไม่แล้วเสร็จหรือยังไม่มีการ
ประกาศผลการเลือกตั้งครบทุกเขตเลือกตั้งไม่ว่าด้วยเหตุใด การค านวณจ านวนสมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎรที่แต่ละพรรคการเมืองพึงมี และจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แต่
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ละพรรคการเมืองพึงได้รับ  ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
  ในกรณีที่ผลการค านวณตามวรรคหนึ่งท าให้จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของ
พรรคการเมืองใดลดลง ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นในล าดับ
ท้ายตามล าดับพ้นจากต าแหน่ง 

15 **ข้อสังเกตอาจเป็นประเด็นข้อสอบ (เรื่องวุฒิการศึกษาของ ส.ส.) เพราะอาจมีในข้อสอบ เรื่อง
วุฒิมาเกี่ยวข้องในเรื่องคุณสมบัติ ดังนั้นก็จ าดีๆ 1 คะแนนก็มีความหมายนะครับ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (*ไม่ก าหนดวุฒิการศึกษา (จ าตัวปัจจุบัน) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 (ไม่ก าหนดวุฒิการศึกษา) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 (*ปีนี้ก าหนด คือ ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า เว้นแต่เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา) 

16 **ถ้ามีเวลาก็อ่านครับ ถ้าไม่มีเวลา ก็อ่านแต่สรุปก็ได้ แต่ถ้าอ่านก็จะช่วยให้จ าแม่นขึ้น* 
มาตรา 97 บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่ายี่สิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง 
(3) เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภา 
ระยะเวลาเก้าสิบวันดังกล่าวให้ลดลงเหลือสามสิบวัน 
(๔) ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย 
(ก) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง 
(ข) เป็นบุคคลซึ่งเกิดในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้ง 
(ค) เคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี
การศึกษา 
(ง) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐ หรือเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในจังหวัดที่
สมัครรับเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าห้าปี 
มาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  **(ข้อนี้ผมได้สรุปไว้ในข้อ 13 แล้ว ถ้ามีเวลาก็อ่านตัวเต็มด้านล่างนี้) 
(1) ติดยาเสพติดให้โทษ 
(2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(3) เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ 
(4) เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งตามมาตรา 96 (1) (2) หรือ (4) 
(5) อยู่ระหว่างถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นการชั่วคราวหรือถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับ
เลือกตั้ง 
(6) ต้องค าพิพากษาให้จ าคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล 
(7) เคยได้รับโทษจ าคุกโดยได้พ้นโทษมายังไม่ถึงสิบปีนับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในความผิดอันได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือถือว่า
กระท าการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในวงราชการ 
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(9) เคยต้องค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ ารวย
ผิดปกติหรือเคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจ าคุกเพราะกระท าความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(๑๐) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อต าแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม หรือกระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระท าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา 
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดใน
ความผิดฐานเป็นผู้ผลิต น าเข้า ส่งออก หรือผู้ค้า กฎหมายว่าด้วยการพนันในความผิดฐานเป็น
เจ้ามือหรือเจ้าส านัก กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ หรือกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในความผิดฐานฟอกเงิน 
(11) เคยต้องค าพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระท าการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง 
(12) เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ านอกจากข้าราชการการเมือง 
(13) เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
(14) เป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกภาพสิ้นสุดลงยังไม่เกินสองปี 
(15) เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจหรือเป็น
เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ 
(16) เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
(17) อยู่ในระหว่างต้องห้ามมิให้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(18) เคยพ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 

17  ส.ส. >> 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา 99 อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีก าหนดคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ในระหว่างอายุของสภาผู้แทนราษฎร จะมีการควบรวมพรรคการเมืองที่มีสมาชิกเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมิได้ 

18 มาตรา 100 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง 
มาตรา 101 สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง เมื่อ 
(1) ถึงคราวออกตามอายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(2) ตาย 
(3) ลาออก 
(4) พ้นจากต าแหน่งตามมาตรา 93 
(5) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา 97 
(๖) มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 
(7) กระท าการอันเป็นการต้องห้ามตามมาตรา 184 หรือมาตรา 185 
(8) ลาออกจากพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิก 
(9) พ้นจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกตามมติของพรรคการเมืองนั้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมือง
และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคการเมืองนั้น ในกรณีเช่นนี้ถ้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้
นั้นมิได้เข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พรรคการเมืองมีมติให้ถือ
ว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันที่พ้นสามสิบวันดังกล่าว  



 

 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

(10) ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง แต่ในกรณีที่ขาดจากการเป็นสมาชิกของพรรค
การเมืองเพราะมีค าสั่งยุบพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นเป็นสมาชิก และ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้นั้นไม่อาจเข้าเป็นสมาชิกของพรรคการเมืองอ่ืนได้ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่มีค าสั่งยุบพรรคการเมือง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าสิ้นสุดสมาชิกภาพนับแต่วันถัดจากวันที่
ครบก าหนดหกสิบวันนั้น 
(11) พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 หรือมาตรา 235 วรรคสาม 
(12) ขาดประชุมเกินจ านวนหนึ่งในสี่ของจ านวนวันประชุมในสมัยประชุมที่มีก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งร้อยย่ีสิบวันโดยไม่ได้รับอนุญาตจากประธานสภาผู้แทนราษฎร 
(13) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหม่ินประมาท 

19 มาตรา 102 เมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง พระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราช
กฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ 
  การเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักรตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20    มาตรา 103 พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจที่จะยุบสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งท่ัวไป 
  การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกา และให้กระท าได้เพียงครั้งเดียวใน
เหตุการณ์เดียวกัน 
   ภายในห้าวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ ให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าวันแต่ไม่เกินหกสิบ
วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับ วันเลือกตั้งนั้นต้องก าหนดเป็นวันเดียวกันทั่ว
ราชอาณาจักร 
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 ข้อสอบอาจถามว่า > ใครมีอ านาจยุบสภา ตอบ พระมหากษัตริย์ 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรจะกระท าได้เพียงครั้งเดียวในเหตุการณ์เดียวกัน 
 การยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องตราเป็น  >> พระราชกฤษฎีกา 

 ภายใน 5 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่งใช้บังคับ 
 ก าหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษา 
 ไม่น้อยกว่า 45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาใช้บังคับ 
 วันเลือกตั้ง วันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

21 มาตรา 104 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้ เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตาม
วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศก าหนดตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 คณะกรรมการ
การเลือกตั้งจะก าหนดวันเลือกตั้งใหม่ก็ได้ แต่ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง แต่เพ่ือประโยชน์ในการนับอายุตามมาตรา 95 (2) และมาตรา 97 (2) ให้นับ
ถึงวันเลือกตั้งที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 102 หรือมาตรา 103 แล้วแต่กรณี 
**จ าแต่เหตุการณ์ที่เป็นจุดเน้น ส่วนมาตราอ่ืนที่อยู่ในนี้ ก็ไม่จ าเป็นต้องสนใจ แค่เอาประกอบตาม
ตัวบทครับ* 

22 มาตรา 105 เมื่อต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกจากถึงคราวออกตาม
อายุของสภาผู้แทนราษฎร หรือเมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  ให้
ด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขึ้นแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง เว้นแต่อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันและให้น าความใน
มาตรา 102 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
(2) ในกรณีที่เป็นต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ประกาศให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองนั้นเลื่อนขึ้นมาเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง โดยต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง หากไม่มีรายชื่อเหลืออยู่ในบัญชีที่จะเลื่อนขึ้นมาแทนต าแหน่งที่ว่าง 
ให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อประกอบด้วยสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่ 
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (1) ให้เริ่มนับแต่วันเลือกตั้งแทน
ต าแหน่งที่ว่าง ส่วนสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทนตาม (2) ให้เริ่มนับแต่
วันถัดจากวันประกาศชื่อในราชกิจจานุเบกษา  และให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เข้ามาแทน
ต าแหน่งที่ว่างนั้น อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรที่เหลืออยู่ 
การค านวณสัดส่วนคะแนนของพรรคการเมืองส าหรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อเมื่อ
มีการเลือกตั้งแทนต าแหน่งที่ว่าง ให้เป็นไปตามมาตรา 94 

23     มาตรา 106 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์ จะทรง
แต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิก
มากที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
    ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
   ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้านใน
สภาผู้แทนราษฎร 
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    ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อ
มีเหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรือ (4) ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

 ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่ายค้าน
ในสภาผู้แทนราษฎร 
 โจทย์อาจถามว่า (ชื่อบุคคล) ใครเป็นผู้รับลงรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น า
ฝ่ายฝ่ายค้าน # ตอบ นายชวน หลีกภัย ทันที  (*ข้อสอบอาจถามชื่อคน) 
 แต่ผู้น าฝ่ายค้าน คือใครต้องติดตามข่าว ........................... 

24 นายชวน หลีกภัย  เคยด ารงต าแหน่ง นายกรัฐมนตรี 2 สมัย ประธานสภาฯ 2 สมัย 
นายกรัฐมนตรี 
 สมัยแรก 23 กันยายน 2535 – 12 กรกฎาคม 2538 
 สมัยสอง 9 พฤศจิกายน 2540 – 9 กุมภาพันธ์ 2544 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
 สมัยแรก 4 สิงหาคม 2529 – 29 เมษายน 2531 
 สมัยสอง 28 พฤษภาคม 2562 – ปัจจุบัน 

(*เผื่อน ามาออกเป็นข้อสอบ) 
 ใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรคนปัจจุบัน >>นายชวน หลีกภัย 

26  มาตรา 80 
 ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา  
 ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือประธานสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่หรือไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้ให้ประธานวุฒิสภาท าหน้าที่ประธานรัฐสภาแทน 
 ในระหว่างที่ประธานวุฒิสภาต้องท าหน้าที่ประธานรัฐสภาตามวรรคสอง แต่ไม่มีประธาน

วุฒิสภา และเป็นกรณีที่เกิดขึ้นในระหว่างไม่มีสภาผู้แทนราษฎร ให้รองประธานวุฒิสภาท า
หน้าที่ประธานรัฐสภา ถ้าไม่มีรองประธานวุฒิสภา ให้สมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีอายุมากที่สุดใน
ขณะนั้นท าหน้าที่ประธานรัฐสภา และให้ด าเนินการเลือกประธานวุฒิสภาโดยเร็ว 

 ประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และด าเนินกิจการของรัฐสภาในกรณี
ประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

 ประธานรัฐสภาและผู้ท าหน้าที่แทนประธานรัฐสภาต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
 รองประธานรัฐสภามีหน้าที่และอ านาจตามรัฐธรรมนูญ และตามที่ประธานรัฐสภามอบหมาย 
 ข้อสอบอาจถามว่า 

 ใครเป็นประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน >>นายชวน หลีกภัย 
 ใครเป็นรองประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน >>นายพรเพชร วิชิตชลชัย 

 ความรู้เพิ่มเติมนอกจากนี้ อย่าสับสนก็แล้วกัน (ระหว่างประธาน ส.ส.กับ ส.ว.) 
โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 เลือกสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรให้
เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร และสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 เลือก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้ 

 1. นายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภา 
 2. นายสุชาติ ตันเจริญ เป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่ง 
 3. นายศุภชัย โพธิ์สุ เป็นรองประธานสภาคนที่สอง 
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จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานสภา ตามความในมาตรา 116 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  

 โดยที่วุฒิสภาได้ลงมติเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เลือกสมาชิกวุฒิสภาให้เป็นประธานและรอง
ประธานวุฒิสภา ดังนี้ 
 1. นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภา 
 2. พล.อ. สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่ง 
 3. นายศุภชัย สมเจริญ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่สอง 

จึงแต่งตั้งให้ผู้มีนามดังกล่าวเป็นประธานและรองประธานวุฒิสภา ตามความในมาตรา 116 ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน 
ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

 ข้อสอบอาจถามว่า 
 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานและรองประธานสภา 

ตอบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
 ใครเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา 

ตอบ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
27  วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 

 พิธีเปิดประชุมรัฐสภา 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราช

ด าเนินทรงเปิดประชุมรัฐสภา 
 วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 
 ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1 
 ที่ประชุมลงมติเลือกนายชวน หลีกภัย เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร 

28 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 29 โดยได้รับคะแนนโหวต 500 เสียง 
ระยะเวลาด ารงต าแหน่ง  
สมัยที่ 1 24 สิงหาคม 2557 – 9 มิถุนายน 2562 
สมัยที่ 2 9 มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน 

29 มาตรา 10 
พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและ
องคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี 
 คณะองคมนตรี ประกอบด้วย ประธานองคมนตรี + องคมนตรีอ่ืนอีกไม่เกิน 18 คน = (ต้อง

ตอบถ้ามีตัวเลือกไม่เกิน 19 คน)  
คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวง ที่
พระมหากษัตริย์ 
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30 มาตรา 11 
การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย 
ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้
ประธานองคมนตรีพ้นจากต าแหน่ง 
ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอ่ืนหรือให้
องคมนตรีอื่นพ้นจากต าแหน่ง 
ประเด็นนี้ คือ การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีฯ ตามพระราชอัธยาศัย 
ประเด็นนี้ คือ ประธานรัฐสภา รับสนองฯ ประธานองคมนตรี (ข้อสอบมักหลอก ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร มาเป็นตัวเลือกครับผม) 
ประเด็นนี้ คือ ประธานองคมนตรี รับสนองฯ องคมนตรี 

 สรุป> ประธานองคมนตรี >ผู้รับสนองฯ> ประธานรัฐสภา 
 องคมนตรี > ผู้รับสนองฯ > ประธานองคมนตรี 

31 มาตรา 106 
 ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีเข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้วพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรที่มีจ านวนสมาชิกมาก
ที่สุด และสมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร เป็นผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
 ในกรณีที่พรรคการเมืองตามวรรคหนึ่ง มีสมาชิกเท่ากัน ให้ใช้วิธีจับสลาก 
 ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งผู้น าฝ่าย

ค้านในสภาผู้แทนราษฎร 
ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรย่อมพ้นจากต าแหน่งเมื่อขาดคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง หรือเมื่อมี
เหตุตามมาตรา 118 (1) (2) (3) หรือ (4) ในกรณีเช่นนี้พระมหากษัตริย์จะได้ทรงแต่งตั้งผู้น าฝ่าย
ค้านในสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง 

32   ส่วนที่ ๕ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา 
 มาตรา 156 (*16 เรื่อง) 

 ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน 
(1) การใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส าเร็จราชการแทนพระองคต์ามมาตรา 17 
(2) การปฏิญาณตนของผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา 19 
(3) การรับทราบการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช 
2467 ตามมาตรา 20 
(4) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา 21 
(5) การใหค้วามเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา 121 
6) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา 122 
(7) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา 132 
(8) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา 146 
(9) การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 147 
(10) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 155 และมาตรา ๑๖๕ 
(11) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา 157 
(12) การแถลงนโยบายตามมาตรา 162 
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(13) การใหค้วามเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา 177 
(14) การรับฟังค าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา 178 
(15) การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา 256 
(16) กรณอ่ืีนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

33 มาตรา 158  (*นายก+รมต.อ่ืนไม่เกิน 35 คน) (หลักความรับผิดชอบกัน)  
(ประธานรัฐสภา รับสนองพระบรมฯ นายกรัฐมนตรี) *ออกข้อสอบบ่อย 
 พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอ่ืนอีกไม่เกินสามสิบห้าคนประกอบ

กันเป็นคณะรัฐมนตรี มีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินตามหลักความรับผิดชอบร่วมกัน 
 นายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 
ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี 
นายกรัฐมนตรีจะด ารงต าแหน่งรวมกันแล้วเกินแปดปีมิได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการด ารงต าแหน่ง
ติดต่อกันหรือไม ่แต่มิให้นับรวมระยะเวลาในระหว่างที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปหลังพ้นจากต าแหน่ง 
 

34 มาตรา 160  (*โดยการเกิด (ไม่ต่ ากว่า 35 ปี) 
รัฐมนตรีต้อง 
(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
(2) มีอายุไม่ต่ ากว่าสามสิบห้าปี 
(3) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
(4) มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ 
(5) ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 
(6) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 
(7) ไม่เป็นผู้ต้องค าพิพากษาให้จ าคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงท่ีสุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ใน
ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประ(8) ไม่เป็นผู้เคยพ้น
จากต าแหน่งเพราะเหตุกระท าการอันเป็นการต้องห้ามมาตรา 186 หรือมาตรา 187 มาแล้วยังไม่
ถึงสองปีนับถึงวันแต่งตั้ง 

35  มาตรา 161 
 ก่อนเข้ารับหน้าที่ รัฐมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยค าดังต่อไปนี้ 
"ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพ่ือประโยชน์ของประเทศและ
ประชาชน ทั้งจะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ" 
    ในกรณีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อนที่จะถวายสัตย์
ปฏิญาณ ให้คณะรัฐมนตรีนั้นด าเนินการตามมาตรา 162 วรรคสองได้  ในกรณีเช่นนี้  ให้
คณะรัฐมนตรีตามมาตรา 168(1) พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ดังกล่าว 

36  มาตรา 162 
 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง

กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายและรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้
ที่จะน ามาจ่ายในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความได้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่เข้ารับหน้าที่ 
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   ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อย
ให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อประโยชน์ส าคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด าเนินการไป
พลางก่อนเพียงเท่าที่จ าเป็นก็ได้ 

37 มาตรา  163 
รัฐมนตรีย่อมมีสิทธิเข้าประชุมและแถลงข้อเท็จจริงหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมสภาแต่ไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนในสภาผู้แทนราษฎรในกรณีที่รัฐมนตรี
ผู้นั้นเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วย  และให้น าเอกสิทธิ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา 124 มาใช้บังคับโด
บอนุโลม 

38  มาตรา 164 
 ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย 
(1) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ านาจด้วยซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เปิดเผย และมีความรอบคอบ และ
ระมัดระวังในการด าเนินกิจการต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม 
(2) รักษาวินัยในกิจการที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
อย่างเคร่งครัด 
(3) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
(4) สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน  

รัฐมนตรีต้องรับผิดชอบต่อสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของตน รวมทั้งต้อง
รับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภาในการก าหนดนโยบายและการด าเนินการตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 

39 มาตรา 165 
ในกรณีที่มีปัญหาส าคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควรจะฟังความ
คิดเห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจะแจ้งไปยังประธาน
รัฐสภาขอให้มีการเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ รัฐสภาจะ
ลงมติในปัญหาที่อภิปรายมิได้ 
 

40 มาตรา 166 
ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร คณะรัฐมนตรีจะขอให้มีการออกเสียงประชามติในเรื่องใดอันมิใช่เรื่องที่
ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือเรื่องที่เกี่ยวกับตัวบุคคลหรือคณะบุคคลใดก็ได้ ทั้งตามที่กฎหมาย
บัญญัติ 

41  มาตรา 167 
 รัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามมาตรา 170 
(2) อายุสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร 
(3)คณะรัฐมนตรีลาออก 
(4)พ้นจากต าแหน่งเพราะเหตุตามมาตรา 144 

