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แบบทดสอบภาคความรู้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) 

ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏบิัติงาน                                          

วันอาทติย์ที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

ค าชี้แจง  แบบทดสอบมี ๑๗ หนา้ จ านวนข้อสอบ ๑๐๐ ข้อ ๑๐๐ คะแนน  ให้เวลาท าข้อสอบ ๒ ช่ัวโมง                                             

ข้อสอบแต่ละข้อม ี๔ ตัวเลือก จงเลอืกค าตอบที่ถูกต้องที่สุด 

๑. ข้อใด “มิใช่” เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ 

ก. การให้โอกาสประชาชนได้รับข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ                              

ข. การให้ประชาชนสามารถแสดงความคดิเห็นและใช้สทิธิทางการเมอืงได้โดยถูกต้อง                  

ค. เพื่อก าหนดขอ้ยกเว้นในการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารของราชการบางเรื่องโดยชัดแจง้                     

ง. เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงขอ้มูลข่าวสารของราชการได้โดยไม่มีขอ้ยกเว้น  

๒. ข้อใด “มิใช่” หนว่ยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ 

ก. กรุงเทพมหานคร                            

ข. การรถไฟแหง่ประเทศไทย 

ค. ศาลในส่วนนี่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี  

ง. สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์            

๓. ข้อมูลขา่วสารของราชการใดต่อไปนี ้“ไม่ต้อง” สง่ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

ก. โครงสรา้งและการจัดหน่วยงานของเทศบาลเมืองนครรัฐ 

ข. สถานที่ติดตอ่ในการขอรับข้อมูลข่าวสารหรอืค าแนะน าในการตดิต่อขององค์การบริหารส่วนต าบล 

ค. ค าสั่งให้เจ้าหนา้ที่ของรัฐชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ อันเกิดแต่การกระท าละเมิดของเจา้หนา้ที่  

ง. ทั้ง ๓ ข้อขา้งตน้ ตอ้งสง่ลงตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 

๔. ข้อมูลขา่วสารของราชการที่หนว่ยงานของรัฐต้องจัดไว้ใหป้ระชาชนเข้าตรวจดูได้ มกี าหนดไว้

ตามมาตราใด ของพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ 

ก. มาตรา ๗                                                    ข. มาตรา ๙ 

ค. มาตรา ๑๑                                                  ง. มาตรา ๑๓ 
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๕. นางสาวแอนนา ยื่นค าขอให้เทศบาลแหง่หนึ่งส าเนาข้อมูลประชาชนผู้ประกอบธุรกิจค้าไม้ในพืน้ที่

เทศบาลนัน้ เพื่อน าไปใช้ในการวิเคราะหข์้อมูลในการลงทุน แต่ปรากฏว่าเมื่อผา่นพ้นระยะเวลา 

๓๐ วันนับแตว่ันที่ได้ยื่นค าขอนั้น เทศบาลมคี าสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยให้เหตุผลว่า 

“ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของเทศบาล” นางสาวแอนนา มสีิทธิในข้อใดต่อไปนี ้ตามที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ก. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ข. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ค. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

ง. อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินจิฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสาร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 

๖. ตามพระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๓ ซึ่งเป็นบทบัญญัติ

เกี่ยวกับ “ข้อมูลขา่วสารสว่นบุคคล” ตามมาตรา ๒๑ ค าวา่ “บุคคล” หมายความถึงขอ้ใด 

ก. บุคคลธรรมดาที่มสีัญชาติไทย 

ข. บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยแต่มถีิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

ค. บุคคลธรรมดาและนิตบิุคคลที่มสีัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย 

ง. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข. 

๗. ข้อมูลขา่วสารของราชการตามมาตรา ๑๕ เมื่อมีอายุการเก็บรักษาครบ ๒๐ ปี แล้วหนว่ยงาน

เจ้าของขอ้มูลสามารถที่จะขยายเวลาเก็บรักษาต่อได้หรือไม่ 

ก. ไม่ได้ เพราะถือว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

ข. ไม่ได้ เพราะกฎหมายก าหนดให้ตอ้งน ามาค้นคว้าเชงิประวัตศิาสตร์  

ค. ได้ ถ้าเห็นวา่ยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งให้ขยายได้คราวละไม่เกิน ๕ ปี 

