
 

ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (แบบปรนัย) 

ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง  ระดับ 7 

ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา  ระดับ 7 

ตําแหน่ง นักบริหารทั�วไป  ระดับ 6 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และแก้ไขเพิ�มเติม 

ขอ้ 1.  ขอ้ใด ไม่ใช่ งานที�เกี�ยวกบั  “งานสารบรรณ” 

ก. การจดัทาํ 

ข. การรับ 

ค. การส่ง 

ง. การยมื 

ขอ้ 2.  หนงัสือราชการ มีกี�ชนิด 

ก. 3  ชนิด 

ข. 4  ชนิด 

ค. 5  ชนิด 

ง. 6  ชนิด 

ขอ้ 3.  ขอ้ใด ไม่ใช่  หนงัสือสั�งการ 

ก. คาํสั�ง 

ข. ระเบียบ 

ค. ขอ้บงัคบั 

ง. ประกาศ 

ขอ้ 4.  ขอ้ใด ไม่ใช่ หนงัสือประชาสัมพนัธ์ 

ก. ประกาศ 

ข. แถลงการณ์ 

ค. ข่าว 

ง. คาํสั�ง 

 

ขอ้ 5.  หนงัสือที�ใหเ้จา้หนา้ที�ปฏิบติัโดยเร็ว เป็นหนงัสือประเภทใด 

ก. ด่วน 

ข. เร่งด่วน 

ค. ด่วนมาก 

ง. ด่วนที�สุด 



 

ขอ้ 6.  หนงัสือที�ใชเ้ฉพาะกรณีที�ไม่ใช่เรื�องสาํคญั  เรียกวา่ 

ก. หนงัสือภายนอก 

ข. หนงัสือภายใน 

ค. หนงัสือประทบัตรา 

ง. หนงัสือสั�งการ 

ขอ้ 7.  โดยปกติตอ้งเก็บหนงัสือไวไ้ม่นอ้ยกวา่กี�ปี 

ก. 1  ปี 

ข. 3  ปี 

ค. 5  ปี 

ง. 10  ปี 

ความรู้เกี�ยวกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550 

ขอ้ 8.  สภาผูแ้ทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มีจาํนวนสมาชิกกี�คน 

ก. 350  คน 

ข. 450  คน 

ค. 480  คน 

ง. 500  คน 

ขอ้ 9.  ผูมี้สิทธิสมคัรรับเลือกตั�งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

           พ.ศ. 2550  ตอ้งมีอายกีุ�ปีในวนัเลือกตั�ง 

ก. 20  ปีบริบูรณ์ 

ข. 25  ปีบริบูรณ์ 

ค. 30  ปีบริบูรณ์ 

ง. 35  ปีบริบูรณ์ 

ข้อ 10.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  เมื�ออายุของสภาผูแ้ทนราษฎรสิ�นสุดลง  

             ตอ้งกาํหนดวนัเลือกตั�งภายในกี�วนั 

ก. 30  วนั 

ข. 45  วนั 

ค. 60  วนั 

ง. 90  วนั 

 

 

 

 



ขอ้ 11.  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 วฒิุสภา ประกอบดว้ยสมาชิกจาํนวนกี�คน 

ก. 100  คน 

ข. 120  คน 

ค. 150  คน 

ง. 180  คน 

ขอ้ 12.  คณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มีไม่เกินกี�คน 

ก. 30  คน 

ข. 32  คน 

ค. 35  คน 

ง. 36  คน 

ขอ้ 13.  ศาลรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มีกี�คน 

ก. 6  คน 

ข. 7  คน 

ค. 8  คน 

ง. 9  คน 

ขอ้ 14.  ขอ้ใด ไม่ใช่  “องค์กรอสิระ”  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจกัรไทย พ.ศ. 2550 

ก. คณะกรรมการการเลือกตั�ง 

ข. ผูต้รวจการแผน่ดิน 

ค. คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดิน 

ง. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

ขอ้ 15.  ผูล้งนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั�งประธานองคมนตรี  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

          พ.ศ. 2550 คือใคร 

ก. ประธานรัฐสภา 

ข. นายกรัฐมนตรี 

ค. ประธานสภาผูแ้ทนราษฎร 

ง. ประธานวฒิุสภา 

 

 

 

 

 

 



หลกัการบริหารและเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน 

ขอ้ 16.  บุคคลใด ไม่ใช่ นายกรัฐมนตรี 

ก. ยิ�งลกัษณ์  ชินวตัร 

ข. จูเลีย  กิลลาร์ต 

ค. แองเจล่า  แมร์เคิล 

ง. อองซาน  ซูจี 

ขอ้ 17.  เพลง  “กงันัมสไตล์”  เป็นเพลงของประเทศใด 

ก. จีน 

ข. ญี�ปุ่น 

ค. ไตห้วนั 

ง. เกาหลีใต ้

ขอ้ 18.  ขั�นตอนแรกของการจดัการ (Management) คืออะไร 

ก. Organizing 

ข. Planning 

ค. Directing 

ง. Controlling 

ขอ้ 19.  การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ�   (Result Base Management) คือการทาํงานที�มุ่งใหเ้กิดอะไร 