เมื่อรัฐมนตรีทั้งคณะพ้นจากต าแหน่งตาม (1) (3) หรือ (4) ให้ด าเนินการเพ่ือให้มีคณะรัฐมนตรีขึ้น
ใหม่ตามมาตรา 148 และมาตรา 159 
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42 มาตรา 180 
พระมหากษัตริย์ ทรงแต่งตั้งข้าราชการฝ่ายทหาร และฝ่ายพลเรือนต าแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี 
และเทียบเท่า และทรงให้พ้นจากต าแหน่ง เว้นแต่กรณีที่พ้นจากต าแหน่งเพราะความตาย เกษียน 
หรือพ้นจากราชการเพราะถูกลงโทษ 

43 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น 
มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ

ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่กฎหมายบัญญัติ 

การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน
ในท้องถิ่นและความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้ จ านวนและความหนาแน่นของ
ประชากร และพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ ประกอบกัน  (*จ าดีๆ เคยออกข้อสอบสายบริหารท้องถิ่น
มาแล้ววันที่ 25 มี.ค.2560) 

มาตรา 250 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ 

การจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจ
โดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ หรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานหลักในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามวรรคสี่ และกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
กลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่และอ านาจ ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับ
หน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

ในการจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะใดที่เป็นหน้าที่และอ านาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าการร่วมด าเนินการกับเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐหรือการ
มอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการ จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
มากกว่าการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะด าเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะร่วม
หรือมอบหมายให้เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐด าเนินการนั้นก็ได้ 

รัฐต้องด าเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ของตนเองโดยจัดระบบภาษีหรือ
การจัดสรรภาษีที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาการหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้อย่างเพียงพอ ในระหว่างที่ยังไม่อาจ
ด าเนินการได้ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปพลางก่อน 

กฎหมายตามวรรคหนึ่งและกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร การจัดท าบริการสาธารณะ การส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษา การเงินและการคลัง และการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
ต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของ
ประเทศเป็นส่วนรวม การป้องกันการทุจริต และการใช้จ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ความเหมาะสมและความแตกต่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ  และต้องมี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการป้องกันการก้าวก่ายการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการส่วนท้องถิ่นด้วย 
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มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของ
แต่ละท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกัน
เพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน
ได ้

มาตรา 252 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง 
ผู้บริหารท้องถิ่นให้มาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่นหรือใน

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะให้มาโดยวิธีอ่ืนก็ได้ แต่ต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วม
ของประชาชนด้วย ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเลือกตั้งและผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และหลักเกณฑ์และวิธีการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งต้องค านึงถึง
เจตนารมณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแนวทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญด้วย 

มาตรา 253 
ในการด าเนินงาน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น

เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 254 ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกัน
เพ่ือเสนอข้อบัญญัติหรือเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายบัญญัติ 
 

44 หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 
มาตรา 255 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระท ามิได้ 
มาตรา 256 ภายใต้บังคับมาตรา 255 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระท าได้ตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจาก
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนสมาชิกทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวนไม่น้อยกวาห้าหม่ืนคนตาม
กฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (*เคยออกข้อสอบ**) 

(2) ญัตติขอแก้ไขเพ่ิมเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมต่อรัฐสภาและให้
รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ 

(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนน
โดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น  ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่
น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา 

(4) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงล าดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่
สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมที่ประชาชน
เป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย 
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(5) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นก าหนดนี้แล้วให้
รัฐสภาพิจารณาในวาระท่ีสามต่อไป 

(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดย
เปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจ านวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรอง
ประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าว
รวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มี
อยู่ของวุฒิสภา 

(7) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (6) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไข
เพ่ิมเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้น าความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(8) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 
พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือ
ลักษณะต้องห้ามของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออ านาจ
ของศาลหรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ท าให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออ านาจ
ได้ ก่อนด าเนินการตาม (7) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้
ด าเนินการตาม (7) ต่อไป 

(9) ก่อนนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยตาม (7) 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกทั้งสองสภารวมกัน มีจ านวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสิบของสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของแต่ละสภา หรือของทั้งสองสภารวมกัน แล้วแต่กรณี มี
สิทธิเข้าชื่อกันเสนอความเห็นต่อประธานแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิกหรือประธานรัฐสภา แล้วแต่กรณี 
ว่าร่างรัฐธรรมนูญตาม (7) ขัดต่อมาตรา 255 หรือมีลักษณะตาม (8) และให้ประธานแห่งสภาที่
ได้รับเรื่องดังกล่าวส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญ และให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่อง ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 
นายกรัฐมนตรีจะน าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพ่ือ
พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยมิได ้

45 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ 
การปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ 
ก. ด้านการเมือง 
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ค. ด้านกฎหมาย 
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
จ. ด้านการศึกษา 
ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
ช. ด้านอื่น ๆ 

มาตรา 257 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย 
ดังต่อไปนี้ 
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(1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนา
ด้านจิตใจ 

(2) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มาตรา 258 ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ 
ก. ด้านการเมือง 
(1) ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้ง
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ รู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างกัน และให้
ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งและออกเสียงประชามติโดยอิสระปราศจากการครอบง าไม่ว่าด้วยทางใด 

(2) ให้การด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองเป็นไปโดยเปิดเผยและตรวจสอบได้ เพ่ือให้
พรรคการเมืองพัฒนาเป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนซึ่งมีอุดมการณ์ทางการเมืองร่วมกัน มี
กระบวนการให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบอย่างแท้จริงในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมือง 
และการคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต และมีคุณธรรมจริยธรรม เข้ามาเป็นผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

(3) มีกลไกที่ก าหนดความรับผิดชอบของพรรคการเมืองในการประกาศโฆษณานโยบายที่
มิได้วิเคราะห์ผลกระทบ ความคุ้มค่า และความเสี่ยงอย่างรอบด้าน 

(4) มีกลไกที่ก าหนดให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและรับผิดชอบต่อประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

(5) มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีภายใต้การปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
(1) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินและการ

จัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน 

(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพ่ือให้เป็น
ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน 

(3) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผน
ก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสม
กับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน 

(4) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตาม
ความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและ
กระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์
และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
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ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา 

(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบ
ได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกข้ันตอน 

ค. ด้านกฎหมาย 
(1) มีกลไกให้ด าเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่

ก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้สอดคล้องกับหลักการตามมาตรา 77 และพัฒนาให้สอดคล้องกับ
หลักสากล โดยให้มีการใช้ระบบอนุญาตและระบบการด าเนินการโดยคณะกรรมการเพียงเท่าที่
จ าเป็นเพ่ือให้การท างานเกิดความคล่องตัว โดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และไม่สร้างภาระแก่
ประชาชนเกินความจ าเป็น เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

(2) ปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบ
วิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมของนัก
กฎหมาย 

(3) พัฒนาระบบฐานข้อมูลกฎหมายของรัฐโดยใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลกฎหมายได้สะดวก และสามารถเข้าใจเนื้อหาสาระของกฎหมายได้ง่าย 

(4) จัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(1) ให้มีการก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจน

เพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า และมีกลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ รวมตลอดทั้งการสร้างกลไกเพ่ือให้มีการบังคับการตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในสังคม 

(2) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างพนักงาน
สอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ชัดเจนเพ่ือมิให้คดีขาดอายุความ และสร้างความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในการสอบสวนคดีอาญา รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวนต้อง
ใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน
ที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มุ่งอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว 

(4) ด าเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
หน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะ
ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณา
บ าเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจน ซึ่งในการพิจารณาแต่งตั้งและโยกย้ายต้องค านึงถึง
อาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกันเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

จ. ด้านการศึกษา 
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(1) ให้สามารถเริ่มด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษาตาม
มาตรา 54 วรรคสอง เพ่ือให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญาให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 

(2) ให้ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนตามมาตรา 54 วรรคหก ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

(3) ให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ให้
ได้ผู้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
กับความสามารถและประสิทธิภาพในการสอน รวมทั้งมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
บุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 

(4) ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัด
และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกันทั้งใน
ระดับชาติและระดับพื้นท่ี 

ฉ. ด้านเศรษฐกิจ 
(1) ขจัดอุปสรรคและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือให้

ประเทศชาติและประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมกลุ่มเศรษฐกิจต่าง ๆ อย่างยั่งยืน โดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

(2) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการน าความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

(3) ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้มีความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า เพ่ิมพูนรายได้ของรัฐ
ด้านต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงระบบการจัดท าและการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิผล 

(4) สร้างกลไกเพ่ือส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาดให้มีความสามารถในการ
แข่งขันอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจเพ่ือสังคมและวิสาหกิจที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างกลไกเพ่ิมโอกาสในการท างานและการประกอบอาชีพของประชาชน 

ช. ด้านอ่ืน ๆ 
(1) ให้มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและยั่งยืนโดยค านึงถึง

ความต้องการใช้น้ าในทุกมิติ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ
ประกอบกัน 

(2) จัดให้มีการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการตรวจสอบกรรมสิทธิ์
และการถือครองที่ดินทั้งประเทศเพ่ือแก้ไขปัญหากรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองที่ดินอย่างเป็น
ระบบ 

(3) จัดให้มีระบบจัดการและก าจัดขยะมูลฝอยที่มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้ 

(4) ปรับระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับสิทธิและประโยชน์จากการบริหาร
จัดการและการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 

(5) ให้มีระบบการแพทย์ปฐมภูมิที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวดูแลประชาชนในสัดส่วนที่
เหมาะสม 

มาตรา 259 ภายใต้บังคับมาตรา 260 และมาตรา 261 การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
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จัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศการวัดผลการด าเนินการ และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน ซึ่งต้องก าหนดให้
เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้รวมตลอดทั้ง
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี 

ให้ด าเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  

ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอ านาจที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน 

มาตรา 260 ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา 258 ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม 
(4) ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ประกอบด้วย 

(1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน เป็นประธาน 

(2) ผู้เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการต ารวจซึ่งอย่างน้อยต้องมีผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ
รวมอยู่ด้วยมีจ านวนตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เป็นกรรมการ 

(3) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมเป็นที่ประจักษ์และไม่เคย
เป็นข้าราชการต ารวจมาก่อน มีจ านวนเท่ากับกรรมการตาม (2) เป็นกรรมการ 

(4) ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ
ส านักงานศาลยุติธรรม และอัยการสูงสุด เป็นกรรมการ 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ 
 

เมื่อครบก าหนดเวลาตามวรรคสองแล้ว ถ้าการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวยังไม่แล้ว
เสร็จให้การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการต ารวจด าเนินการตามหลักอาวุโสตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา 261 ในการปฏิรูปตามมาตรา 258 จ. ด้านการศึกษา ให้มีคณะกรรมการที่มีความ
เป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการด าเนินการศึกษาและจัดท าข้อเสนอแนะและร่าง
กฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายในสองปีนับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง 

 
46 มาตรา 267 ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ และ
เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
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(3) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(4) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
(5) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 
(6) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง 
(7) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 
(8) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(9) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 
(10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะจัดท าร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพ่ิมเติมก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และต้องมุ่งหมายให้มีการขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
และต้องท าให้แล้วเสร็จภายในสองร้อยสี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และเมื่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เสนอตามวรรคหนึ่งเสร็จแล้ว 
ให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นอันพ้นจากต าแหน่ง แต่ต้องไม่ช้ากว่าวันพ้นจากต าแหน่งของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมาตรา 263 

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เกิดประสิทธิภาพและ
รวดเร็วคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะขอให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่งตั้งกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่งเพ่ิมข้ึนก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกินสามสิบคน 

ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จภายในเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับนั้นตามที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ 

เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วเสร็จให้
ส่งร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นให้ศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเพ่ือพิจารณา ถ้าศาลรัฐธรรมนูญหรือองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องหรือ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เห็นว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวไม่ตรงตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ให้แจ้งให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รับร่ างพระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนูญนั้ น  และให้สภานิติบัญญัติแห่ งชาติตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งมีจ านวนสิบเอ็ดคน ประกอบด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญ
หรือประธานองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และกรรมการร่าง
รัฐธรรมนูญซึ่งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมอบหมายฝ่ายละห้าคน เพ่ือพิจารณาแล้วเสนอต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งเพ่ือให้ความเห็นชอบ ถ้าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเกินสองในสามของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเป็นอันตกไป ในกรณีที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ถึงสองในสามดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ตามร่างที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปตามมาตรา 81 
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เพ่ือประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่งตามวรรคสอง 

47 มาตรา 269 ในวาระเริ่มแรก ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยห้าสิบคนซึ่ง
พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค าแนะน า โดยในการสรรหา
และแต่งตั้งให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้   (จ าๆดี ออกข้อสอบ /มีค าว่า บท
เฉพาะกาล /วาระแรก /หลังรัฐธรรมนูญฯ ประกาศใช้ ตอบ 250 คน) 

(1) ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหนึ่งซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ และมีความเป็นกลางทางการ
เมืองจ านวนไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน มีหน้าที่ด าเนินการสรรหาบุคคลซึ่งสมควรเป็น
สมาชิกวุฒิสภาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้ 

(ก) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งด าเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
107 จ านวนสองร้อยคนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา 
โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 ไม่
น้อยกว่าสิบห้าวันแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

(ข) ให้คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา คัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถที่
เหมาะสมในอันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภาและการปฏิรูปประเทศมีจ านวนไม่
เกินสี่ร้อยคน ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก าหนดแล้วน ารายชื่อเสนอต่อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ทั้งนี้ ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จไม่ช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนดตาม (ก) 

(ค) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกผู้ได้รับเลือกตาม (ก) จากบัญชีรายชื่อที่ได้รับ
จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ได้จ านวนห้าสิบคน และคัดเลือกรายชื่อส ารองจ านวนห้าสิบคน
โดยการคัดเลือกดังกล่าวให้ค านึงถึงบุคคลจากกลุ่มต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และให้คัดเลือกบุคคลจาก
บัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) ให้ได้จ านวนหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนรวมกับผู้ด ารงต าแหน่ง
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้
บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เป็นสองร้อยห้าสิบคน และคัดเลือก
รายชื่อส ารองจากบัญชีรายชื่อที่ได้รับการสรรหาตาม (ข) จ านวนห้าสิบคน ทั้งนี้ ให้แล้วเสร็จภายใน
สามวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา 268 

(2) มิให้น าความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (6) ในส่วนที่เกี่ยวกับการเคยด ารง
ต าแหน่งรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่ผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งได้รับสรรหาตาม (1) (ข) และมิให้
น าความในมาตรา 108 ข. ลักษณะต้องห้าม (2) มาตรา 184 (1) และมาตรา 185 มาใช้บังคับแก่ผู้
ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง 

(3) ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติน ารายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกตาม (1) (ค) 
จ านวนสองร้อยห้าสิบคนดังกล่าวขึ้นกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งต่อไปและให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ 

(4) อายุของวุฒิสภาตามมาตรานี้มีก าหนดห้าปีนับแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภาเริ่มตั้งแต่วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง ถ้ามีต าแหน่งว่างลง ให้
เลื่อนรายชื่อบุคคลตามล าดับในบัญชีส ารองตาม (1) (ค) ขึ้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทน โดยให้ประธาน
วุฒิสภาเป็นผู้ด าเนินการและเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ส าหรับสมาชิกวุฒิสภาโดย
ต าแหน่งเมื่อพ้นจากต าแหน่งที่ด ารงอยู่ในขณะได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ให้พ้นจากต าแหน่ง
สมาชิกวุฒิสภาด้วยและให้ด าเนินการเพ่ือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้นเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดย
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ต าแหน่งแทน ให้สมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งที่ว่าง อยู่ในต าแหน่ง
เท่าอายุของวุฒิสภาที่เหลืออยู่ 

(5) ในระหว่างที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งบุคคลในบัญชีรายชื่อส ารองขึ้นเป็น
สมาชิกวุฒิสภาแทนต าแหน่งที่ว่างตาม (4) หรือเป็นกรณีที่ไม่มีรายชื่อบุคคลเหลืออยู่ในบัญชีส ารอง 
หรือไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้วุฒิสภาประกอบด้วย
สมาชิกวุฒิสภาเท่าท่ีมีอยู่ 

(6) เมื่ออายุของวุฒิสภาสิ้นสุดลงตาม (4) ให้ด าเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามมาตรา 
107 ต่อไปและให้น าความในมาตรา 109 วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

48 มาตรา 279 บรรดาประกาศ ค าสั่ง และการกระท าของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ
ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ หรือที่
จะ ออกใช้บังคับต่อไปตามมาตรา 265 วรรคสอง ไม่ว่าเป็นประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าที่มีผลใช้
บังคับ ในทางรัฐธรรมนูญ ทางนิติบัญญัติ ทางบริหาร หรือทางตุลาการ  ให้ประกาศ ค าสั่ง การ
กระท า ตลอดจนการปฏิบัติตามประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท านั้น เป็นประกาศ ค าสั่ง การกระท า 
หรือการปฏิบัติ ที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย และมีผลใช้บังคับโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
นี้ต่อไป การยกเลิก หรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศหรือค าสั่งดังกล่าว ให้กระท าเป็นพระราชบัญญัติ 
เว้นแต่ประกาศหรือค าสั่ง ที่มีลักษณะเป็นการใช้อ านาจทางบริหาร การยกเลิกหรือแก้ไขเพ่ิมเติมให้
กระท าโดยค าสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมติคณะรัฐมนตรี แล้วแต่กรณี 

บรรดาการใด ๆ ที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 1) พุทธศักราช 2558 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2559 ว่าเป็นการชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย รวมทั้ง การกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าว ให้ถือว่าการนั้นและ
การกระท านั้นชอบด้วยรัฐธรรมนูญนี้และกฎหมาย 

สรุปหมวด 12 องค์กรอิสระ 
 

มาตรา องค์คณะ จ านวนคน ด ารง
ต าแหน่ง 

คุณสมบัติ 

228 ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 7 ปี จ ากผู้ ซึ่ ง ไ ด้ รั บ ก า ร ส ร รห า โ ด ย
คณะกรรมการสรรหา 

222 คณะกรรมการการเลือกตั้ง 7 7 ปี ตามเงื่อนไขฯ 
238 คณะกรรมการตรวจเงิน

แผ่นดิน 
7 7 ปี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม

ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 

246 คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ 

7 7 ปี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภาจากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหา 

232 คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

9 7 ปี พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ งตาม
ค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งได้รับ
การสรรหาโดยคณะกรรมการสรรหา 
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หมวด 7 รัฐสภา 

ส่วนที่  1 บทท่ัวไป 

รัฐสภา 

 ประธาน ส.ส. เป็นประธานรฐัสภา 

 ประธาน ส.ว. เป็นรองประธานรัฐสภา 

สภาผู้แทนราษฎรประกอบด้วย (ส.ส.) 

จ านวน 500 คนอายุสภาฯ  4 ปนีับแตว่ันเลอืกตัง้ 

 เลอืกตัง้แบบแบ่งเขต จ านวน 350 คน 

 บัญชรีายช่ือพรรคการเมอืงจ านวน 150 คน 

ผู้จะสมัคร ส.ส.บัญชรีายช่ือและแบง่เขต คือ 

 มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

 อายุไมต่่ ากว่า 25 ปีนับถึงวันเลอืกตัง้ 

 เป็นสมาชกิพรรคการเมอืงติดต่อไม่น้อยกวา่ 

90 วันนับถึงวันเลอืกตัง้ 

  เวน้แต่กรณีเหตุยุบสภาให้ลดเหลอื 30 วัน 

และ ส.ส.แบ่งเขต (ในจังหวดัที่สมัคร) 

(1) มี ชื่ อ ในทะ เ บียน บ้านในจั งหวั ด ท่ีสมัค ร

ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 5 ปีนับถึงวันสมัครรับ

เลอืกตัง้ 

(2) เกิดในจังหวัดท่ีสมัครรับเลอืกตัง้ 

(3) เคยศึกษาในสถานศึกษาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 

5 ปีการศกึษา 

(4) เคยรับราชการหรือปฏิบัติหน้าท่ีในหน่วยงาน

รัฐหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านในจังหวัดท่ี

สมัครรับเลือกตั้ งแล้วแต่กรณี เป็นเวลา

ตดิตอ่กันไม่น้อยกวา่ 5 ปี 

 

 

วุฒิสภา (ส.ว.) 