ง. ได้ ถ้าเห็นวา่ยังไม่ควรเปิดเผย โดยมีค าสั่งให้ขยายได้คราวละไม่เกิน ๑๐ ปี 

๘. บุคคลใดต่อไปนี ้“มิใช่” กรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการ

ข้อมูลขา่วสารของราชการ 

ก. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข. ปลัดกระทรวงการคล้ง 

ค. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
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๙. ใครเป็นผู้มอี านาจสั่งใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ 

ซึ่งมีความประพฤติเสื่อมเสีย ไม่สุจริตตอ่หนา้ที่ หรอืหย่อนความสามารถใหพ้้นจากต าแหน่ง  

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. คณะรัฐมนตรี 

ค. รัฐมนตรี 

ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

๑๐.อ านาจในการเรียกใหบุ้คคลใดมาให้ถ้อยค า สง่เอกสาร หรอืหลักฐานของคณะกรรมข้อมูล   

ข่าวสารของราชการ ก าหนดไว้ในมาตราใด 

         ก. มาตรา ๒๐         ข. มาตรา ๒๘                ค.มาตรา ๓๒               ง.มาตรา ๔๐ 

๑๑.ผูใ้ดจงใจไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการซึ่งเรียกมาให้ถ้อยค า  

หรอืชีแ้จงขอ้เท็จจริง หรอืส่งเอกสารหลักฐาน จะต้องระวางโทษตามข้อใด  

ก. จ าคุกไม่เกิน ๓ เดือน ปรับไม่เกิน ๕ พันบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ                                              

ข. จ าคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ                                                 

ค. จ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ                                              

ง. จ าคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรับ                  

๑๒.ข้อมูลขา่วสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตรยิ์ จะจัดให้ประชาชนได้

ศกึษา ค้นคว้า เมื่อมีอายุครบกี่ปี 

         ก.  ๒๐ ปี                  ข. ๒๕ ปี                       ค . ๖๐ ปี                 ง. ๗๕ ปี 

๑๓.รายงานแพทย์ซึ่งการเปิดเผยจะเป็นการรุกล้ าสิทธิสว่นบุคคลโดยไม่สมควร จะจัดให้ประชาชน

ศกึษา ค้นคว้าได้ตอ่เมื่อมีอายุครบกี่ปี 

         ก.  ๑๐ ปี                  ข. ๒๐ ปี                       ค . ๒๕ ปี                 ง. ๗๕ ปี 

     ๑๔. คณะกรรมการวนิิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลขา่วสารตอ้งมไีม่น้อยกว่ากี่คน 

         ก.  ๓ คน                  ข. ๕ คน                       ค . ๗ คน                ง. ๙ คน 
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๑๕. ขอ้ใดต่อไปนีถ้ือว่าเป็นนิติบุคคลที่เป็น “คนต่างดา้ว”                                                                    

ก. บริษัทชุมชนของเราจ ากัด มคีนต่างดา้วถือหุ้น ๔๕% ของทุนจดทะเบียน                                 

ข. มูลนิธิดตี่อใจที่มวีัตถุประสงค์เพื่อประโยชนข์องคนเวียดนาม                                                   

ค. สมาคมรักไทย มีสมาชิกทั้งหมด ๑,๐๐๐ เป็นคนต่างดา้ว ๔๙๐ คน                                           

ง. ถูกทุกข้อ 

๑๖ . ข้อใดไม่ถูกต้อง                                                                                                                 

ก. ไอคอน The start Button เป็นปุ่มเริ่มตน้ส าหรับงานสว่นใหญ่บนคอมพิวเตอร์ เช่น เปดิโปรแกรม  

ข. ไอคอน My Computer จะแสดงขอ้มูลชื่อผู้ที่อนุญาตให้ใชง้านตามที่ตั้งไว้  

ค.  ไอคอน My Document ใช้เปิดโฟลเดอร์ที่ใชส้ าหรับเก็บไฟล์ที่สร้างไว้                              

ง.  ไอคอน Recycle Bin เป็นถังขยะที่เก็บไฟล์หลังจากเราลบไฟล์นัน้ทิ้ง เราสามารถท าลายหรอืเรียก

กลับไฟล์มาใช้ใหมไ่ด้ในกรณีที่เผลอลบไฟล์ผิด 

๑๗. แถบตามแนวนอนดา้นล่างของจอภาพเรียกว่า อะไร  

ก. Taskbar                 ข. Toolbar                 ค. The start Button               ง. Program Tool  