ก. Efficiency + Effective 

ข. Productivity + Quality 

ค. Output + Outcome 

ง. Product + Impact 

ขอ้ 20.  ค่านิยมจงัหวดัยะลา “ PEACE”  ขอ้ใด ไม่ถกูต้อง 

ก. People  (การมีส่วนร่วมของประชาชน) 

ข. Empathy  (การเห็นอกเห็นใจ) 

ค. Acceptance  (การยอมรับในความหลากหลาย) 

ง. Clean & Clear  (สะอาดและโปร่งใส) 

ขอ้ 21.  ประเทศสมาชิกอาเซียน จะรวมตวักนัเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) ในปีใด 

ก. ค.ศ. 2013 

ข. ค.ศ. 2014 

ค. ค.ศ. 2015 

ง. ค.ศ. 2020 

 

 



ขอ้ 22.  ขอ้ใด ไม่ใช่ เสาหลกัของประชาคมอาเซียน 

ก. เสาหลกัการเมืองและความมั�นคง 

ข. เสาหลกัเศรษฐกิจ 

ค. เสาหลกัสังคมและวฒันธรรม 

ง. เสาหลกัสังคมและสิ�งแวดลอ้ม 

ขอ้ 23.  เลขาธิการศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้คนปัจจุบนัคือใคร 

ก. นายพลากร  สุวรรณรัฐ 

ข. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ 

ค. พ.ต.อ.ทว ี สอดส่อง 

ง. นายภาณุ  อุทยัรัตน์ 

ขอ้ 24.  พระปฐมบรมราชโองการ  “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื�อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”    

      เปรียบไดก้บัอะไร 

ก. วสิัยทศัน ์

ข. เป้าหมาย 

ค. พนัธกิจ 

ง. ยทุธศาสตร์ 

ขอ้ 25.  ขอ้ใดหมายถึงการพฒันาแบบย ั�งยนื 

ก. Green Society Development 

ข. Self-Reliance Development 

ค. Sustainable Development 

ง. Small is Beautiful Development 

ขอ้ 26.  อตัราค่าจา้งขั�นตํ�า ของจงัหวดัยะลาเป็นเงินวนัละกี�บาท 

ก. 240  บาท 

ข. 260  บาท 

ค. 280  บาท 

ง. 300  บาท 

ขอ้ 27.  ขอ้ใด ไม่ใช่ วนัหยดุใน 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ก. วนัฮารีรายอ 

ข. วนัสารทไทย 

ค. วนัสงกรานต ์

ง. วนัตรุษจีน 

 

 



ขอ้ 28.  ผูคิ้ดคน้นวตักรรม “ Facebook”  คือใคร 

ก. สตีฟ จอ็บส์ 

ข. บิล เกตส์ 

ค. มาร์ค ซคัเคอร์เบิร์ก 

ง. วอร์เรน บฟัเฟตท ์

ขอ้ 29.  ความสามารถในการทาํงานใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคที์�กาํหนด  เรียกวา่ 

ก. ผลิตภาพ 

ข. ประสิทธิภาพ 

ค. ประสิทธิผล 

ง. ผลสัมฤทธิ�  

ขอ้ 30.  “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั�ง ชนะร้อยครั�ง”  เป็นคาํกล่าวของปราชญท์่านใด 

ก. ขงเบง้ 

ข. ขงจื�อ 

ค. เล่าปี 

ง. ซุนกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถที�ใช้เฉพาะตําแหน่ง  (แบบอตันัย) 

ตําแหน่ง นักบริหารงานช่าง  ระดับ 7 

ตําแหน่ง นักบริหารการศึกษา  ระดับ 7 

ตําแหน่ง นักบริหารทั�วไป  ระดับ 6 
 

ข้อ 1.   องค์การบริหารส่วนจงัหวดัยะลา ตอ้งปฏิบติังานในพื�นที�ซึ� งมีปัญหาทั�งด้านเศรษฐกิจ  การเมือง  

ความมั�นคง และสังคมจิตวิทยา  แตกต่างจากอนุภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศไทย  ในฐานะที�ท่านมีตาํแหน่ง

หน้าที�ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนจังหวดัยะลา ท่านเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานตาม

ยุทธศาสตร์พระราชทาน  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  ว่าอย่างไร ?  จงอธิบาย พร้อมทั�งระบุชื�อโครงการและ

วิธีการดาํเนินงาน ที�สอดคลอ้งกบัแนวทางตามยุทธศาสตร์พระราชทานดงักล่าว  ซึ� งท่านคิดจะทาํให้กบั

องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัยะลา จาํนวน 1 โครงการ  โดยอธิบายใหเ้ป็นรูปธรรมที�ชดัเจน     (15 คะแนน) 

 

 

********************** 

 

 
 