จ านวน 200 คน  5 ปนีับแต่วันประกาศผลการเลือก 

ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของบุคคลซึ่งมีความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์

ร่วมกัน หรือท างานหรือเคยท างานด้านต่างๆ ท่ี

หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งใน

ลักษณะท่ีท าให้ประชาชนซึ่งมีสิทธิสมัครรับเลือกทุกคน

สามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ ให้ด าเนินการตั้งแต่

ระดับอ าเภอระดับจังหวัด และระดับประเทศ เพื่อให้

สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้ แทนปวงชนชาวไทยใน

ระดับประเทศ ผู้สมัคร ส.ว.ได้ คอื  

 มสีัญชาติไทยโดยการเกิด 

 อายุไมต่่ ากว่า 40 ปีในวันสมัครรับเลอืกตัง้ 

 หมายเหตุ (วาระแรก/บทเฉพาะกาล) 5 ปีแรกของ

การใช้รัฐธรรมนูญ มวีุฒสิภา จ านวน 250 คน 

 

คณะรฐัมนตร ี

(1) นายกรัฐมนตร ี

- ได้จากบุคคลซึง่ ส.ส. เห็นชอบ ด ารงต าแหน่งรวมไม่

เกิน 8 ป ี

(2) รัฐมนตรีไม่เกิน 35 คน 

- อายุไมต่่ ากวา่ 35 ปี  

- ส าเร็จการศึกษาไมต่่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

 
  *(ม.158 วรรคสอง >>นายกรัฐมนตรีต้องแต่งแต่งจากบุคคลซึ่งสภาผู้แทนราษฎรให้ความเห็นชอบตาม

มาตรา 159 

(*มาตรา 272 ในระยะห้าปีแรก ให้วุฒิสภา+สภาผู้แทนราษฎร>ประชุมร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบ

บุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตัง้เป็นนายกรัฐมนตรี >>>ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยูข่องท้ังสองสภา 
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แนวข้อสอบ ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มให้ใน 
แนวข้อสอบท้องถิ่น เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2562 (ชุดที่ 3 ไฟล์ PDF (3ไฟล์) 

ชุด สานฝัน คนสอบท้องถิ่น 
(ไม่พอใจ ยินดีคืนเงิน  (ชุดพิเศษ ดักข้อสอบม.เกษตรศาสตร์) 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
*************************** 

1. กลุ่มประเทศ G20 คืออะไร 
ตอบ กลุ่มประเทศก าลังพัฒนาผู้ส่งออกสินค้าเกษตร 23 ประเทศ ได้แก่ บราซิล อินเดีย อาร์เจนตินา อียิปต์ ชิลี 
แอฟริกาใต้ จีน โบลิเวีย คิวบา กัวเตมาลา เม็กซิโก ไนจีเรีย ปากีสถาน ปารากวัย เวเนซูเอลา อุรุกวัย ซิมบับเว 
เปรู และเอกวาดอร์ รวมทั้งอาเซียน 3 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย เป็นต้น 
 
2. วันจักรี ปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่เท่าใด 
ตอบ วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2562 
 
3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระท่ีนั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท 
ตอบ (6 พฤษภาคม 2562) #พระราชพิธีบรมราชาภิเษก #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 
 
4.“เบญจสุทธิคงคา” คืออะไร 
ตอบ แม่น้ าสายส าคัญอีก 5 สาย 
       1. น้ าในแม่น้ าเพชรบุรี ตักที่ต าบลท่าไชย จังหวัดเพชรบุรี 
       2. น้ าในแม่น้ าราชบุรี ตักท่ีต าบลดาวดึงส์ จังหวัดสมุทรสงคราม 
       3. น้ าในแม่น้ าเจ้าพระยา ตักท่ีบางแก้ว จังหวัดอ่างทอง 
       4. น้ าในแม่น้ าป่าสัก ตักที่ต าบลท่าราบ จังหวัดสระบุรี 
       5. น้ าในแม่น้ าบางประกง ตักท่ีต าบลพระอาจารย์ จังหวัดนครนายก 
 
5. สถานที่ท าน้ าอภิเษกและน้ าอภิเษกมีกี่แห่ง 
ตอบ 17 แห่ง 
 
6. สถานที่ท าน้ าอภิเษก 17 แห่งและน้ าอภิเษกนี้ยังคงใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจนกระทั่งทุกวันนี้คือ
ที่ใดบ้าง 
ตอบ แหล่งน้ าศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ 
      1. แม่น้ าป่าสัก 
      2. น้ าที่ทะเลแก้วและสระแก้ว 
      3. น้ าที่กระพังทอง กระพังเงิน กระพังช้างเผือก กระพังไพยสี โซกชมพู่ น้ าบ่อแก้ว น้ าบ่อทอง 
      4. ตักน้ าในแม่น้ านครชัยศรี  
      5. น้ าที่บ่อวัดหน้าพระลาน 
      6. น้ าที่บ่อทิพย์ 
      7. น้ าที่บ่อวัดพระธาตุพนม  
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     วัดส าคัญได้แก่ 
      1. วัดบรมธาตุ และวัดธรรมามูล 
      2. น้ าสระมหาชัย น้ าสระหินดาษ 
      3. น้ าสระแก้ว น้ าสระขวัญ น้ าธารปราสาท น้ าสระปักธงชัย 
      4. น้ าท่าหอชัย น้ ากุดศรีมังคละ น้ ากุดพระฤาชัย 
      5. น้ าสระแก้ว น้ าธารนารายณ์ 
      6. ตักน้ าจากแหล่งน้ าส าคัญที่อ าเภอต่างๆ 
      7. น้ าสระวังพลายบัว น้ าบ่อทอง น้ าบ่อไชย น้ าบ่อฤาษี น้ าสะแก้ว 
      8. น้ าเขาโต๊ะแซะ น้ าเขาต้นไทร 
      9. วัดมหาธาตุ เมืองเพชรบูรณ์ 
     10. วัดพระมหาธาตุ เมืองเพชรบุรี 
 
7.“ปัญจมหานท”ี คือ 
ตอบ แม่น้ าใหญ่ทั้ง 5 สายในชมพูทวีป หรือในประเทศอินเดีย ได้แก่ แม่น้ าคงคา แม่น้ ามหิ แม่น้ ายมนา แม่น้ า 
อจิรวดี และแม่น้ าสรภู 
 
8.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใช้น้ าศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด รวมกี่แหล่งน้ า 
ตอบ รวม 117 แหล่งน้ า 
 
9.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งแรกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์คือ 
ตอบ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการจัดพระราชพิธี 
2 ครัง้ 10 มิถุนายน 2325พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 
 
10.พระราชพิธีบรมราชาภิเษกแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ปัจจุบันเกิดขึ้นมาแล้วกี่ครั้ง 
ตอบ 12 ครั้ง แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
 
11.อินเดียก าลังมีการเลือกตั้งถือเป็นการไปใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเป็นอันดับใดของโลก 
ตอบ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 
 
12. มีที่ใดบ้างที่มีการเลือกตั้งครั้งที่ 2/2562 ตามค าสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) 
ตอบ เลือกตั้งใหม่จ านวน 6 หน่วยเลือกตั้ง 5 จังหวัด  
       1.หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพฯ 
       2.หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์ 
       3.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก 
       4.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร 
       5.หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง 
       6.หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ล าปาง 
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13.พระวีระธุ พระชื่อดังเมียนม่าโดนหมายจับข้อหาอะไร 
ตอบ ท่านมีแนวคิดชาตินิยม ปลุกระดมสร้างความเกลียดชังทางเชื่อชาติและศาสนา 
 
14.ประเทศไทยมีกระทรวงเพิ่มอีกหนึ่งกระทรวงคือกระทรวงใด 
ตอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
15. ใครเป็นคนผลักดันให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตอบ คุณหมออุดม คชินทร 
 
16.นายกรัฐมนตรีหญิงคนอแรกของออสเตรียคือใคร 
ตอบ นาง Brigitte Bierlein นักกฎหมายวัย 69 ปี 
 
17. ไฟไหม้เรือด าน้ าของกองทัพเรือรัสเซียขณะปฎิบัติการวัดระดับน้ าลึกในมหาสมุทรอาร์กติกมีลูกเรือ
เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 14 ราย 
 
18.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา 
ส าหรับพลเมืองจากประเทศใดบ้าง 
ตอบ ประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทย 
 
19.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา 
ส าหรับพลเมืองจากประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทย ถึงเม่ือใด 
ตอบ ถึงเดือน ก.ค. 2563 จากที่จะหมดระยะทดลองฟรีวีซ่าในเดือนก.ค. ปีนี้ 
 
20. ภูเขาไฟบนเกาะสตรอมโบลีประเทศอิตาลีเกิดระเบิด 2 ครั้งซ้อนมีผู้เสียชีวิตแล้วกี่ราย 
ตอบ 1 ราย 
 
21. เจ้าชายนักออกแบบคือฉายาของโอรสองค์ใด 
ตอบ ชีค คาลิด บิน สุลต่าน อัล กอซิมี แห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นนักออกแบบแฟชั่นชื่อดัง 
 
22.ประเทศใดเปิดตัวศูนย์บริการด าเนินคดีออนไลน์ และผู้พิพากษาเอไอ (AI) หรือ ผู้พิพากษา
ปัญญาประดิษฐ์ รายแรกของโลก 
ตอบ ประเทศจีน 
 
23.แผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหัฐความรุนแรงสูงสุดในรอบกี่ปี 
ตอบ ขนาดแผ่นดินไหว 6.4 นับเป็นแผ่นดินไหวที่แรงท่ีสุดในรอบ 20 ปี 
 
24. พายุทอร์นาโดถล่มมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนอิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนตกหนัก และลมกระโชก
แรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย    
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ตอบ แล้วอย่างน้อย 6 ราย 
 
25.ดาวเคราะห์น้อยเวสตา เป็นวัตถุขนาดอันนับเท่าใดในแถบดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ 
ตอบ อันดับสอง 
 
26. ดาวเคราะห์แคระเซเรส เป็นวัตถุขนาดอันับเท่าใดในแถบดาวเคราะห์น้อยในระบบสุริยะ 
ตอบ เป็นวัตถุท่ีโหญ่ที่สุด 
 
27. ดาวเคราะห์น้อยเวสตามีเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าใด 
ตอบ ประมาณ 525 กิโลเมตร 
 
28. อินเดียก าลังมีการเลือกตั้งถือเป็นการไปใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตยเป็นอันดับใดของโลก 
ตอบ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก 
 
29. ไฟไหม้เรือด าน้ าของกองทัพเรือรัสเซียขณะปฏิบัติการวัดระดับน้ าลึกในมหาสมุทรอาร์กติกมีลูกเรือ
เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 14 ราย 
 
30.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา 
ส าหรับพลเมืองจากประเทศใดบ้าง 
ตอบ ประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทย 
 
31.กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลงตรา 
ส าหรับพลเมืองจากประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทยถึงเมื่อใด 
ตอบ ถึงเดือน ก.ค. 2563 จากที่จะหมดระยะทดลองฟรีวีซ่าในเดือนก.ค. ปีนี้ 
 
32.พายุอะไรกรมอุตุเตือนถล่มไทยตอนนี้ 
ตอบ พายุโซนร้อนมูน 
 
33.ภูเขาไฟบนเกาะสตรอมโบลีประเทศอิตาลีเกิดระเบิด 2 ครั้งซ้อนมีผู้เสียชีวิตแล้วกี่ราย 
ตอบ 1 ราย 
 
34. เจ้าชายนักออกแบบคือฉายาของโอรสองค์ใด 
ตอบ ชีค คาลิด บิน สุลต่าน อัล กอซิมี แห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นนักออกแบบแฟชั่นชื่อดัง 
 
35.ประเทศใดเปิดตัวศูนย์บริการด าเนินคดีออนไลน์ และผู้พิพากษาเอไอ (AI) หรือ ผู้พิพากษา
ปัญญาประดิษฐ์ รายแรกของโลก 
ตอบ ประเทศจีน 
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36.แผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหัฐความรุนแรงสูงสุดในรอบกี่ปี 
ตอบ ขนาดแผ่นดินไหว 6.4 นับเป็นแผ่นดินไหวที่แรงท่ีสุดในรอบ 20 ปี 
 
37. พายุทอร์นาโดถล่มมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนอิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนตกหนัก และลมกระโชก
แรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ แล้วอย่างน้อย 6 ราย 
 
38.ประเทศจีนมีสนามบินแห่งใหม่คือท่าอากาศยานอะไร 
ตอบ ท่าอากาศยานนานาชาติปักก่ิง ต้าซิง 
 
39.ศิริราชได้ปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตาส าเร็จเป็นครั้งแรกของไทย ด้วยวิธีอะไร 
ตอบ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อลิมบัส (CLET) 
 
40. การผ่าตัดปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ของผิวกระจกตาว่าผู้ป่วยที่มีสเต็มเซลล์บกพร่องรักษาโดยการปลูกถ่าย 
สเต็มเซลล์ของผิวกระจกตามีกี่แบบ 
ตอบ มี 2 กลุ่มคือ 1.จากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อในห้องปฏิบัติการ 
                       2. คือเพาะเลี้ยงเยื่อบุปากของผู้ป่วย 
 
41. เกิดเหตุไฟไหม้และระเบิดที่บ้านดัดแปลงเป็นโรงงานไม้ขีดไฟในเมืองบินไจจังหวัดสุมาตราเหนือ 
อินโดนีเซีย มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 30 ราย 
 
42. ประเทศที่ใช้จัดการประชุมอาเซียนครั้งที่ 34 คือประเทศใด 
ตอบ ประเทศไทย 
 
43. แมวจิ้งจอกพบครั้งแรกที่ใด 
ตอบ พบบนเกาะคอร์ซีกาของฝรั่งเศสในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพบแมวตัวเขื่องลายคล้ายเสือ ขนสีส้มรูปร่าง
หน้าตาคล้ายจิ้งจอก หรือจิ้งจอกในร่างแมว 
 
44. นักวิจัยพบฟอสซิลอายุประมาณกี่ล้านปีถูกฝังใต้ดินที่ทวีปแอนตาร์กติกาขั้วโลกใต้เป็นฟอสซิลที่มี
ความสมบููรณ์มาก สันนิษฐานว่าเป็น อีลาสโมซอร์ elasmosaur หรือสัตว์เลื้อยคลานประเภทคอยาวที่มี
ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบ 
ตอบ ประมาณ 70 ล้านปี 
 
45. เกิดเหตุฝูงชนเหยียบกันตายระหว่างงานเฉลิมฉลอง วันชาติมาดากัสการ์ ที่สนามกีฬาใน กรุงอันตา
นานาริโวมีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 16 ราย และกว่า 75 คนบาดเจ็บ 
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46. ภูเขาไฟอูลาวันภูเขาไฟที่ทรงพลังท่ีสุดในโลกบนเกาะนิวบริเทนประเทศปาปัวนิวกินี ปะทุพ่นลาวาและ
เถ้าถ่านขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระยะทางสูงถึง 15 กิโลเมตรเกิดการปะทุครั้งใหญ่ในรอบกี่ปี 
ตอบ ปะทุครั้งใหญ่สุดในรอบ 19 ปี 
 
47. พบแหล่งน้ าบาดาลใต้ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมาที่ใด 
ตอบ ใต้ทะเลบริเวณริมชายฝั่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ 
 
48. ค าขวัญวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจ าปี 2562 คืออะไร 
ตอบ รักษาชีวิต อย่าติดสุรา 
 
49. พบซากอารยธรรมโบราณอะไรผุดกลางแม่น้ าไทกริสของอีรัก 
ตอบ สันนิฐานว่าอาจเป็นซากของพระราชวังโบราณในสมัย mittani Empire ซ่ึงเป็นอารยธรรมโบราณที่
สาบสูญไปเมื่อ 3,400 ปีก่อนหรือตรงกับยุคสัมฤทธิ์ 
 
50. เกิดการสังหารหมู่ทางตอนกลางของประเทศมาลี ท าให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยกี่ราย 
ตอบ 95 คน 
 
51.นักท่องเที่ยวร่วงตกจากสไลเดอร์กระจกในแหล่งท่องเที่ยวฝูจื่อหลิ่งเมืองกุ้ยก่างเขตปกครองตนเองกว่าง
ซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีนซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บกี่ราย 
ตอบ ผู้เสียชีวิต 1 ราย และบาดเจ็บอีก 6 คน 
 
52. สถานีรถไฟใต้ดินที่ลึกท่ีสุดในโลก อันดับ 1คือ 
ตอบ รถไฟใต้ดินกรุงเปียงยาง ของเกาหลีเหนือ ที่ความลึก 360 ฟุต (109.72 เมตร) 
 
53. เหตุน้ าหลากท่วมพื้นที่ภาคใต้ของจีน ติดพรมแดนเวียดนาม จากการที่ฝนกระหน่ าหนักและต่อเนื่อง 
ท าให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 19 ราย 
 
54. น้ าแข็งในเกาะกรีนแลนด์ดินแดนเหนือสุดของโลกในมหาสมุทรอาร์กติกเกิดการละลายมากผิดปรกติ
มากเพียงใด 
ตอบ ละลายไปถึง 2 พันล้านตัน หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 40 ของน้ าแข็งในกรีนแลนด์ 
 
55. สถานการณ์อุทกภัยรุนแรงคลื่นโครนมรณะยอดผู้เสียชีวิตประมาณกี่ราย 
ตอบ ประมาณ 61 ราย 
 
56.พายุหมุนเขตร้อนมีลักษณะอย่างไร 
ตอบ เป็นระบบพายุที่หมุนอย่างรวดเร็ว มีลักษณะได้แก่ศูนย์กลางความกดอากาศต่ าการไหลเวียนของ
บรรยากาศระดับต่ าแบบปิดลมกระโชกแรงและการจัดเรียงของพายุฟ้าคะนองแบบก้นหอยซึ่งให้เกิดฝนตกหนัก 
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57.เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แม็กนิจูด ในเขตฉางหนิง เมืองอ้ีปิน มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ 
เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตแล้วกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 11 ราย และอีกกว่า 122 คนบาดเจ็บ 
 
58. เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.0 แม็กนิจูด ในเขตฉางหนิง เมืองอ้ีปิน มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียง
ใต้ จากนั้นเกิดอาฟเตอร์ช็อกตามมากี่ครั้ง 
ตอบ อีกอย่างน้อย 4 ครั้ง 
 
59. สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี  5 เชื่อมต่อระหว่างที่ใดบ้าง 
ตอบ บึงกาฬ ไทย-แขวงบอลิค าไซ สปป.ลาว 
 