๑๘. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค าวา่ RAM  

ก. ย่อมาจาก Random Access Memory                                            

ข. เป็นหนว่ยความจ าช่ัวคราวของคอมพวิเตอร์ใช้กับไฟล์หรอืข้อมูลที่ก าลังท างานอยู่  

ค. หนว่ยความจ าชนิดนี้จะท างานในขณะที่เปิดเครื่องอยู่                                            

ง. โดยทันที่ปิดเครื่องข้อมูลทุกอย่างใน RAM จะถูกบันทึกไว้ในฮารด์ดิสก์  

1๙. โปรแกรม Out look เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับงานใด  

ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลค าที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดท าเอกสารที่เป็นงานเขียนได้            

ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                  

ข. เป็นโปรแกรมสปรีทชีตที่ใชส้ าหรับจัดการและคิดค านวณขอ้มูลที่เป็นตัวเลข เชน่ เก็บข้อมูลรายรับ

รายจ่ายต่างๆ  

ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ท าหนา้ที่เหมอืนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุด

รายชื่อส าหรับป้อนช่ือ ที่อยู่ตดิต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจ า การนัดหมาย                                   

ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างงานน าเสนอในการประชุมหรอืการน าเสนอผลงานต่างๆ   
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๒๐. ข้อใดเป็น Hardware ของระบบคอมพิวเตอร์  

ก. CD Drive , Monitor                                       ข.  CPU , Operating system  

ค. System Unit , Windows XP                             ง. Microsoft  office , printer  

๒๑. อุปกรณ์ใดท าหนา้ที่แปลงขอ้มูลให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าเพื่อส่งไปในเครือขา่ย  

ก. Server                                                       ข. Internet  

ค. Coaxial Cable                                              ง. Modem  

๒๒. โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมส าหรับงานใด  

ก. เป็นโปรแกรมประมวลผลค าที่มปีระสิทธิภาพมากที่สุด สามารถจัดท าเอกสารที่เป็นงานเขียนได้    

ทุกชนิด รวมทั้งจดหมาย บันทึก และเอกสารอื่นๆ                                  

ข. เป็นโปรแกรมสปรีทชีตที่ใชส้ าหรับจัดการและคิดค านวณขอ้มูลที่เป็นตัวเลข เชน่ เก็บข้อมูลรายรับ

รายจ่ายต่างๆ  

ค. เป็นโปรแกรมจัดการข้อมูลบนเดสท์ท๊อป ท าหนา้ที่เหมอืนเลขานุการส่วนตัวประกอบด้วยสมุด

รายชื่อส าหรับป้อนช่ือ ที่อยู่ตดิต่อของเพื่อนๆ ปฏิทิน เตือนความจ า นัดหมาย                                 

ง. เป็นโปรแกรมที่ใช้ส าหรับสร้างงานน าเสนอในการประชุมหรอืการน าเสนอผลงานต่างๆ   

2๓. ผูก้่อตั้งและผูส้ร้าง Facebook.com คือใคร 

ก.  มาร์คัส แรซฟอร์ด                           ข.  เดนนิส  เบิรก์แคมป์ 

ค.  มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก                         ง.  แพทริค  เบิร์กเกอร์ 

2๔. ซอฟต์แวรจ์ัดการฐานข้อมูล 

ก. word processing software              ข. spreadsheet software 

ค. database management software     ง. presentation software 

๒๕. สว่นใดที่แสดงช่ือโปรแกรมและช่ือเอกสารที่เปิดอยู่ใน Microsoft Word                                    

ก.  Toolbars                                       ข.  Title bar 

ค.  Menu bar                                     ง.  Status bar 

๒๖. การกด Ctrl + F ใน Microsoft Word แสดงวา่ต้องการท าอะไร 

ก.ค้นหาข้อความ           ข.แทนที่ขอ้ความ          ค.ปรับระยะห่างตัวอักขระ        ง.คัดลอกข้อความ         
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๒๗. การกด Ctrl + D ใน Microsoft Word แสดงวา่ต้องการท าอะไร 

ก.ค้นหาข้อความ           ข.แทนที่ขอ้ความ           ค.ปรับระยะห่างตัวอักขระ        ง.คัดลอกข้อความ  