60. โรคสมองลิน้จี่คืออะไร 
ตอบ โรคสมองอักเสบเฉียบพัน เออีเอส ที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับสารพิษในลิ้นจี่ โดยส่วนใหญ่มีอาการเลือดขาด
น้ าตาลกลูโคสแบบเฉียบพลัน 
 
61. โรคสมองลิ้นจี่หรือโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน(เออีเอส)ระบาดมากในประเทศอะไรมากที่สุดตอนนี้ 
ตอบ อินเดีย 
 
62. โรคสมองลิน้จี่หรือโรคสมองอักเสบเฉียบพลัน(เออีเอส)เสียชีวิตแล้วประมาณกี่คน 
ตอบ ประมาณ 100 คน 
 
63.ประเทศใดที่ออกกฎหมายห้ามการน าเข้าส่งออกจ าหน่ายและบริโภคหูฉลามเป็นประเทศแรกในกลุ่ม จี
20 
ตอบ แคนนาดา 
 
64. เกิดเหตุกราดยิงขึ้นในอาคารที่ท าการรัฐบาลในรัฐเวอร์จิเนียของสหรัฐอเมริกาท าให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เบื้องต้น 11 ราย และได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน 
 
65. รถไฟไร้คนขับสายคานาซาวะซีไซด์แล่นผิดทิศทางและชนเข้ากับแป้นปะทะของสถานีเมืองโยโกฮามา 
เมืองท่าชานกรุงโตเกียวชนกันครั้งแรกในรอบกี่ปี 
ตอบ รอบ 30 ปี 
 
66. ณ ปัจจุบันภาคเหนือของอินเดียเผชิญกับคลื่นความร้อนสูงสุดในรอบสามปี อุณหภูมิปัจจุบันสูงสุดอยู่ที่
เท่าไหร่ 
ตอบ 51 องศาเซลเวียส 
 
4. ที่ฮ่องกง ณ ปัจจุบันมีประชาชนประท้วงอะไรเป็นจ านวนมาก 
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ตอบ คนฮ่องกงเขาออกมาประท้วงที่จะมีการออกกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศที่ยังไม่ได้มี
สนธิสัญญาแลกเปลี่ยนผู้ร้ายข้ามแดนกัน โดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การออกมารวมพลัง
ประท้วงคราวนี้มีคนออกมาร่วมเยอะที่สุดเท่าท่ีเคยมี 
 
67. บริษัทใดเป็นผู้ยืนซองประมูลโครงการดิวตี้ฟรี ท่าอากาศยานภูมิภาคชนะ 
ตอบ บริษัท คิงเพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จ ากัด 
 
68. บริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจ ากัด สนามบินภูมิภาคได้สัมปทานกี่ปี 
ตอบ 10 ปี 
 
69. บริษัทคิงเพาเวอร์ดิวตี้ฟรีจ ากัด สนามบินภูมิภาคสัมปทานได้คะแนนรวมสูงสุดกี่คะแนน 
ตอบ อันดับ 1 คือ 96 คะแนน 
 
70.ชื่อนโยบายอะไรของฟิลิปปินส์ที่ยูเอ็นเข้ามาสอบสวนนโยบาย 
ตอบ ยิงก่อน ถามทีหลัง 
 
71. มีผูเ้สียชีวิตจากนโยบาย ยิงก่อน ถามทีหลัง ของฟิลิปปินส์กี่ราย 
ตอบ ไม่ต่ ากว่า 5300 ราย สุงกว่าเดิมสามเท่า 
 
72. สโมสรใดได้แชมเปียนส์ลีกฤดูกาล 2018-2019 เป็นการแข่งขันฟุตบอลสโมสรยุโรปถ้วยใหญ่ที่สุด 
ตอบ สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลเป็นสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกอังกฤษตั้งอยู่ที่เมืองลิเวอร์พูลเทศมณฑลเมอร์ซี
ไซด ์
 
73. ปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันอะไร 
ตอบ วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี 
 
74. วันหยุดราชการประจ าปีมีกี่วัน 
ตอบ 19 วัน 
 
75. ขีปนาวุธของประเทศใดเร็วท่ีสุดในโลก 
ตอบ ขีปนาวุธบราห์มอส ขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่อินเดียพัฒนาร่วมกับ รัสเซีย ความเร็ว 3,450 ก.ม./ช.ม. 
 
76. ใครชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอย่างเป็นเอกฉัน 
ตอบ นายนเรนทรา โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ฉลองชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อพรรค
ชาตินิยมฮินดู ภารตียชนตา หรือ บีเจพี กวาดที่นั่งเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี 
 
77. บริษัทสเปซเอ้กซ์ของอีลอน มัสก์ ได้ยิงจรวดฟอลคอน-9 จากฐานอวกาศเคเนดี้ บนแหลมคานาเวรัล
ในรัฐฟลอริด้าของสหรัฐขึ้นสู่วงโคจรพร้อมกับท าการปล่อยดาวเทียมสื่อสารอินเตอร์เน็ตชุดแรกกี่ดวงเข้าสู่
วงโคจร 
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ตอบ 60 ดวง 
 
78. ไต้หวันผ่านกฎหมายแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกคือวันใด 
ตอบ 24 พ.ค.2652 
 
79. ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใครได้ต าแหน่งประธานสภา 
ตอบ นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ 
 
80. ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นร้อนเป็นประวัติการณ์กี่องศา 
ตอบ 40 องศา 
 
81. ดาวตกยักษ์ที่ตกในออสเตเลียวันที่ 21 พ.ค 2562 มีน้ าหนักขนาดเท่าไหร่ 
ตอบ ดาวตกอาจมีขนาดเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กและพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ท าให้ก้อน
หินดาวตกแตกออกเป็นเสี่ยงๆ พร้อมระบุว่าดาวตกผ่านชั้นบรรยากาศด้วยพลังงาน 1.6 กิโลตัน หรือเท่ากับ
ระเบิดทีเอ็นที 1,600 ตัน แต่โชคดีที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายพราะระเบิดกลางอวกาศ สูงเกินกว่าที่จะเป็น
อันตรายกับโลก 
 
81. พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมวันใด 
ตอบ 26 พฤษภาคม 2562 
 
82. พระราชส านักให้ไว้ทุกข์แก่พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นเวลากี่วัน 
ตอบ 21 วัน 
 
83. ฟิลิปปินส์เตรียมผ่านกฎหมายอะไร ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาท าก่อนเรียนจบจึงจะมีสิทธิขอจบ
การศึกษาได้ 
ตอบ ให้ปลูกต้นไม้คนล่ะ 10 ต้น 
 
84. จีนมีสินแร่อะไรที่หายากมาก 
ตอบ แรร์-เอิร์ธ ( Rare-earth elements )ที่ใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญของงานเทคดนโลยีและอุตสาหกรรมหนัก
หลายด้านและผลิตอาวุธ 
 
85. ผบ.ตร.เปิดอุโมงค์ลมชัยจินดาเพื่ออะไร 
ตอบ ใช้ฝึกกระโดดร่มแบบกระตุกเองเสริมทักษะความสามารถในการปฏิบัติงานส่งก าลังทางอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
86. ทุ่งไหหินแหล่งโบราณคดีมรดกโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวประเทศใด 
ตอบ แหล่งโบราณคดีอายุเกือบ 3,000 ปี ที่แขวงเชียงขวาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลก 
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87. ประเทศใดแต่งงานเพศเดียวกันเป็นแห่งแรกในทวีปเอเชีย 
ตอบ ไต้หวัน อยู่ระหว่างขั้นตอนร่างกฎหมาย 
 
88. พีระมิดแก้วหน้าลูฟวร์ตั้งอยู่ที่ประเทศใด 
ตอบ ฮ่องกง 
 
89. วันอาภากรคือวันอะไร 
ตอบ สักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
องค์บิดาของทหารเรือไทย 
 
90.วันอาภากร องค์บิดาของทหารเรือไทย ตรงกับวันใด 
ตอบ องค์บิดาของทหารเรือไทยได้ก าหนดให้วันที่ 19 พฤษภาคมของทุกปี อันเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ
พระองค์ เป็น “วันอาภากร”  
 
91.อินโดนีเซียเตรียมย้ายเมืองหลวง คาดว่าจะย้ายไปท่ีใด 
ตอบ เขตกูไตการ์ตาเนการาหรือเขตกูนังมาสทางตะวันออกและตอนกลางของเกาะกาลิมันตันหรือเกาะ
บอร์เนียวเป็นที่ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ 
 
92. สมาคมธนบัตรนานาชาติหรือไอบีเอ็นเอสประกาศมอบรางวัลธนบัตรสวยที่สุดในโลกประจ าปี2018 
ให้แก่ธนบัตรของประเทศ 
ตอบ ธนบัตรฉบับ 10 ดอลลาร์แคนาดาของแคนาดาซึ่งมีรูปของ วิโอลา เดสมอนด์ นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิ
พลเมือง ผู้ต่อต้านการเหยียดผิว 
 
93.เมืองใดที่ก าลังทรุดตัวเร็วที่สุดในโลกบางส่วนของเมืองอาจจมอยู่ใต้น้ าได้ภายในปี 2050 
ตอบ กรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยความที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลชวา และมีแม่น้ าถึง 13 
สายไหลผ่านเมือง 
 
94. ยอดเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิตกี่รายจากการท างานอย่างหนักในช่วงการเลือกตั้งของอินโดนีเซียเม่ือวันที่ 17 
เม.ย.ท่ีผ่านมา ซึ่งเป็นหนึ่งในการเลือกตั้งท่ีใหญ่ท่ีสุดของโลก 
ตอบ เพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อย 318 ราย 
 
95. มัมมี่ที่มีอายุเก่าแก่มากท่ีสุดในโลกไม่ได้มาจากอารยธรรมลุ่มแม่น้ าไนล์ในประเทศอียิปต์ แต่มาจากที่ใด 
ตอบ อารยธรรมชินคอร์โรซึ่งอาศัยอยู่ในแถบทะเลทรายในทวีปอเมริกาใต้ เมื่อประมาณ7,000ปีก่อนคริสตกาล 
หรือประเทศชิลีในปัจจุบัน 
 
95. มัมม่ีในอารยธรรมชินคอร์โรนั้นมีกี่แบบ 
ตอบ 5 แบบ 
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96. มัมม่ีในอารยธรรมชินคอร์โรนั้นมี 5 แบบ แต่ส่วนใหญ่แล้วแบ่งได้ง่ายๆ 2 แบบ ได้แก่แบบใดบ้าง 
ตอบ ได้แก่ มัมมี่ด า และมัมม่ีแดง 
 
97. แคตไอออนไอโดรฮีเลียมมีชื่อเรียกกี่ช่ือ ชื่อใดบ้าง 
ตอบ 3 ชื่อ 1.แคตไอออนไอโดรฮีเลีย 2.ไอออนฮีเลียมไฮไดรดื 3.ไอออนโมเลกุลอีเลียม-ไฮไดร์ 
 
98. แคตไอออนไอโดรฮีเลียมมีการผลิตขึ้นครั้งแรกในปีใด 
ตอบ มีการผลิตขึ้นครั้งแรกในห้องปฏิบัติการในปี 1925 
 
99. เนบิวลาดาวเคราะห์คืออะไร 
ตอบ ส่วนที่เคยเป็นแก็สและฝุ่นผงชั้นผิวนอกของดาวฤกษ์ที่มีมวลน้อย เมื่อดาวฤกษ์ดวงนั้นได้เปลี่ยนสภาพเป็น
ดาวยักษ์แดงและเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้หมดลงแล้ว แกนกลางของดาวก็จะยุบลงกลายเป็นดาวแคระขาว 
 
100.ทฤษฏีสัมพันธภาพทั่วไปเป็นทฤษฏีความโน้มถ่วงซึ่งอัลเบิรต ไอน์สไตน์พัฒนาระหว่างปี 1907 ถึง 
1915 ใจความว่าอะไร 
ตอบ ผลของความดน้มถ่วงที่สังเกตได้ระหว่างมวลเกิดจากการบิดงิ บองปริภูมิ-เวลา 
 
101. ไม้มงคลของรัชกาลที่ 10 คือต้นอะไร 
ตอบ ต้นรวงผึ้ง 
 
102. เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษกพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ทั่ว
ประเทศผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จ านวน 2 กลุ่มได้แก่กลุ่มใดบ้าง 
ตอบ กลุ่มผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวคือผู้ต้องกักขังผู้ท างานบริการสังคมหรือท างาน
สาธารณประโยชน์แทนค่าปรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและผู้ต้องราชทัณฑ์ที่เหลือโทษจ าคุกไม่เกิน 1 
ปี รวมถึงผู้พิการ ผู้ที่เป็นโรคร้ายแรง และชราภาพ เป็นต้น 
 
103. พลับพลาแรกนาขวัญแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ที่ใด 
ตอบ ต าบลลาดหลุมแก้ว อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 
 
104.เครื่องบินของสายการบินใดของบังกลาเทศไถลออกนอกรันเวย์ขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาตินคร
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า 
ตอบ สายการบินพิมาน เครื่องบินบอมบ์บาร์เดียร์ แดช 8 คิว 400 เที่ยวบินบีจี 060 
 
104. เหตุก่อการร้ายสะเทือนขวัญที่ประเทศศรีลังกา มุ่งสังหารชาวคริสต์ในวันอีสเตอร์ โดยเป็นการวาง
ระเบิดพร้อมกันถึง 6 แห่ง ตามเมืองต่างๆ แบ่งเป็นโบสถ์ 3 แห่ง และโรงแรมหรูระดับไฮเอ็นด์ 3 แห่ง มี
รายงานผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 138 ราย 
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105. เหตุก่อการร้ายสะเทือนขวัญที่ประเทศศรีลังกา มุ่งสังหารชาวคริสต์ในวันอีสเตอร์ โดยเป็นการวาง
ระเบิดพร้อมกันถึง 6 แห่ง ตามเมืองต่างๆ แบ่งเป็นโบสถ์ 3 แห่ง และโรงแรมหรูระดับไฮเอ็นด์ 3 แห่ง มี
รายงานผู้บาดเจ็บกี่ราย 
ตอบ บาดเจ็บราว 500 คน 
 
106.สภาพอากาศร้อนของไทยติดอันดับโลกถึง 6 พื้นที่ มีจังหวัดใดบ้างท่ีติดอันดับร้อนระดับโลก 
ตอบ ได้แก่ อันดับ 5 อ.เถิน จ.ล าปาง 43.5 องศา อันดับ 7 เลย 43.4 องศา อันดับ 9 จ.แม่ฮ่องสอน 42.9 องศา 
อันดับ 10 จ.เลย 42.8 องศา อันดับ 12 หนองบัวล าพู 42.7 องศา อันดับ 13 จ.ตาก 42.7 องศา 
 
107.เกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกในเมืองพากัน รัฐคะฉิ่น ทางตอนเหนือของประเทศพม่าฝั่งคนงานทั้งเป็น
กี่ราย 
ตอบ  54 คน ถูกฝังอยู่ใต้บ่อโคลน 
 
108. ประธานาธิบดียูเครนคนล่าสุดคือใคร 
ตอบ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ดาราตลก วัย 41 ปี 
 
109. ประธานาธิบดียูเครนคนเดิมคือใคร 
ตอบ นายเปโตร โปโรเชนโก 
 
110. พบเรือขนส่งสินค้าของกองทัพเรือของออสเตรเลียที่ถูกเรือด าน้ าญี่ปุ่นโจมตี เรือชื่อว่าอะไร 
ตอบ เอสเอส ไอรอน คราวน์ 
 
111. พบซากเรือเอสเอส ไอรอน คราวน์ เรือขนส่งสินค้าของกองทัพเรือของออสเตรเลียที่ถูกเรือด าน้ า
ญี่ปุ่นโจมตี จมก้นบึ้งทะเลกี่ปีมาแล้ว 
ตอบ เมื่อ 77 ปีก่อน 
 
112.จากการท าวิจัยกัญชาของ ม.รังสิต ค้นพบสารอะไรที่ช่วยยับย้ังเซลล์มะเร็งปอด 
ตอบ สารซีบีเอ็น-ทีเอชซี ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด 
 
113. อนุสาวรีย์ ‘บรรหาร ศิลปะอาชา ตั่งอยู่ท่ีจังหวัดใด 
ตอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
114. เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 แม็กนิจูดที่เกาะลูซอนใกล้กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์พบ
ผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 16 ราย 
 
115. เกมโอลิมปิก โตเกียว 2020 มีกี่ชนิดกีฬา 
ตอบ  15 ชนิดกีฬา 
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116. สถานการณ์ภัยพิบัติในแอฟริกาใต้ จากอุทกภัยและโคลนถล่มในเมืองเดอร์บันและจังหวัดควาซูลู -
นาตัล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิตเพ่ิมเป็นอย่างน้อย 60 ราย 
1.เหตุก่อการร้ายสะเทือนขวัญที่ประเทศศรีลังกา มุ่งสังหารชาวคริสต์ในวันอีสเตอร์ โดยเป็นการวางระเบิ ด
พร้อมกันถึง 6 แห่ง ตามเมืองต่างๆ แบ่งเป็นโบสถ์ 3 แห่ง และโรงแรมหรูระดับไฮเอ็นด์ 3 แห่ง มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 138 ราย 
 
117. เหตุก่อการร้ายสะเทือนขวัญที่ประเทศศรีลังกา มุ่งสังหารชาวคริสต์ในวันอีสเตอร์ โดยเป็นการวางระเบิด
พร้อมกันถึง 6 แห่ง ตามเมืองต่างๆ แบ่งเป็นโบสถ์ 3 แห่ง และโรงแรมหรูระดับไฮเอ็นด์ 3 แห่ง มีรายงาน
ผู้บาดเจ็บกี่ราย 
ตอบ บาดเจ็บราว 500 คน 
 
118. สภาพอากาศร้อนของไทยติดอันดับโลกถึง 6 พื้นที่ มีจังหวัดใดบ้างท่ีติดอันดับร้อนระดับโลก 
ตอบ ได้แก่ อันดับ 5 อ.เถิน จ.ล าปาง 43.5 องศา อันดับ 7 เลย 43.4 องศา อันดับ 9 จ.แม่ฮ่องสอน 42.9 
องศา อันดับ 10 จ.เลย 42.8 องศา อันดับ 12 หนองบัวล าพู 42.7 องศา อันดับ 13 จ.ตาก 42.7 องศา 
 
119. เกิดเหตุดินถล่มที่เหมืองหยกในเมืองพากัน รัฐคะฉิ่น ทางตอนเหนือของประเทศพม่าฝั่งคนงานทั้งเป็น
กี่ราย 
ตอบ  54 คน ถูกฝังอยู่ใต้บ่อโคลน 
 
120. ประธานาธิบดียูเครนคนล่าสุดคือใคร 
ตอบ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ดาราตลก วัย 41 ปี 
 
121. ประธานาธิบดียูเครนคนเดิมคือใคร 
ตอบ นายเปโตร โปโรเชนโก 
 
122. พบเรือขนส่งสินค้าของกองทัพเรือของออสเตรเลียที่ถูกเรือด าน้ าญี่ปุ่นโจมตี เรือชื่อว่าอะไร 
ตอบ เอสเอส ไอรอน คราวน์ 
 
123. พบซากเรือเอสเอส ไอรอน คราวน์ เรือขนส่งสินค้าของกองทัพเรือของออสเตรเลียที่ถูกเรือด าน้ า
ญี่ปุ่นโจมตี จมก้นบึ้งทะเลกี่ปีมาแล้ว 
ตอบ เมื่อ 77 ปีก่อน 
 
124. จากการท าวิจัยกัญชาของ ม.รังสิต ค้นพบสารอะไรที่ช่วยยับย้ังเซลล์มะเร็งปอด 
ตอบ สารซีบีเอ็น-ทีเอชซี ช่วยยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด 
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125. อนุสาวรีย์ ‘บรรหาร ศิลปอาชา’ตั่งอยู่ท่ีจังหวัดใด 
ตอบ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 
126. เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 6.1 แม็กนิจูดที่เกาะลูซอนใกล้กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์พบ
ผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 16 ราย 
 
127. เกมโอลิมปิก โตเกียว 2020 มีกี่ชนิดกี่ฬา 
ตอบ  15 ชนิดกีฬา 
 
128. สถานการณ์ภัยพิบัติในแอฟริกาใต้ จากอุทกภัยและโคลนถล่มในเมืองเดอร์บันและจังหวัดควาซูลู -
นาตัล ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิตเพ่ิมเป็นอย่างน้อย 60 ราย 
 
129. แหล่งที่มาของภาพหลุมด า ภาพแรกของโลกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติคือที่ใด 
ตอบ ถ่ายได้จากกล้องโทรทรรศน์วิทยุ 8 แห่งทั่วโลก ตามโครงการ อีเวนต์ ฮอไรซัน เทเลสโคป หรือ อีเอชที 
(EHT) 
 
130. ผลเลือกตั้งอิสราเอล รัฐบาลVSฝ่ายค้านคือ 
ตอบ ได้เท่ากัน 35 ต่อ 35 ที่นั่ง 
 
131. ประเทศใดผลิตอวัยวะเทียมเป็น “หัวใจ” ด้วยเนื้อเยื่อมนุษย์ ผ่านเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ 
ครั้งแรกของโลก 
ตอบ ประเทศอิสราเอล 
 
132. มหาวิหารนอตเทรอดามตั้งอยู่ท่ีประเทศใด 
ตอบ มหาวิหารนอตเทรอดาม แลนด์มาร์กส าคัญ ใจกลางกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
 
133. มหาวิหารนอเทรอดามในกรุงปารีสขุมทรัพย์ล้ าค่า สถาปัตยกรรมที่ส าคัญอายุกี่ปี 
ตอบ อายุ 850 ปี 
 
134. วันแห่งพระอาทิตย์ ถือเป็นหนึ่งในวันที่ส าคัญที่สุดของเกาหลีเหนือ คือวันอะไร 
ตอบ วันคล้ายวันเกิดของ คิม อิลซุง ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือ ซึ่งศักดิ์เป็นปู่ของ คิม จองอิล ผู้น าสูงสุดเกาหลีเหนือ
คนปัจจุบัน ตรงกับวันที่ 15 เม.ย. ของทุกปี 
 
135. อินเดียและปากีสถานประสบกับคลื่นความร้อนที่รุนแรงและยายนานมากที่สุดนับตั้ง แต่ทั้งสอง
ประเทศเคยบันทึกไว้ ซึ่งคลื่นความร้อนสูงสุดเท่าใด 
ตอบ มากกว่า 184 คน 
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136. ไฟไหม้เรือด าน้ าของกองทัพเรือรัสเซียขณะปฏิบัติการวัดระดับน้ าลึกในมหาสมุทรอาร์กติกมีลูกเรือ
เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 14 ราย 
 
137. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลง
ตรา ส าหรับพลเมืองจากประเทศใดบ้าง 
ตอบ ประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทย 
 
138. กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันขยายการยกเว้นการขอวีซ่า (ฟรีวีซ่า) หรือการขอรับการตรวจลง
ตรา ส าหรับพลเมืองจากประเทศฟิลิปปินส์ รัสเซีย บรูไน และไทยถึงเมื่อไหร่ 
ตอบ ถึงเดือน ก.ค. 2563 จากที่จะหมดระยะทดลองฟรีวีซ่าในเดือนก.ค. ปีนี้ 
 
139. พายุอะไรกรมอุตุเตือนถล่มไทยตอนนี้ 
ตอบ พายุโซนร้อนมูน 
 
140. ภูเขาไฟบนเกาะสตรอมโบลีประเทศอิตาลีเกิดระเบิด 2 ครั้งซ้อนมีผู้เสียชีวิตแล้วกี่ราย 
ตอบ 1 ราย 
 
141. เจ้าชายนักออกแบบคือฉายาของโอรสองค์ใด 
ตอบ ชีค คาลิด บิน สุลต่าน อัล กอซิมี แห่งสาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นนักออกแบบแฟชั่นชื่อดัง 
 
142. ประเทศใดเปิดตัวศูนย์บริการด าเนินคดีออนไลน์ และผู้พิพากษาเอไอ (AI) หรือ ผู้พิพากษา
ปัญญาประดิษฐ์ รายแรกของโลก 
ตอบ ประเทศจีน 
 
143. แผ่นดินไหวที่แคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาความรุนแรงสูงสุดในรอบกี่ปี 
ตอบ ขนาดแผ่นดินไหว 6.4 นับเป็นแผ่นดินไหวที่แรงท่ีสุดในรอบ 20 ปี 
 
144. พายุทอร์นาโดถล่มมณฑลเหลียวหนิงประเทศจีนอิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนตกหนัก และลม
กระโชกแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ แล้วอย่างน้อย 6 ราย 
 
145. โลกเป็นดาวเคราะห์ล าดับที่เท่าไหร่ 
ตอบ ล าดับที่ 3 
 
146. โลกเป็นดาวเคราะห์ล าดับที่ 3 ต่อจากดาวเคราะห์อะไร 
ตอบ ดาวศุกร์ 
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147. เครนก่อสร้างล้มทับเรือส าราญหรูเวิลด์คลาสริมท่าเรือในเมืองฟรีพอร์ตของบาฮามาสประเทศใน
แคริบเบียน ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บกี่ราย 
ตอบ บาดเจ็บ 8 คน 
 
148. ภัยพิบัติในเนปาลพายุฝนฟ้าคะนองลูกใหญ่ท่ีพัดเข้าพื้นที่เขตบาราและเขตพาร์ซาทางใต้ของประเทศ 
เป็นเหตุให้คนเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 30 ราย 
 
149. โครงการ Thailand Travel Shield ของ ททท. คือะไร 
ตอบ โครงการการประกันภัยการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ(ThailandTravelShield) 
 
150. ไฟไหม้กองบัญชาการกองทัพบกเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ทหารได้ใช้น้ าภายในตัวอาคารช่วยกัน
ดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้มีรถได้รับความเสียหายกี่คัน 
ตอบ มีรถได้รับความเสียหายจ านวน 5 คัน 
 
151. ชาวบ้านก าลังละหมาดในมัสยิดนูรุลอีบาดะห์ต าบลธารโตอ าเภอธารโตจังหวัดยะลามีคนร้ายลอบเดิน
เข้ามาจากทางเข้ามัสยิดใช้อาวุธปืนไม่ชนิดและขนาดจ่อยิงบริเวณศีรษะเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิตทั้ง 2 รายเหตุเกิด 
 
152. ทองค าบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีชื่อเรียกอีกชื่อว่าอะไร 
ตอบ ทองนพคุณ ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า เป็นทองค าที่มีพุทธคุณในตัว 
 
153. เมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงท่ีสุดในโลกประจ าปี 2019 คือประเทศ 
ตอบ สิงคโปร์ 
 
154. เมืองค่าครองชีพต่ าที่สุด ประจ าปี 2019 คือประเทศ 
ตอบ การากัส เวเนซุเอลา 
 
155. ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ช่วงวันที่เท่าไหร่ 
ตอบ ช่วงสงกรานต์ 10-18 เม.ย.62 
 
156. ครม. อนุมัติยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์ ช่วงสงกรานต์ 10-18 เม.ย.นี้ บนทางหลวงเส้นทางใดบ้าง 
ตอบ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายกรุงเทพมหานคร-บ้านฉาง ตอนกรุงเทพมหานคร-เมืองพัทยา รวมทาง
แยกไปบรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 34 (บางวัว) ทางแยกเข้าชลบุรี ทางแยกเข้าท่าเรือแหลมฉบัง และ
ทางแยกเข้าพัทยา และบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 สายวงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนา
ภิเษก) ตอนบางปะอิน-บางพลี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 10 เมษายน 2562 ถึง
เวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เมษายน 2562 
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157. เหตุกราดยิงมัสยิดในไครสต์เชิร์ช เป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายกลุ่มขวาจัดหัวรุนแรง ณ มัสยิด
อันนูรและศูนย์อิสลามลินวุด ในเมืองไครสต์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์มีผู้เสียชีวิตแล้วกี่ราย 
ตอบ ผู้เสียชีวิตจากการกราดยิงแล้ว 50 คน 
 
158. น้ าแข็งบนยอดเขาเอเวอเรสต์มีการละลายมากขึ้นจากภาวะโลกร้อนพบร่างของนักปีนเขาประมาณ 
กี่ศพ 
ตอบ กว่า 300 ศพ 
 
159. สหรัฐอเมริกาส่งเรือรบอะไรแล่นผ่านช่องแคบไต้หวันโดยมีเรือรบของหน่วยยามฝั่งสหรัฐเดินทางไป
ด้วย ถือเป็นครั้งแรกที่เรือหน่วยยามฝั่งสหรัฐแล่นผ่านช่องแคบไต้หวัน 
ตอบ เรือพิฆาตยูเอสเอส วิลเบอร์ และเรือยามฝั่งยูเอสซีจีซี เบิร์ตฮอล์ฟ 
 
160. เกิดเหตุสังหารหมู่อย่างน่าสะเทือนขวัญในประเทศมาลี ทวีปแอฟริกามีผู้เสีบชีวิตกี่ราย 
ตอบ 134 ราย 
 
161. ใครได้รับรางวัลครูดีเด่นโลก (Global Teacher Prize) ประจ าปี 2019 
ตอบ นายปีเตอร์ ทาบีชี ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนมัธยมศึกษาเครีโก มิกซ์ เดย์ ที่หมู่บ้านชนบทใน
เมืองนากูรู ทางตอนกลางของ ประเทศเคนยา เพ่ือยกย่องความทุ่มเทในฐานะครู ผู้เสียสละมอบเงินเดือนของ
ตนเองมากกว่าร้อยละ 80 เพ่ือช่วยเหลือนักเรียนมาตลอดหลายปี ทั้งเด็กที่ยากจน ไม่มีเงินซื้อหนังสือ -ชุด
นักเรียน เด็กก าพร้า และเด็กที่สูญเสียผู้ปกครอง 
 
162. เหตุระเบิดและไฟโหมไหม้ที่โรงงานเคมีในนิคมอุตสาหกรรมเขตเยี่ยนเฉิงมณฑลเจียงซูทางตะวันออก
ของประเทศมีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 62 ราย 
 
163. พรรคการเมืองใดของไทยได้ที่นั่งส.ส.มากที่สุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
ตอบ พรรคเพื่อไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1  ได้ 137 ที่นั่ง 
 
164. พรรคการเมืองใดของไทยที่ได้คะแนนโหวตมากที่สุดในการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 
ตอบ พลังประชารัฐ 
 
165. เปิดคะแนนเลือกตั้ง 100 เปอร์เซ็นต์พรรคการเมืองใดได้คะแนนมากที่สุด 
ตอบ พรรคพลังประชารัฐ 8,433,137 คะแนน 
 
166. จากการเลือกตั้ง สส.เขต ทั่วประเทศมีทั้งหมดกี่เขต 
ตอบ 350 เขต  
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167. อินเดียประกาศความเป็นมหาอ านาจทางด้านอวกาศเป็นชาติล าดับที่เท่าไหร่ของโลกภายหลัง
นักวิทยาศาสตร์ของอินเดียประสบความส าเร็จในภารกิจศักติ หรือการปล่อยขีปนาวุธท าลายดาวเทียม ใน
วงโคจรระดับต่ าของโลกได้ 
ตอบ ล าดับที่ 4 
 
168. หมอกควันจังหวัดใดของไทยพบว่า ค่าฝุ่นละอองข้ึนเป็นอันดับ 1 ของโลก 
ตอบ เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI พุ่งสูงอยู่ที่ 448 US AQI นับว่าเป็นตัวเลขสภาพอากาศที่อยู่
ในขั้นวิกฤตแล้ว 
 
169. ใครคือประธานาธิบดีหญิง “คนแรก” ของสโลวาเกีย 
ตอบ น.ส.ซูซานา คาปูโตวา ผู้แทนวัย 45 ปี ของพรรคสโลวาเกียก้าวหน้า (พีเอส) 
 
170. ปัจจุบันนิวยอร์กมีโรคอะไรก าลังระบาดมากที่สุดในตอนนี้ 
ตอบ“โรคหัด”  
 
171 .จากภัยแล้งวิกฤตในภาคอีสานมีกี่เขื่อนที่ไม่มีน้ าใช้แล้ว 
ตอบ 13 เขื่อน 
 
172.  เครื่องบิน โบอ้ิง 737 800 แม็กซ์ เที่ยวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบ
เหตุตกระหว่างเดินทางลูกเรือเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ ลูกเรือไม่มีใครรอด ลูกเรือรวม 157 ราย 
 
173. เครื่องบิน โบอ้ิง 737 800 แม็กซ์ เที่ยวบินอีที 302 ของ สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลนส์ ประสบ
เหตุตกระหว่างเดินทางจาก สนามบินแอดดิสอาบาบา ในกรุงแอดดิสอาบาบา เมืองหลวงของเอธิโอเปีย  
ไปยัง สนามบินกรุงไนโรบี ประเทศเคนยา มีลูกเรือทั้งหมดกี่ประเทศ 
ตอบ 33 ประเทศ 
 
174. การประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 16 ภายใต้หัวข้อ “ความร่วมมือด้านความม่ันคงที่
ยั่งยืน”ร่วมประชุมทั้งหมดกี่ประเทศ 
ตอบ 10 ประเทศ 
 
175. โบอ้ิงรุ่นมรณะ คือรุ่นใด 
ตอบ เครื่องบินโบอิ้ง รุ่น 737 แม็กซ์ 
 
176 .การส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกพท. ออกค าสั่งด่วนให้สายการบินใดหยุดบิน 
ตอบ ไทยไลอ้อนแอร์ ให้หยุดบิน โบอิ้ง737 MAX 9 ทุกเส้นทาง 
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177. ค่า World AQI Ranking พบว่า จ.เชียงใหม่ จากประเทศไทยมีสภาพอากาศอยู่ในระดับใดของโลก 
ตอบ เลวร้ายมากท่ีสุดโดยวัดได้ที่ 371 และเป็นอันดับ 1 ของโลก 
 
178. เมอร์เซอร์ (Mercer) บริษัทให้ค าปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลชั้นน าของโลก เผยผลการจัดอันดับ
เมืองน่าอยู่ท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกประจ าปี 2019คือประเทศใด 
ตอบ ผลปรากฏว่ากรุงเวียนนา ของออสเตรีย 
 
179  .กรุงเวียนนา ของออสเตรีย ยังคงครองแชมป์เมืองน่าอยู่ที่ประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก
ติดต่อกันกี่ปี 
ตอบ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 
 
180. จากผลการจัดอันดับเมืองน่าอยู่ท่ีประชากรมีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลก ปี 2019 ไทยอยู่ในล าดับใด 
ตอบ 133 ของโลก 
 
181. ตอนใต้ของสหรัฐอเมริกา ครอบคลุมรัฐอลาบามา และจอร์เจีย ประสบภัยพายุทอร์นาโด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.4 กิโลเมตร และความเร็วลมสูงสุด 266 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบื้องต้นมีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อยกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 22 ราย  
 
182. เจ้าหน้าที่รัสเซียตั้งข้อหาบริษัท 4 แห่งในภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียฐานกักขังวาฬ จ านวน
วาฬที่ถูกกักขังกี่ตัว 
ตอบ 100 ตัว 
 
183. แคปซูลดรากอน คืออะไร 
ตอบ เป็นผลงานการออกแบบโครงการที่องค์การนาซาและของสเปซเอ็กซ์ ดัดแปลงมาจากต้นแบบของยาน
บรรทุกสัมภาระเพ่ือน าส่งยังสถานีอวกาศนานาชาติในอดีต 
 
184. สึนามิน้ าแข็งเกิดขึ้นที่ใด 
ตอบ ทิศใต้ของทะเลสาบ ออนแทริโอ สหรัฐอเมริกา 
 
185. พ.ร.บ.ความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร์ คืออะไร 
ตอบ ป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์ที่จะโจมตีโครงสร้างส าคัญของประเทศไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงใน
ด้านต่างๆ ผ่านคณะกรรมการและหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจะมี
แผนปฏิบัติการและมาตรการด้านรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีเอกภาพและต่อเนื่อง ในวันที่
ประเทศไทยมีบริการประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต โครงข่ายโทรคมนาคมที่สามารถถูกโจมตี
และสร้างความเสียหายได ้
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186. ออสเตรเลียเริ่มใช้กฎหมายใหม่ให้อ านาจรัฐบาลสกัดกั้นชาวต่างชาติและเพิกเถอนวีซ่าย้อนหลังต่อ
บุคคลต่างชาติผู้มีประวัติอาชญากรรมคดีอะไร 
ตอบ คดีเก่ียวกับการท าร้ายสตรีและเด็ก 
 
187. บริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จ ากัด (มหาชน)เปิดประมูลที่ดินสุวรรณภูมิ 1.1 พันไร่ น าร่องแปลง 37 
เปิดเอกชนยื่นโปรเจค พร้อมชงธนารักษ์ขอยืดใช้ท่ีดินอีก 50 ปี ลั่น เม.ย.นี้ ร่วมทุนบินไทย เพื่อท าอะไร 
ตอบ ตั้งศูนย์ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก ปั้นรายได้นอนคอร์เพิ่ม 
 
188. ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (สสว.) จับมือองค์กรชั้นน า 5 แห่งปั้นเอสเอ็มอีสู่ตลาดออนไลน์ ปีที่ 3(สสว.) จับมือองค์กรชั้น
น า 5 แห่ง ที่ไหนบ้าง 
ตอบ 1.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) 
        2.มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.) 
        3.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) 
        4.สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) 
        5.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) 
 
189. ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเอชไอวี หรือโรคเอดส์ หายขาดเป็นคนที่สองของโลกได้รับขนานนามว่า “ลอนดอน 
เพเชียนต์”ผู้ป่วยคนดังกล่าวมีสัญชาติอะไร 
ตอบ สัญชาติอังกฤษและได้รับขนานนามว่า “ลอนดอน เพเชียนต์” ไม่พบว่ามีปริมาณไวรัส หรือไวรัลโหลด 
ของเอชไอวี ในรอบ 18 เดือน 
 
190. โครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) จัดแข่งขันแสดงความคิดสร้างสรรค์ 
ในหัวข้อ “พัฒนาสตรีตฟู้ด 4 มิติ”เป็นโครงการของใคร 
ตอบ ออมสิน ยกระดับสตรีตฟู้ด  
 
191. เครื่องบินขับไล่ ซูฮอย-27 คือะไร 
ตอบ เครื่องบินขับไล่สกัดกั้นเครื่องบินลาดตระเวนสอดแนม RC-135 ของสหรัฐอเมริกา เหนือน่านน้ าสากลของ
ทะเลบอลติก 
 
192. ผลการส ารวจกลุ่มที่ปรึกษาแวลูแชมเปียนในฮ่องกงส ารวจเมืองที่มีความปลอดภัยที่สุดในภูมิภาค
เอเชีย–แปซิฟิก มีกี่ประเทศ 
ตอบ 14 ประเทศ 
 
193. ผลการส ารวจ กลุ่มที่ปรึกษา แวลู แชมเปียน ในฮ่องกง ส ารวจเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดใน
ภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิกคือประเทศใด 
ตอบ ประเทศสิงคโปร์ 
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194. อุตุนิยมวิทยาล าปาง เปิดเผยว่า สถานการณ์แผ่นดินไหวที่ อ.วังเหนือ จ.ล าปาง ความสั่นสะเทือน
รุนแรงสูงสุดเท่าไหร่ 
ตอบ ความสั่นสะเทือนรุนแรงสูงสุด ขนาด 4.9 แมกนิจูด ลึกจากพ้ืนดิน 10 กม.  
 