๒๘. chart Pie of Pie คืออะไร 

ก. แผนภูมิวงกลม          ข. แผนภูมิเส้น              ค. แผนภูมิแท่ง                      ง. แผนภูมิพื้นที่  

๒๙. การคลุมแถบด าทั้งหนา้กระดาษ ควรท าอย่างไร 

ก. Ctrl + F6                ข. Ctrl + F12               ค. Ctrl + E                            ง. Ctrl + A                                                     

๓๐. 1GB มีความจุเท่ากับกี่ MB 

ก. 1,000 MB               ข. 1,024 MB                 ค. 1,200 MB                         ง. 1,204 MB 

๓๑.การตอบกลับ email จะขึน้ต้นด้วยตัวอักษรอะไรด้านหน้าข้อความตอบกลับเสมอ 

ก.Ref                        ข. Reply                     ค.Reference                        ง. Re            

๓๒. ช่องส าหรับใส่ขอ้มูลในโปรแกรม Excel เรียกว่าอะไร 

ก.work sheet             ข.cell                          ค.average                         ง.formula 

๓๓. “ระบบสารบรรณอเิล็กทรอนิกส์”  หมายถึงข้อใด ? 

ก ระบบการจัดท าเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 

ข ระบบการบริหารเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์ 

ค ระบบการรับส่งขอ้มูลหรอืหนังสือ ผา่นระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

ง ระบบที่เกี่ยวข้องกับ WWW.                                    

๓๔. ข้อใดคือความหมายของงานสารบรรณ  

ก. งานที่เกี่ยวกับการจัดการฐานขอ้มูล               ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร                                 

ค. งานที่เกี่ยวกับเอกสารที่เป็นหลักฐานราชการ    ง. ถูกทั้งข้อ 2. และ 3. 

๓๕. บรรดาข้อความที่ผูม้ีอ านาจหน้าที่ก าหนดใช้โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายที่บัญญัติ ให้กระท าได้            

หมายถึงหนังสือสั่งการ ชนิดใด                                                                                                             

ก. ค าสั่ง                      ข . ระเบียบ                    ค.ข้อบังคับ                  ง.ประกาศ 
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๓๖. ขอ้ใดไม่ควรใช้หนังสอืประทับตรา       

ก. การส่งส าเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร                                                                                      

ข. การเตอืนเรื่องที่ค้าง                                                                                                             

ค. การแจ้งผลงานที่ได้ด าเนินการไปแล้วให้สว่นราชการที่เกี่ยวข้องทราบ                                            

ง. หนังสือส าคัญเกี่ยวกับการเงนิ 

๓๗. ข้อใดถูกต้องที่สุด 

ก. หนังสอืที่ตอ้งปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติ ม ี4 ประเภท คือ ด่วน,ด่วนมาก,ด่วนที่สุด,ด่วนภายใน                                 

ข. การยืมหนังสือระหว่างสว่นราชการ ผูย้ืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหนา้ส่วนราชการระดับ

แผนกขึ้นไปหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย                                                                                                                    

ค. การแต่งตั้งคณะกรรมการท าลายหนังสอื ประกอบด้วย ประธานฯ 1 คน กรรมการ 2 คน                               

ง. Confidential คือ หนึ่งในชัน้ความลับของเอกสาร 

๓๘. “บันทึก” เป็นหนังสือราชการประเภทใดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ                 

พ.ศ. 2526 

ก. หนังสือประทับตรา 

ข. หนังสือประชาสัมพันธ์ 

ค. หนังสือที่เจา้หนา้ที่ท าขึ้น หรอืรับไว้เป็นหลักฐานของทางราชการ 

ง. “บันทึก” มิใช่หนังสอืราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

๓๙. ข้อใดต่อไปนี ้“ถูกต้อง” เกี่ยวกับการใช ้“ค าขึ้นตน้” และ “ค าลงท้าย” ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตร ีวา่ด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  

ก. นายกเทศมนตรี มีหนังสอืถึง นายกรัฐมนตร ีขึ้นตน้ด้วย “กราบเรียน” ลงท้ายด้วย “ขอแสดงความ

นับถืออย่างยิ่ง” 

ข. นายกเทศมนตรี มีหนังสอืถึง ประธานศาลฎีกา ขึน้ต้นด้วย “กราบเรียน” ลงท้ายด้วย “ควรมิควร