195. เหตุไฟไหม้รุนแรงใน ย่านชอกบาซาร์ ย่านประวัติศาสตร์เก่าแก่อายุหลายร้อยปีของ กรุงธากา 
ประเทศบังกลาเทศ มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมข้ึนเป็นอย่างน้อย 78 ราย 
 
196. สนธิสัญญาก าลังนิวเคลียร์พิสัยกลางคืออะไร 
ตอบ สนธิสัญญาระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตว่าด้วยการก าจัดขีปนาวุธพิสัย
กลางและพิสัยสั้นกว่าของสองประเทศ เป็นความตกลงควบคุมอาวุธในปี 2530 ระหว่างสหรัฐกับสหภาพ       
โซเวียต (และรัฐสืบทอดได้แก่ สหพันธรัฐรัสเซีย 
 
197. จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งประเทศ นอกเขตเลือกตั้งสูงสุด คือจังหวัดใด 
ตอบ กรุงเทพมหานคร 
 
198. ยานส ารวจฮายาบูสะ 2 ของ องค์การส ารวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA) มีหน้าที่ลงจอดบนดาวเคราะห์
อะไร 
ตอบ ดาวเคราะห์น้อยริวงุ 
 
199. สถานการณ์รุนแรงในประเทศเวเนซูเอลา ภายหลังทหารที่ภักดีกับประธานาธิบดีนิโกลาส มาดูโร ผู้น า
เวเนซูเอลา เปิดฉากยิงเข้าใส่ชาวเวเนซูเอลา มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 2 ราย 
 
200. สถานการณ์รุนแรงในประเทศเวเนซูเอลา ภายหลังทหารที่ภักดีกับประธานาธิบดีนิโกลาส มาดูโร ผู้น า
เวเนซูเอลา เปิดฉากยิงเข้าใส่ชาวเวเนซูเอลามีผู้บาลเจ็บกี่ราย 
ตอบ 300 คน 
 
201. เพราะอะไรต ารวจเวียดนามถึงเนรเทศนายฮาเวิร์ด เอ็กซ์ 
ตอบ เหตุหน้าเหมือน นายคิม จองอึน ผู้น าสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ 
 
202. สมาคมสปาไทยผลักดันนวดไทย เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมองค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อ
อะไร 
ตอบ ให้นวดไทย กลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
 
203. นวดไทยสืบทอดกันมายาวนานกี่ปี 
ตอบ กว่า 600 ปี 
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204. ดีเอ็นเอฮาจิโมจิเป็นกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (ดีเอ็นเอ) ที่มีนิวคลีโอเบสแปดตัว มาจากธรรมชาติ ส่ี
ตัวและสังเคราะห์ขึ้นสี่ตัวการสังเคราะห์ดีเอ็นเอฮาจิโมจินี้เป็นผลจากการวิจัยของใคร 
ตอบ จากการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากนาซา 
 
205. เกิดเหตุเพลิงไหม้ในธากา ประเทศบังกลาเทศ อยู่ใกล้ย่านประวัติศาสตร์อะไรของบังกลาเทศ 
ตอบ ย่านประวัติศาสตร์ชอกบาซาร์ในนครเก่าธากา 
 
206. ประธานาธิบดีนิโกลาส มาดูโร ผู้น าเวเนซูเอลา มีค าสั่งให้กองทัพเวเนซูเอลาเปิดปฏิบัติการซ้อมรบ
ครั้งใหญ่ท่ีสุดในรอบกี่ปี 
ตอบ ในรอบ 200 ปี 
 
207. ต ารวจอินเดียจับกุมผู้ก่อเหตุกี่คนผู้ต้องสงสัยร่วมกันท าลายแหล่งมรดกโลกขององค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)ในเมืองฮัมปิ รัฐกรณาฏกะ ทางตอนใต้ของ 
ประเทศอินเดีย 
ตอบ 4 คน 
 
208. เหตุผลอัยการถอนฟ้อง ฮาคีม คดีส่งผู้ร้ายข้ามแดนคืออะไร 
ตอบ บาห์เรนไม่ติดใจที่จะด าเนินคดี เตรียมปล่อยตัว ฮาคีม เป็นอิสระจะไม่คุมขังไว้อีกแม้แต่นาทีเดียว เผย
สถานทูตออสเตรเลียสามารถรับตัวส่งกลับประเทศได้ 
 
209. มีจังหวัดใดบ้างค่าฝุ่นพิษภาคเหนือ 8 จังหวัดเกินมาตรฐาน 
ตอบ จ.เชียงใหม่ จ.ล าปาง จ.ล าพูน จ.แม่ฮ่องสอน จ.น่าน จ.แพร่ จ.ตาก จ.พะเยา 
 
210. สนธิสัญญาก าลังนิวเคลียร์พิสัยกลางมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าอะไร 
ตอบ สนธิสัญญาระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตว่าด้วยการก าจัดขีปนาวุธพิสัย
กลางและพิสัยสั้นกว่าของสองประเทศ 
 
211. การแข่งขันฟุตบอลชายชิงแชมป์เอเชีย (เอเชียนคัพ) ครั้งที่ 17 จัดขึ้นที่ใด 
ตอบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
 
212. เกาะท่ีเพิ่งโผล่ในมหาสมุทรแปซิฟิกมีชื่อเรียกว่าเกาะอะไร 
ตอบ  ฮังกา ตองกา – ฮังกา ฮายาไป หรือชื่อย่อว่า HTHH เป็นเกาะที่ถือก าเนิดใหม่ล่าสุดจากการระเบิดของ
ภูเขาไฟใต้ทะเล ใกล้กับประเทศตองกา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 และค่อยๆ มีแผ่นดินโผล่ขยายขึ้นมา 
(ชมคลิปเทียบปี 2557 และ 2561) 
 
213. สหประชาชาติออกมายืนยันว่ารัฐบาลมาซิโดเนียแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วว่าเปลี่ยนชื่อแล้วชื่อว่า
ประเทศอะไร 
ตอบ ประเทศ “มาซิโดเนียเหนือ” 
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214. ประธานาธิบดีฮาสซานเราฮานีผู้น าอิหร่านเผยโฉมเขี้ยวเล็บใหม่ของกองทัพคืออะไร 
ตอบ ปฏิวัติอิหร่านเป็นเรือด าน้ าที่มีความสามารถในการติดตั้งและปล่อยขีปนาวุธร่อน 
 
215. ปรากฏการณ์ “ดาวเคราะห์ชุมนุม” คือปรากฏการณ์อะไร 
ตอบ ดาวศุกร์สว่างเคียงดาวเสาร์ สังเกตได้ด้วยตาเปล่า 
 
216. ปรากฎการณ์ “หิมะด า” เกิดขึ้นที่ใด 
ตอบ “หิมะด า” ปกคลุมในแคว้นเคเมโรโว เขตสหพันธ์ไซบีเรีย เขตอุตสาหกรรมถ่านหินส าคัญของประเทศ
รัสเซีย  
 
217. ท าไมทางการรัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมด้วยอีก 15 มลรัฐ ยื่นฟ้องประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น า
สหรัฐอเมริกา 
ตอบ ใช้อ านาจขัดรธน. 16มลรัฐต้านประกาศภาวะฉุกเฉินก่อก าแพง 
 
218. ระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต วันแรกคือวันใด 
ตอบ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น. 
 
219. ระบบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้งทางอินเตอร์เน็ต วันสุดท้ายคือวันใด 
ตอบ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. 
 
220. ผู้ผลิตอาวุธสัญชาติรัสเซียเปิดตัวอาวุธใหม่อะไรที่มีฤทธิ์การท าลายรุนแรง 
ตอบ เป็นโดรน หรืออากาศยานไร้คนขับ ที่ติดตั้งระเบิดและสามารถสั่งการจากระยะไกลได้ 
 
221. อเมริกายุโรปเผชิญสภาพอากาศหนาวเย็นจัด“กระแสลมวนในเขตขั้วโลก”หรือเรีบกว่าปรากฏการณ์
อะไร 
ตอบ “ปรากฏการณ์โพลาร์ วอร์เทกซ์ (Polar vortex)” หลายพื้นท่ีมีอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส  
 
222. ที่สหรัฐฯ ประชาชนกว่า 55 ล้านคน ก าลังเผชิญหน้ากับ “กระแสลมวนในเขตขั้วโลก” หรือ 
“ปรากฏการณ์โพลาร์ วอร์เทกซ์ (Polar vortex)” หลายพื้นที่มีอุณหภูมิติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียส 
พร้อมมีรายงานผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 6 คน 
 
 
 
223. เกิดเหตุเครื่องบินเล็กรุ่นเซสนา 414เอ ขัดข้องกลางอากาศท าให้มีชิ้นส่วนหลุดกระจายตกลงมาใน
ชุมชนเขตออเรนจ์เคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกามีผู้เสียชีวิตกี่ราย  
ตอบ  มีผู้เสียชีวิต 5 ราย 
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224. สถานการณ์ อุทกภัยครั้ งรุนแรงและฝนตกหนักที่สุดรอบกี่ปี  ที่ รั ฐค วีนส์แลนด์  ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศออสเตรเลีย 
ตอบ อุทกภัยครั้งรุนแรงและฝนตกหนักที่สุดรอบ 100 ปี  
 
225. ผู้อ านวยการการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) เปิดเผยว่า ในปีนี้การยาสูบฯ มีแผนขึ้นราคาบุหรี่อีก
หลายชนิด เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ ที่จะข้ึนภาษีบุหรี่กี่เปอร์เซ็น 
ตอบ ขึ้น 40 % 
 
226. กกต. แถลงผลการรับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ทั่วประเทศในวันแรกว่า มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัคร 58 
พรรค โดยเป็นการส่งสมัครครบทั้ง 350 เขตรวมจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้นกี่คน 
ตอบ รวมจ านวนผู้สมัครทั้งสิ้น 5,831 คน 
 
227. พรรคการเมืองใดในประเทศไทยมีผู้สมัครสูงสุด 
ตอบ พรรคประชาธิปัตย์มียอดส่งผู้สมัครสูงสุด 341 เขต 
 
228. เพราะเหตุใดรัสเซียถึงเตรียมนักกฎหมายจัดการกรณีพิพาทดินแดนบนดวงจันทร์ 
 
ตอบ 1.)บรรดาผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆ ทดลองและก าลังพยายามขายที่ดินบนดวง
จันทร์ 2.)ปัญหาการขุดเหมือนแร่บนดวงจันทร์ เกิดค าถามว่าจะรับมืออย่างไรต่อการถือครองที่ดินบนดวงจันทร์ 
 
229. เกิดเหตุอาคาร 8 ชั้น พังครืนลงมาฝังหมู่ผู้อาศัยในนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย
กี่ราย 
ตอบ 2 ราย 
 
230. กองทัพเรือจีนอยู่ระหว่างยกระดับแสนยานุภาพการรบทางทะเลให้มีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อยกี่
กองรบ ภายในปี 2578 
ตอบ 6 กองรบ 
 
231. กองทัพเรือจีนอยู่ระหว่างยกระดับแสนยานุภาพการรบทางทะเลให้มีเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างน้อย 6 
กองรบ ภายในปี 2578 ตามด าริของประธานาธิบดี สีจิ้นผิง ผู้น าจีนที่มีนโยบายปฏิรูปกองทัพจีนให้มีความ
ทันสมัย และเป็นมหาอ านาจทางทหารอันดับหนึ่งของโลกแทนที่สหรัฐอเมริกาภายในปีใด 
ตอบ ภายในปี 2593 
 
 
 
232. เรือบรรทุกเครื่องบินทุกล าของกองทัพเรือจีนจะได้รับการติดตั้งระบบปล่อยเครื่องบินแบบใหม่ 
เรียกว่าระบบอะไร 
ตอบ“ระบบส่งเครือ่งบินพลังแม่เหล็กไฟฟ้า” (EMALS) เช่นเดียวกันกับเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐ 
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233. เทือกเขาหิมาลัยกินพื้นที่ท้ังหมดกี่ประเทศ 
ตอบ 8 ประเทศ 
 
234. เทือกเขาหิมาลัยกินพื้นที่ท้ังหมด 8 ประเทศ ได้แก่ประเทศใดบ้าง 
ตอบ อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย เนปาล จีน ภูฏาน บังกลาเทศ และพม่า 
 
235. เหตุถังเคมีระเบิด ที่สนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการมีผุ้บาดเจ็บและเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย เจ็บ 2 ราย 
 
236. โครงการ‘ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถ’ีจัดขึ้นที่ใด 
ตอบ ‘หมู่บ้านหลักศิลา’ ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งท าพิธีเปิดบริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง บ้านหลักศิลา 
 
237. ยอาบู บาการ์ บาเชียร์ ก าลังจะได้รับอิสรภาพเพราะอะไรหลังได้รับการอภัยโทษจากประธานาธิบดี
อินโดนีเซีย 
ตอบ เนื่องจากความชราภาพและปัญหาสุขภาพ 
 
238. กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสมีค าสั่งเรียกตัวเอกอัครราชทูตอิตาลีประจ ากรุงปารีสเข้าพบทันที 
หลังฝรั่งเศสไม่พอใจอย่างรุนแรงเพราะเหตุใด 
ตอบ กรณีที่นายลุยจิ ดิ มาโย รองนายกรัฐมนตรีอิตาลี กล่าวหาทางการฝรั่งเศสว่าฉกฉวยโอกาสจากชาติ
แอฟริกาที่เคยเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส 
 
239. เกิดเหตุเหมืองแร่ถล่มที่รวันดา ประเทศในทวีปแอฟริกา ส่งผลให้คนงานเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 14 ราย 
 
240. เกิดเหตุเพลิงไหม้เรือบรรทุกก๊าซเหลวในทะเลด าบริเวณช่องแคบเคียร์ช ห่างออกไป 12 ไมล์ จาก
ชายฝั่งดินแดนครัสโนดาร์ ประเทศรัสเซียท าให้มีลูกเรือเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ ลูกเรือเสียชีวิตแล้ว 10 ราย 
 
241. เครื่องบินของสายการบินแอร์โรฟลอต ซึ่งเดินทางออกจากเมืองซูร์กุท เขตไซบีเรีย มุ่งหน้าไปที่
สนามบินเชเรเมเตียโว กรุงมอสโก เมืองหลวง จ าเป็นต้องลงจอดฉุกเฉินในเมืองฮันตืย-มันซิสค์เพราะอะไร 
ตอบ หนุ่มเมาพังห้องกัปตัน 
 
 
242. องค์การสุขภาพสัตว์โลก มีรายงานว่าพบการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ประเทศมองโกเลีย 
จึงท าให้ขณะนี้ในภูมิภาคเอเชียมีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเพิ่มขึ้นเป็น 2 ประเทศคือ
ประเทศใด 
ตอบ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมองโกเลีย 
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243. คลื่นความร้อน ที่ยังวิกฤตใน ประเทศออสเตรเลียเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อน หลายพื้นที่มีสภาพ
อากาศร้อนจัด อุณหภูมิอยู่ท่ีกี่องศาเซลเซียส 
ตอบ อุณหภูมิพุ่งสูงเกิน 40 องศาเซลเซียส และบางแห่งสูงถึง 49.1 องศาเซลเซียส 
 
244. ออสเตรเลียเผชิญกับภาวะคลื่นความร้อนสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของเมืองในรอบกี่ปี 
ตอบ รอบ 80 ปี นับตั้งแต่ปี 2482 
 
245. ใครประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการเวเนซุเอลาและบอกว่าตัวเขามีอ านาจบริหารประเทศ
แทนประธานาธิบดีคนเดิม 
ตอบ นายฮวน กุยโด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมาก ประกาศตัวเป็น
ประธานาธิบดีรักษาการ 
 
246. นายฮวน กุยโด ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติซึ่งพรรคฝ่ายค้านเวเนซุเอลาครองเสียงข้างมาก 
ประกาศตัวเป็นประธานาธิบดีรักษาการ และบอกว่าตัวเขามีอ านาจบริหารประเทศแทนใคร 
ตอบ โคลัส มาดูโร 
 
247. พายุทอร์นาโด พัดถล่ม กรุงฮาวานา ของ ประเทศคิวบา โดยอิทธิพลของพายุก่อให้เกิดฝนและ
ลูกเห็บตกหนัก และมีลมกระโชกแรง พบผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิต 3 ราย 
 
248. เขื่อนแตก ที่เหมืองแร่เหล็กเขตบรูมาดินโญ รัฐมีนัสเชไรส์ ประเทศบราซิลยอดผู้เสียชีวิตประมาณ   ก่ี
ราย 
ตอบ เพ่ิมเป็นอย่างน้อย 40 ราย และคาดว่าจะเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
 
249. เหตุความไม่สงบใน ฟิลิปปินส์ หลังเกิดเหตุ ระเบิด ซ้อน 2 ครั้งที่ วิหารคริสต์นิกายคาทอลิก บน เกาะ
โฮโล จังหวัดซูลู ในเขตปกครองตนเองในมุสลิมมินดาเนา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ อย่างน้อย 20 ราย 
 
250. สถานที่ประกอบพิธีลอยอังคารหลวง พ่อคูณ ปริสุทโธ คือที่ใด 
ตอบ พระธาตุกลางน้ าริมฝั่งแม่น้ าโขง จ.หนองคาย 
 
251. สถานที่ประกอบพิธีพระราชทานเพลิง พิธีถวายเพลิงจริง สรีรสังขารพระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ 
ปริสุทฺโธ) คือที่ใด 
ตอบ ณ ฌาปนสถาน ชั่วคราววัดหนองแวง พระอารามหลวง ณ บริเวณด้านหลังพุทธมณฑลอีสาน จังหวัด
ขอนแก่น 
 
252. เหตุเหมืองถ่านหินถล่มท่ีมณฑลส่านซี ประเทศจีนเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ เสียชีวิต 21 ราย 
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253. หตุเหมืองถ่านหินถล่มที่มณฑลส่านซี ประเทศจีนช่วงเกิดเหตุมีคนงานเหมืองปฏิบัติหน้าที่อยู่ทั้งหมด
กี่คน 
ตอบ 87 คน 
 
254. องค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีน – CNSA แถุลงภารกิจยานส ารวจอะไร ลงจอดฝั่งด้านมืดของดวง
จันทร์ 
ตอบ ฉางเอ๋อ-4 
 
255. สถานที่ได้รับการคัดเลือกว่าจะใช้จัดการประชุมสุดยอดรอบสอง ระหว่างประธานาธิบดี โดนัลด์ 
ทรัมป์ ผู้น าสหรัฐอเมริกา กับ นายคิม จองอึน ผู้น าสูงสุดแห่งเกาหลี คือที่ใด 
ตอบ สิงคโปร์ และเวียดนาม 
 
256. เกิดเหตุแก๊สระเบิดทรงพลังที่ร้านเบเกอรี่อูแบร์ในกรุงปารีส ต้องสงสัยว่าแก๊สรั่วภายในตึกของร้าน 
เบื้องต้นพบ มีผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าหน้าที่ดับกี่ราย 
ตอบ 2 ราย 
 
257. ประท้วงหยุดงานของบรรดาแรงงานเย็บผ้าต้องการให้รัฐขึ้นค่าแรงเท่าไหร่ เมืองอาชูเลีย ใกล้กรุง
ธากา ประเทศบังกลาเทศ  
ตอบ 7 บาท 
 
258. ฝุ่นพิษเกินค่ามาตรฐานในพื้นที่กรุงเทพฯในขณะนี้คือเท่าไหร่ 
ตอบ PM 2.5 
 
259. ปัญหาฝุ่นละออง ฝุ่นพิษ ขณะนี้เกิดจากสาเหตุอะไรบ้าง 
ตอบ การจราจร การก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภค 
 
260. ออสเตรเลียก าลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน อุณหภูมิไม่ต่ า
กว่ากี่องศาลเซลเซียส 
ตอบ 40 องศาลเซลเซียส  
 
261. กลุ่มนักรบ อัล-ชาบับ กองก าลังติดอาวุธมุสลิมสายสุดโต่งในโซมาเลีย ก่อเหตุระเบิดและกราดยิงศูนย์
รวมแหล่งธุรกิจหรูของเครือ โรงแรมดุสิตธานี บนถนนริเวอร์ไซด์ไดรฟ์ ใจกลาง กรุงไนโรบีเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 14 ราย 
 
262. เหตุนักรบ 5 คนของกลุ่ม อัล-ชาบับ กลุ่มติดอาวุธมุสลิมสายสุดโต่งในโซมาเลีย บุกกราดยิงและ
ระเบิดโรงแรมและศูนย์สรรพสินค้า ดุสิตดีทู ใน กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 21 ราย 
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263. เหตุนักรบ 5 คนของกลุ่ม อัล-ชาบับ กลุ่มติดอาวุธมุสลิมสายสุดโต่งในโซมาเลีย บุกกราดยิงและ
ระเบิดโรงแรมและศูนย์สรรพสินค้า ดุสิตดีทู ใน กรุงไนโรบี ประเทศเคนยาสูญหายกี่คน 
ตอบ 19 คน 
 
264. แผ่นดินไหวระทึกเชียงใหม่ขนาดกี่แมกนิจูด 
ตอบ ขนาด 2.0แมกนิจูด ความลึก 3 กม 
 
265. ยานส ารวจฉางเอ๋อ-4 ขององค์การบริหารอวกาศแห่งชาติจีนประสบความส าเร็จในการร่อนลงจอด
บนพื้นผิวของดาวอะไร 
ตอบ ลงจอดบนพื้นผิวด้านมืดของดวงจันทร์ 
 
266. ยานส ารวจอวกาศนิว ฮอไรซันส์ (New Horizons) ส่งสัญญาณภาพถ่ายวัตถุที่อยู่ห่างไกลที่สุดจาก
โลกเท่าที่เคยส ารวจพบ ชื่อ อัลติมา ทูลี มีลักษณะคล้ายรูปอะไร 
ตอบ ลักษณะคล้ายกบัตุ๊กตาหิมะ หรือ สโนว์แมน 
 
267. ยอดผู้เสียชีวิตกี่รายจากเหตุแก๊สระเบิดที่อพาร์ตเมนต์สูง 10 ชั้น ใน เมืองมักนีโตกอร์สค์ แคว้นเชเลีย
บินสก์ ห่างจากกรุงมอสโก 
ตอบ 14 ศพ 
 
268. อุณหภูมิที่ยอดดอยอินทนนท์กี่องศาเซลเซียส 
ตอบ ลบ 2 องศาเซลเซียส 
 
269. พายุโซนร้อนปาบึกก่อตัวข้ึนที่ใด 
ตอบ ทะเลจีนตอนล่างใต ้
 
270. ไอไซริส-เร็กซ์ ยานล านี้ของนาซามีเป้าหมายหลักคืออะไร 
ตอบ การจัดเก็บตัวอย่างหินประมาณ 60 กรัมจากดาวเคราะห์น้อยเบ็นนู 101955 (101955 Bennu) แล้ว
ส่งกลับมายังโลก วัสดุที่จัดเก็บมานั้นสามารถท าให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเรียนรู้ข้อมูลเพ่ิมเติม 
 
271. ใครได้เจ้าของมงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2018 
ตอบ น.ส.แคทรีโอนา เกรย์ 
 
272. สาวงามประเทศใดได้ต าแหน่งมิสยูนิเวิร์ส 2018 
ตอบ ประเทศฟิลิปปินส์ 
 
273. สาวงามประเทศฟิลิปปินส์ได้ต าแหน่งมิสยูนิเวิร์สกี่คนแล้ว 
ตอบ 4 คน 
274. มิสยูเวิร์ส 2018 จัดแข่งขันที่ประเทศอะไร 
ตอบ ประเทศไทย 
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275. นักวิทยาศาสตร์ค้นพบตัวเซซิเลียน หรือ เขียดงู สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบกชนิดใหม่ ลักษณะตาบอด มี
พฤติกรรมชอบมุดเอาหัวฝังในทรายโดตตั้งชื่อว่า 
ตอบ มีชื่อทางการว่า Dermophis donaldtrumpi – เดอร์มอฟิส โดนัลด์ทรัมปี 
 
276. บีบซีีไทยได้รวบรวมการค้นพบทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่น่าทึ่งกี่เรื่องแห่งปี 2018 
ตอบ 10 เรื่องแห่งปี 2018 
 
277. บีบีซีไทยได้รวบรวมการค้นพบสุดยอดการค้นพบทางวิทยาศาสตร์กี่เรื่องแห่งปี 2018 
ตอบ 7 เรื่องแห่งปี 2018 
 
278. ภูเขาไฟอินโดนีเซียระเบิด เกิดสึนามิถล่มชายฝั่งท าให้มีผู้เสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 62 คน 
 
279. เนปาลเกิดเหตุรถบัสซึ่งบรรทุกครูและนักเรียนร่วม 37 คน ประสบเหตุตกลงไปในหุบเขาลึกกว่า 700 
เมตร ในเขตดังดูกูรี ทางตะวันตกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกี่คน 
ตอบ ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 23 ราย 
 
280. ภูเขาไฟแห่งใดในอิตาลีปะทุพ้นลาวา 
ตอบ ภูเขาไปเอตนา 
 
281. “ภูเขาไฟ” เกาะซิซิลี ปะทุพ่นลาวา-เถ้าสูงกี่กิโลเมตร 
ตอบ เถ้าสูงกว่า 3 กิโลเมตร 
 
282. “ภูเขาไฟ” เกาะซิซิลี ปะทุพ่นลาวา เกิดแผ่นดินไหวกี่ครั้ง 
ตอบ 130 ครั้ง 
 
 
283. ภูเขาไฟอินโดยังระเบิดต่อเนื่องยอดผู้เสียชีวิตทะลุกี่รายแล้ว 
ตอบ 400 ราย 
 
284. เหตุใดสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กในกรุงเทพ จึงพุ่งสูงข้ึนมาอีกครั้ง 
ตอบ พ้ืนที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ต้องก าชับดูแลเป็นพิเศษ การตรวจจับควันด าจากรถยนต์ และการฉีดน้ าตาม
ท้องถนนเพ่ือบรรเทาสถานการณ์ 
 
285. ประเทศใดเป็นชาติแรกในเอเชียให้ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรค 
ตอบ ประเทศไทย 
 
286. กรีนแลนด์กลายเป็นฐานในอาร์กติกใหม่ของประเทศใด 
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ตอบ ประเทศจีน 
 
287. เกิดเหตุการณ์อะไรท าให้รูปปั้นนางเงือกได้รับความเสียหายที่ จ.สงขลา ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนคร
สงขลา 
ตอบ ถูกแรงอัดระเบิด 
 
288. เหมยขาบหรือแม่คะนิ้งดอยอินทนนน์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกี่วันแล้ว 
ตอบ 6 วัน 
 
289. ไฟไหม้ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ ถ.ทางรถไฟสายเก่าปากน้ า แขวงพระโขนง เขตคลองเตยวอดไปกี่คูหา 
ตอบ 8 คูหา 
 
290. ชื่อโครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนของต ารวจช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 คือ 
ตอบ  “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร”  
 
291. สาเหตุของสถิติอุบัติเหตุทางถนนคืออะไรมากที่สุด 
ตอบ ดื่มแล้วขับ 
 
292. ยอดวันแรกการรณรงค์ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วง 7 วันอันตรายปี 2562 คือ 
ตอบ เกิดอุบัติเหตุ 420 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 42 ราย ผู้บาดเจ็บ 432 คน 
 
293. ยอดวันแรกการรณรงค์ “ขับรถมีน้ าใจ รักษาวินัยจราจร” ในช่วง 7 วันอันตรายเม่ือปีก่อนคือ 
ตอบ อุบัติเหตุ 477 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 500 คน และเสียชีวิต 41 คน  
 
294. เทียบกับช่วง 7 วันอันตรายปี2561-2562 พบว่ายอดอุบัติเหตุสูงขึ้นหรือลดลง 
ตอบ สูงขึ้น 
 
 
295. เทียบกับช่วง 7 วันอันตรายปี2561-2562 พบว่ายอดอุบัติเหตุสูงขึ้นเท่าไหร่ 
ตอบ สูงขึ้น 57 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 68 คน และผู้เสียชีวิตเพ่ิมเติมขึ้น 1 ราย 
 
296. อุโมงค์เชื่อมจีน-ลาวมีชื่อว่าอะไร 
ตอบ อุโมงค์หวงจูหลิน 
 
297. อุโมงค์เชื่อมจีน-ลาวตัดผ่านภูเขากี่ลูก 
ตอบ 3 ลูก 
 
298. อุโมงค์เชื่อมจีน-ลาว ที่เมืองใดของจีน-สู่เมืองใดของลาว 
ตอบ เมืองคุนหมิงของจีนไปยังนครหลวงเวียงจันทน์ 



 

 

 ประพันธ์ เวารัมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ                     เว็บไซต ์http://valrom.igetweb.com // http://waoram.igetweb.com  

 
299. ประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของ
ยูเนสโก ครั้งท่ี 13 จัดขึ้นวันใด 
ตอบ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561 
 
300. หน่วยงานด้านวัตถุโบราณของอิสราเอลเปิดเผยภาพเหรียญทองโบราณล้ าค่าจ านวนมากที่เมืองใด 
ตอบ บริเวณท่าเรือเมดิเตอร์เรเนียนโบราณของเมืองซีซาเรีย ตอนเหนือประเทศอิสราเอล  
 
301. วัตถุโบราณของอิสราเอลเหรียญทองโบราณล้ าค่าที่ถูกค้นพบอายุประมาณกี่ปี 
ตอบ เมื่อ 900 ปี 
 
302. วัตถุโบราณล้ าค่าที่ถูกค้นพบท่ีอิสราเอลมีอะไรบ้าง 
ตอบ หม้อปั้นดินเผาสีบรอนซ์ขนาดเล็ก บรรจุเหรียญทองค า 24 เหรียญและต่างหูหนึ่งข้าง เหรียญไบแซนไทน์ 
6 เหรียญยุคจักรพรรดิ มิคาเอล ที่ 7 และเหรียญฟาติมิด ดีนาร์ 18 เหรียญ 
 
303. กยศ. ลดเบี้ยปรับกี่เปอร์เซ็นต์ 
ตอบ 85% 
 
304. คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการเพิ่มค่าตอบแทนเท่าไหร่ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
ตามที่กระทรวงสาธารณสุข 
ตอบ ค่าตอบแทน 1,000 ต่อเดือน 
 
305. ประมูลจดหมายของไอน์สไตน์ ช าแหละเรื่องพระเจ้า-ศาสนาคาดว่าจะได้ในราคาเท่าไหร่ 
ตอบ สูงสุดถึง 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือเกือบ 50 ล้านบาท 
 
306. มหาลัยใดได้แชมป์ ฟุตบอลอุดมศึกษา “ช้าง ย-ูแชมเปี้ยน คัพ ครั้งที่ 12” 
ตอบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
307. เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เปิดเผยรายงานการจัดอันดับ 100 เมืองปลายทางการท่องเที่ยว ประจ าปี 
2018โดยส ารวจข้อมูลการเดินทางและจ านวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติจาก 600 เมืองทั่วโลกในช่วงปี 
2017 เอเชียคว้าอันดับใด 
ตอบ อันดับ 2 
 
308. เครื่องบินจู่โจม F/A -18 Hornet ของหน่วยนาวิกโยธินสหรัฐฯชนกลางอากาศกับเครื่องบินขนส่ง 
KC-130 Hercules ตกลงในทะเลนอกชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศญี่ปุ่นสูญหายกี่ราย 
ตอบ สูญหาย 5 ราย 
 
309. นักดาราศาสตร์ค้นพบอะไรอยู้ใกล้ดาราจักรหรือกาแล็กซีทางช้างเผือก 
ตอบ กาแล็กซีแคระ (dwarf galaxy) 
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310. อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช แห่งสหรัฐฯ เสียชีวิตด้วยอายุเท่าไหร่ 
ตอบ 94 ปี 
 
311. อดีตประธานาธิบดีจอร์จ เอช.ดับเบิลยู.บุช แห่งสหรัฐฯ เสียชีวิตด้วยโรคอะไร 
ตอบ ติดเชื้อในกระแสเลือด 
 
312. ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น สื่อยักษ์ใหญ่ของ สหรัฐอเมริกาโดนขู่จ าท าอะไร 
ตอบ มีโทรศัพท์ขู่วางระเบิด 
 
313. ใครจับกุมผู้บริหารหญิงและทายาทผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ย กิจการเทคโนโลยีโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่
สัญชาติจีน 
ตอบ เจ้าหน้าที่แคนาดาส่งตัวให้ทางการสหรัฐอเมริกา 
 
314. ท าไมผู้บริหารหญิงและทายาทผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยถึงถูกจับกุม 
ตอบ ละเมิดมาตรการคว่ าบาตรของสหรัฐต่อทางการอิหร่าน รวมถึงข้อครหาว่าเป็นอาวุธที่พรรคคอมมิวนิสต์
จีนใช้เป็นช่องทางทางเทคโนโลยีเพ่ือสอดแนมข้อมูล กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของสหรัฐ 
 
315. ภารกิจปาปัวไล่ล่ากองก าลังติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนที่ก่อเหตุสังหารหมู่คนงานอินโดฯเสียชีวิตกี่ราย 
ตอบ 19 ราย 
 
316. ภารกิจ‘ฉางเอ๋อ-4’ คืออะไร 
ตอบ ส่งยานส ารวจภาคพ้ืนดินลงจอดบนด้านมืดของดวงจันทร์ นับเป็นภารกิจส ารวจด้านมืดของดวงจันทร์ครั้ง
แรกของโลก  
 
317. ภารกิจ‘ฉางเอ๋อ-4’ ผู้น าภารกิจคือใคร 
ตอบ นโยบายมุ่งสู่การเป็นมหาอ านาจด้านอวกาศของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้น าจีน 
 
318. เกิดเหตุภัยพิบัติเขื่อนแตกที่เมืองอะไรของลาว 
ตอบ เมืองสะหนามไซ แขวงอัตตะปือ ภาคใต้ของลาว 
 
319. สาเหตุที่แท้จริง ฮ.เจ้าสัววิชัย ตก คือสาเหตุอะไร 
ตอบ เป็นเพราะสูญเสียการควบคุมจากคันบังคับไม่เชื่อมต่อกับใบพัดส่วนหางพบตลับลูกปืนระบบควบคุม
ใบพัดส่วนหางหลุด 
 
320. พลเอกเปรมฯ ได้เครื่องประกอบเกียรติยศอะไร = โกศกุดั่นน้อย 
321. ไม่เผาศพวันไหน = วันราชาภิเษกฯ / วันศุกร์ 
322. อังคาร = ขี้เถ้า 
323. แทงหยวกกล้วย เป็นช่างอะไร =  ช่างสิบหมู่ แบบสลัก 
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324. การเรียงล าดับ พัดพิธีธรรม = เหลือง แดง น้ าเงิน เขียว 
325. เครื่องราช เครื่องประกอบเกียรติยศคืนกี่วัน = 7 วัน 
326. ผู้ถูกฟ้อง สามารถย่ืนฟ้องศาลอุธรณภ์ายในก่ีวัน = 30 วัน 
327. ศิลปินแห่งชาติแต่งตั้งสรรหาโดย = กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
328. รางวัลอันไหนที่ไม่ใช่ของกระทรวงวัฒนธรรม = รางวัลพุทธคุณูปการ 
329. ดอกไม้อะไรที่ไม่เป็นมงคลไม่ควรน ามาใช้ในงานต่างๆ = ดอกซ่อนกลิ่น 
330. ใช้แทน เงินหรือปัจจัย ของพระ = ใบปวารณา 
331. ครบรอบ 50 วัน = ปัญญาสมวาร 
332. ข้อใดเรียงล าดับถูก = ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน ปลดออก ไล่ออก 
333. 3 หาบ คืออะไร = เก็บอัฐิ 
334. หน่วยงานใดที่รับเรื่องร้องเรียนที่ด าเนินงานเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม = สายด่วนวัฒนธรรม   
1765 
335. วัดที่มีพิธีกรรมมีกี่วัด = 10 วัด 
336. 1 ส ารับ มีกี่รูป = 4 รูป 
337. ยุบสภา = นายกรัฐมนตรี เสนอให้พระมหากษัตริย์ทรงตราพระราชกฤษฎีกา ให้ยุบสภาผู้แทนราษฎร  
338. แผนปฏิบัติราชการกี่ปี = 5 ปี 
339. กฐินแบ่งออกเป็นกี่ประเภท = 2 ประเภท (1.กฐินหลวง 2.กฐินราษฎร์) 
340. การขอพระราชทานอะไรไม่ได้ในกรณีพิเศษ = ผ้าไตร 
341. บุญอะไรที่มีการท าในห้วงระยะเวลา = กฐิน 
342. น้ าหลวง ประกอบด้วย = น้ าเปล่า น้ าขมิ้น น้ าอบ 
343. น้ าหลวงอาบศพ ควรวางไว้บริเวณไหนของศพ = บริเวณทางด้านศรีษะ 
344. อาบน้ าหลวงรดบริเวณใด = อก 
345. ดินฝังศพ ใส่ตรงไหน = ตั้งแต่ศีรษะลงมา ขาวซ้าย สลับด าขวา 
346. เทียนชนวน ใช้ท าอะไร = ใช้อ านวยความสะดวกให้ประธานในพิธี 
347. ศาสนพิธีกร ควรอยู่บริเวณไหนของพิธี = อยู่ท้ายอาสน์สงฆ์ 
348. การไหว้ มีกี่ระดับ = 3 ระดับ 
349. การไหว้ คืออันไหน = วันทา 
350. กราบผู้ใหญ่ต้องกราบยังไง = นั่งพับเพียบทอดมือทั้งสองข้างลงพร้อมกัน ให้แขนทั้งสองคร่อมเข่าที่
อยู่ด้านล่างเพียงเข่าเดียว มือประรมตั้งกับพื้นไม่แบมือ 
351. หลักวิธีท าบุญในทางพระพุทธศาสนา = ทาน ศีล ภาวนา 
352. การเคารพศพพระจุดธูปกี่ดอก = 3 ดอก 
353. หน่วยงานในกระทรวงที่รับผิดชอบเกี่ยวกับศิลปินแห่งชาติ = กรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
354. จัดอันดับการทุจริตของประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไร = 96 
355. ปีงบประมาณคือ = ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ปีถัดไป 
356. ข้อใดเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค = อ าเภอ 
357. พระราชาคณะเป็นประธานถวายดิเรกแด่พระมหากษัตริย์ ผู้ร่วมงานควรท าอย่างไร = ไม่ต้องไหว้ 
358. พระพุทธรูปท่ีนิยมตั้งไว้กับโต๊ะหมู่บูชา ปางอะไร = นั่งสมาธิ 
359. การจุดเทียนกระบะ ประธานควรจุดยังไง = จุดเทียนซ้ายมือ ประธาน แล้วจุดเทียนขวา แล้วจุดธูป 
360. ข้อที่ว่า พากเพียร พอเพียง สุจริต จิตอาสา วินัย ยกเว้นข้อใด = พากเพียร 
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361. การขอพระราชทานเพลิงศพในปัจจุบัน ขอได้ที่ไหน = กองพระราชพิธี ส านักพระราชวัง 
362. กองพิธีการศพ พระราชทานมีกี่เขต = 16 เขต 
363. การพันด้ายสายสินพระพุทธรูปพันยังไง = เวียนขวาฐานพระ 
364. การร่างก าหนดการ มีกี่ส่วน อะไรบ้าง = 3 ส่วน 
365. สุก าคือ = ห่อศพมัดตราสัง 
366. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นใด ได้หีบลายก้านแย่ง = จม. /จช. /ตม. /ตช. 
367. ของสิ่งใดห้ามยกสูง และห้ามยกข้ามพระสงฆ์หรือฆารวาส = สายสิญจน์กับผ้าภูษาโยง 
368. วัดใดที่ไม่สามารถประกอบพิธีธรรมได้ = วัดราชบพิตร - วัดเบญจมบพิตร 
369. นายช่างสิบหมู่ อยู่หน่วยงานไหน = กรมศิลปากร 
370. ให้ประธานจุดเทียนน้ ามนต์ ตอนไหน = ขึ้นต้น อเสวนา 
371. ในการถวายเครื่องราชสักการะพระบูรพกษัตริย์ใช้เครื่องสักการะใด = เครื่องทองน้อย !!! หรือ พวง
มาลา !!! 
372. การถอนสายบัวใช้ท าความเคารพกับต าแหน่งใด = พระมหากษัตริย์ 
373. ประธานในพิธีเป็นข้าราชการต้องแต่งกายยังไงในวันพระราชทานเพลิงศพ = ปกติขาว ไว้ทุกข์ 
374. กระถางธูปตั้งอยู่ในจุดใดของโต๊ะหมู่บูชา = ต่ าสุด แถวกลาง 
375.วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ = วันราช
พิธี 
376. พัดยศสมณศักดิ์ = เหลือง แดง น้ าเงิน เขียว 
 
377. โทษวินัย มี 5 สถาน (ของข้าราชการพลเรือน) 
 1.ภาคทัณฑ์ 2.ตัดเงินเดือน 3.ลดเงินเดือน 4.ปลดออก 5.ไล่ออก 
ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
1.ภาคทัณฑ์ 2.ตัดเงินเดือน 3.ลดขั้นเงินเดือน 4.ปลดออก 5.ไล่ออก 
(ซึ่งต่างกัน ข้อ 3  คือ พลเรือน ลดขั้น  / ท้องถิ่น ลดขั้น) 
 
378.ปัจจุบันวันฉัตรมงคลตรงกับวันอะไร 
ตอบ วันฉัตรมงคลตรงกับวันที่ 4 พฤษภาคม ของทุกปี 
 
379. วันหยุดราชการประจ าปีมีกี่วัน 
ตอบ 19 วัน 
 
380. ขีปนาวุธของประเทศใดเร็วท่ีสุดในโลก 
ตอบ ขีปนาวุธบราห์มอส ขีปนาวุธความเร็วเหนือแสงที่อินเดียพัฒนาร่วมกับ รัสเซีย ความเร็ว 3,450 ก.ม./ช.ม. 
 
381. ใครชนะการเลือกตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีของอินเดียอย่างเป็นเอกฉัน 
ตอบ นายนเรนทรา โมที นายกรัฐมนตรีอินเดีย ฉลองชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อพรรค
ชาตินิยมฮินดู ภารตียชนตา หรือ บีเจพี กวาดที่นั่งเสียงข้างมากในสภาเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี 
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382. บริษัทสเปซเอ้กซ์ของอีลอน มัสก์ ได้ยิงจรวดฟอลคอน-9 จากฐานอวกาศเคเนดี้ บนแหลมคานาเวรัล
ในรัฐฟลอริด้าของสหรัฐขึ้นสู่วงโคจรพร้อมกับท าการปล่อยดาวเทียมสื่อสารอินเตอร์เน็ตชุดแรกกี่ดวงเข้าสู่
วงโคจร 
ตอบ 60 ดวง 
 
383. ไต้หวันผ่านกฎหมายแต่งงานคู่รักเพศเดียวกันอย่างเป็นทางการเป็นวันแรกคือวันใด 
ตอบ 24 พ.ค.2652 
 
384. ในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ใครได้ต าแหน่งประธานสภา 
ตอบ นายชวน หลีกภัย พรรคประชาธิปัตย์ 
 
385. ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นร้อนเป็นประวัติการณ์กี่องศา 
ตอบ 40 องศา 
 
386. ดาวตกยักษ์ที่ตกในออสเตรเลียวันที่ 21 พ.ค. 2562 มีน้ าหนักขนาดเท่าไหร่ 
ตอบ ดาวตกอาจมีขนาดเท่ากับรถยนต์ขนาดเล็กและพุ่งผ่านชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ท าให้ก้อน
หินดาวตกแตกออกเป็นเสี่ยงๆ พร้อมระบุว่าดาวตกผ่านชั้นบรรยากาศด้วยพลังงาน 1.6 กิโลตัน หรือเท่ากับ
ระเบิดทีเอ็นที 1,600 ตัน แต่โชคดีที่ไม่ท าให้เกิดความเสียหายเพราะระเบิดกลางอวกาศ สูงเกินกว่าที่จะเป็น
อันตรายกับโลก 
 
387. พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรมวันใด 
ตอบ 26 พฤษภาคม 2562 
 
388. พระราชส านักให้ไว้ทุกข์แก่พลอากาศเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นเวลากี่วัน 
ตอบ 21 วัน 
 
389. ฟิลิปปินส์เตรียมผ่านกฎหมายอะไร ก าหนดให้นักเรียนนักศึกษาท าก่อนเรียนจบจึงจะมีสิทธิขอจบ
การศึกษาได้ 
ตอบ ให้ปลูกต้นไม้คนล่ะ 10 ต้น 
 
390. จีนมีสินแร่อะไรที่หายากมาก 
ตอบ แรร์-เอิร์ธ ( Rare-earth elements )ที่ใช้เป็นวัตถุดิบส าคัญของงานเทคดนโลยีและอุตสาหกรรมหนัก
หลายด้านและผลิตอาวุธ 
 
391. พระวีระธุ พระชื่อดังเมียนม่าโดนหมายจับข้อหาอะไร 
ตอบ ท่านมีแนวคิดชาตินิยม ปลุกระดมสร้างความเกลียดชังทางเชื่อชาติและศาสนา 
 
392. ประเทศไทยมีกระทรวงเพิ่มอีกหนึ่งกระทรวงคือกระทรวงใด 
ตอบ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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393. ใครเป็นคนผลักดันให้มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ตอบ คุณหมออุดม คชินทร 
394. นายกรัฐมนตรีหญิงคนอแรกของออสเตรียคือใคร 
ตอบ นาง Brigitte Bierlein นักกฎหมายวัย 69 ปี 
เม่ือวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) แจ้งว่า ส าหรับรายชื่อ
คณะรัฐมนตรี(ครม.) ที่มีการสลับปรับเปลี่ยนชื่อของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีในช่วงโค้งสุดท้าย 
ก่อนที่จะน ารายชื่อ ครม.ขึ้นทูลเกล้าฯ โดยเฉพาะการที่แกนน ากลุ่มสามมิตร ทั้งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 
สส.บัญชีรายชื่อ ซึ่งถูกปรับจากต าแหน่งที่เคยพูดคุยกับแกนน ารัฐบาลไว้ ส่วนนายอนุชา นาคาศัย สส.
ชัยนาท หลุดจากโผ ครม.จนเกิดความขัดแย้งและอาจส่งผลต่อเสถียรภาพการท างานภายในพรรค พปชร. 
และในสภาฯ จนท้ายที่สุด พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องสั่งการให้แกนน าพรรค เจรจายุติ
ปัญหาให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ มีรายงานว่ารายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะมีชื่อใน ครม. “ประยุทธ์ 2” ประกอบด้วย 
1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควบ รมว.กลาโหม 
2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 
3. นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายเศรษฐกิจ 
4. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย 
5. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.พาณิชย์ 
6. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี ควบ รมว.สาธารณสุข 
7. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย 
8. นายนิพนธ์ บุญญามณี รมช.มหาดไทย 
9. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย 
10. พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม 
11. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง 
12. นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง 
13. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม 
14. นายถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคม 
15. นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม 
16. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน 
17.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม 
18.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ 
19.น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
20.นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์ 
21.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ 
22.คุณหญิงกัลยาโสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ 
23.น.ส.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ 
24.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
25.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
26.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 
27.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รมว.ต่างประเทศ 
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28.นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
29.นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม 
30.นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
31.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.แรงงาน 
32.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา 
33.นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ 
34.นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข 
35.ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
36.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รมต.ประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ที่มา ข้อมูลดังกล่าว น่าจะไม่เปลี่ยนแปลง ตอนนี้ "ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์ได้น ารายชื่อคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุด
ใหม่ทั้งหมดขึ้นทูลเกล้าฯแล้ว เพ่ือรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาก่อนที่จะน าครม.ชุดใหม่เข้าถวายสัตย์
ปฏิญาณ โดยคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนก.ค.นี้ 
https://www.naewna.com/politic/424009 
*********************************************************************************** 

การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทยในปี 2562 เป็นการลงมติของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา ตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เพ่ือเลือกนายกรัฐมนตรีแทนต าแหน่งที่ว่างลง 
เนื่องจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา จัดให้มีการเลือกตั้ง ภายหลังการรัฐประหาร 

พรรคการเมือง 
  

งดออก
เสียง 

ไม่เข้าร่วม
ประชุม 

รวม 

ธนาธร จึงรุ่งเรือง
กิจ 

ประยุทธ์ จันทร์
โอชา 

วุฒิสภา  - 249 1 - 250 

เพื่อไทย  136 - - - 136 

พลังประชารัฐ  - 116 - - 116 

https://www.naewna.com/politic/424009
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_25
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2560
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2562
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2557
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%92%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Thanatorn_cropped_2018.jpg
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Prayut_Chan-o-cha_(cropped)_2016.jpg
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อนาคตใหม่  79 - - 2 81 

ประชาธิปัตย์  - 51 1 - 52 

ภูมิใจไทย  - 50 1 - 51 

เสรีรวมไทย  10 - - - 10 

ชาติไทยพัฒนา  - 10 - - 10 

ประชาชาติ  7 - - - 7 

เศรษฐกิจใหม่  6 - - - 6 

เพื่อชาติ  5 - - - 5 

รวมพลังประชาชาติ
ไทย 

- 5 - - 5 

ชาติพัฒนา  - 3 - - 3 

พลังท้องถิ่นไท  - 3 - - 3 

รักษ์ผืนป่าประเทศไทย  - 2 - - 2 

พลังปวงชนไทย  1 - - - 1 

พลังชาติไทย  - 1 - - 1 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2550)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B9%8C%E0%B8%9C%E0%B8%B7%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ประชาภิวัฒน์  - 1 - - 1 

ไทยศรีวิไลย์  - 1 - - 1 

พลังไทยรักไทย  - 1 - - 1 

ครูไทยเพื่อประชาชน  - 1 - - 1 

ประชานิยม  - 1 - - 1 

ประชาธรรมไทย  - 1 - - 1 

ประชาชนปฏิรูป  - 1 - - 1 

พลเมืองไทย  - 1 - - 1 

ประชาธิปไตยใหม่  - 1 - - 1 

พลังธรรมใหม่  - 1 - - 1 

รวม 244 500 3 2 749 

จึงถือได้ว่ามติที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ลงมติเลือก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี
อีกวาระหนึ่งและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศลง ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

ที่มา 
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87
%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%
E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0
%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%
B8%97%E0%B8%A2 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C_(%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2561)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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เวลา 13.35 น. พิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารง
ต าแหน่งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ที่ห้องสีงาช้าง เริ่มจาก นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้อัญเชิญ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ถึงตึกไทยคู่ฟ้า โดยมีนายอนุศร ชินวันโน 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมืองรอรับ ซึ่งมีหัวหน้าพรรค และ ตัวแทนพรรคร่วมรัฐบาล ร่วมเป็น
เกียรติ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางนราพร จันทร์โอชา ภริยา ร่วมในพิธี  จากนั้น
นายสรศักดิ์ ได้อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ความว่า 

"ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า โดยที่ประชุมร่วมกันของ
รัฐสภาได้ลงมติ เม่ือวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
เป็นนายกรัฐมนตรี ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึง
แต่งตั้งให้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ใน
รัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร" 

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  เปิดกรวยกระทง ถวายบังคม จากนั้นถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนที่ 29 ของประเทศ
ไทย 

จากนั้น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดิมมายังห้องสีม่วง เพ่ือกล่าวส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณและขอบคุณประชาชน ว่า ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรด
เกล้าโปรดกระหม่อมให้ผมด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี นับเป็นเกียรติยศและ เป็นสิริมงคลอย่างสูงสุดแก่ชีวิต
อย่างหาที่สุดมิได ้

ผมและครอบครัวรู้สึกส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น และ
ขอเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ทั้งจักปฏิบัติงานสนองพระราชปณิธาน ตามพระปฐมบรมราชโองการ 

ผมขอยืนยันว่า จะทุ่มเทท างานตามมาตรฐานจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยยึดถือผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ จะเพียรพยายาม มุ่งมั่นท างาน พร้อมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ของ
ทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกสาขาอาชีพ 

ทุกช่วงวัย ในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศในทุกๆด้าน  ทั้งความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม การ
ต่างประเทศ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน  ลดความเหลื่อมล้ า 
กระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้มีรายได้น้อย เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
ที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ 

ด้วยการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเงินการ
คลัง และการที่มีเอกชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี  จะสร้างสรรค์สังคมให้มีความรัก ความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์  
เกื้อกูลกันในทุกโอกาส 

ทั้งนี้เพ่ือความกินดี อยู่ดี และความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน พร้อมจะปกป้องรักษาไว้ ซึ่ ง
เกียรติภูมิแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา  ตลอดจนความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่รักยิ่งของ
ประชาชนชาวไทย 
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 ขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ในการท าหน้าที่ที่ผ่านมา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ  ขอขอบคุณพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลที่สนับสนุน  และให้โอกาสผมได้ท า
หน้าที่นายกรัฐมนตรีอีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้  เพ่ือประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มที่ อย่างที่ทุกคนคาดหวังตั้งใจไว้  ผมขอขอบคุณพ่ีน้อง
ประชาชนชาวไทย ข้าราชการพลเรือน ต ารวจ ทหาร และหน่วยงานทุกภาคส่วน  ตลอดจนภาคประชาสังคม 
ธุรกจิเอกชน ที่ได้ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 

และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมกันเป็นพลังที่คอยเกื้อหนุน และร่วมแรงร่วมใจกับรัฐบาล และ
พวกเราทั้งหมด เพ่ือน าพาประเทศไทยของเรา   ให้มีความสงบร่มเย็น มั่นคง มั่งค่ัง อย่างยั่งยืนตลอดไป 

ขอบคุณครับ 
ส าหรับกระบวนการหลังจากนี้ นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี จ านวน  36 คน และจะ

เป็นผู้ท ารายชื่อคณะรัฐมนตรี ขึ้นทูลเกล้าฯ เพ่ือทรงลงปรมาภิไธย โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น
คณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ว่าต้องมีคณะรัฐมนตรีภายในกี่วัน 

จากนั้นนายกรัฐมนตรี จะน าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณเข้ารับ
หน้าที่ จากนั้นภายใน 15 วัน นายกรัฐมนตรีต้องน าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เป็นรัฐบาล
โดยสมบูรณ์ 

แนวข้อสอบท้องถิ่นชุดนี้ ชุดที่ 3 (มีทั้งหมด 3 ชุด โดยจะทยอยส่งให้เป็นช่วง ไม่รวมในไฟล์
เดียวกัน เหตุผล ตามติดตามข้อมูล แนวทางของคณะกรรมการออกข้อสอบ และเหตุการณ์ปัจจุบันด้วย
เพื่อจะให้แนวข้อสอบตรงประเด็นมากที่สุด) เป็นแนวข้อสอบที่ข้าพเจ้ารวบรวมเนื้อหาและจุดเน้นที่เคยเป็น
แนวข้อสอบที่เคยออกในอดีต และแต่งเพ่ิมเติมในหลักสูตรที่มีการเพ่ิมเติม  เนื่องจากการรวบรวม ต้องเร่งรัดใน
เวลาอันจ ากัด โดยภาระหน้าที่จึงท าให้ล่าช้า ซึ่งอาจจะท าให้คนที่รออ่านบางคนไม่พอใจ ในการรอคอย แต่ก็ผม
ไม่เคยยอมแพ้กับบ่นว่าเหล่านั้นครับ เพราะสิ่งที่ท าเป็นความรู้ เพื่อให้คนอ่านที่ใฝ่ฝันเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และเตรียมสอบในครั้งนี ้  

ซึ่งไฟล์แนวข้อสอบชุดนี้เป็นเนื้อหาที่คัดออกมาจาก พ.ร.บ.ระเบียบต่างๆ ทั้ง 11 ฉบับ และส่วนที่
เกี่ยวข้องในส่วนภาค ก. น่าจะมาออกข้อสอบ แต่ก็เป็นแนวข้อสอบที่เคยออกมาที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่ง 
หนังสือเล่มนี้ จะช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบที่ได้อ่านเนื้อหาฉบับเต็มของกฎหมายต่างๆมาพอสมควร หรือแม้แต่ผู้ที่
ไม่มีเวลาอ่านหนังสือ ก็สามารถใช้ทบทวนในเวลาที่มีอยู่จ ากัด เป็นแนวทางในการสอบได้  โดยในครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ออกข้อสอบ โดยจะออกข้อสอบในช่วงวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 นี้ เพ่ือใช้
สอบในวันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 นี้และส าหรับคนที่รอไฟล์ อาจจะรอนาน ไม่ทันใจบ้าง ก็ขออภัย มา 
ณ ที่นี้ด้วยครับ 

สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ และเป็นคุณให้กับผู้คิดดีท าดี กตัญญู
กตเวที  จงดลบันดาลให้ผู้ที่อ่านไฟล์แนวข้อสอบชุดนี้ สอบผ่านและได้บรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่
หวังและต้ังใจทุกคนนะครับโชคดีในการสอบครับ 
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