แล้วแต่จะโปรด”  

ค. นายกเทศมนตรี มีหนังสอืถึง สมเด็จพระสังฆราช ขึ้นตน้ด้วย “นมัสการ” ลงท้ายด้วย “ควรมิควร

แล้วแต่จะโปรด” 

ง. นายกเทศมนตรี มีหนังสอืถึง หัวหนา้คณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ขึน้ต้นด้วย “กราบเรียน” ลงท้าย

ด้วย “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง” 
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๔๐. หนังสือรับรองที่เป็นเรื่องส าคัญที่ออกใหแ้ก่บุคคล ให้ตดิรูปถ่ายของผู้ที่ได้รับการรับรองด้วยขนาด

เท่าใด 

ก. 2 × 4 เซนติเมตร                               ข. 3 × 6 เซนติเมตร 

ค. 4 × 6 เซนติเมตร                             ง. 4 × 8 เซนติเมตร 

๔๑. ข้อใดต่อไปนี ้“ถูกต้อง” 

ก. การจัดท าหนังสอืราชการ ให้จัดท าเป็น 3 ฉบับ “ต้นฉบับ” ให้ส่งไปยังผูร้ับ 

ข. การจัดท าหนังสอืราชการ ให้จัดท าเป็น 2 ฉบับ “ต้นฉบับ” ให้ส่งไปยังผูร้ับ 

ค. การจัดท าหนังสอืราชการ ให้จัดท าเป็น 3 ฉบับ “ส าเนาคู่ฉบับ” ให้เก็บไว้ที่หนว่ยสารบรรณกลาง 

ง. การจัดท าหนังสอืราชการ ให้จัดท าเป็น 3 ฉบับ “ส าเนา” ให้เก็บไว้ที่เจ้าของเรื่อง 

๔๒.ข้อใดต่อไปนีอ้าจไม่มใีนหนังสอืราชการ 

ก. เรื่อง  

ข.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสอื  

ค.ค าขึ้นตน้และค าลงท้าย  

ง.อ้างถึงและสิ่งที่ส่งมาด้วย                                                                                                 

๔๓.หนังสือทีใชป้ระทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง 

ก.ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม  

ข.การเตอืนเรื่องที่ค้าง 

ค.ส่งสิ่งของ เอกสาร ส าเนา  

ง.ถูกทุกข้อ 

๔๔.หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนดิใด 

ก.ใช้กระดาษตราครุฑ 

ข.ใช้กระดาษบันทึก 

ค.ใช้ประดาษอัดส าเนา  

ง.ไม่มขี้อก าหนดแนน่อน  

๔๕. หนังสือราชการที่มีค าว่า “ด่วนมาก” ผู้มีหน้าที่ด าเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร 
ก.ปฏิบัติตามก าหนดเวลา  
ข.ปฏิบัติโดยเร็ว 
ค.ปฏิบัติโดยเร็วกว่าปกติ 
ง.ปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
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๔๖. รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด 

ก.หนังสือภายใน  

ข.หนังสือสั่งการ  

ค.หนังสือประชาสัมพันธ์  

ง.หนังสือที่เจา้หนา้ที่จัดท าขึน้หรอืรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ  

๔๗.การเซ็นชื่อรับรองส าเนาหนังสอื ผู้มหีนา้ที่เกี่ยวข้องตั้งแตร่ะดับใดขึน้ไปเป็นผู้ลงนามรับรอง             

ที่ชอบด้วยระเบียบงานสารบรรณ 

ก.ระดับ 2                     ข.ระดับ 3                ค.ระดับ 4                ง.ระดับ 5 

๔๘. การพิมพ์ช่ือสว่นราชการเจา้ของเรื่องที่ออกหนังสอืให้พิมพไ์ว้สว่นใดของหนังสือราชการ  

ก.ริมกระดาษด้านบนขวา  

ข.ริมกระดาษด้านบนซ้าย 

ค.ริมกระดาษด้านล่างซ้าย 

ง.กลางหน้ากระดาษด้านบนสุด 

๔๙.การพิมพห์มายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจา้ของเรื่องนัน้ ใหพ้ิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน  

ก.มุมกระดาษด้านล่างขวา  

ข.กลางหน้ากระดาษด้านบนขวา 

ค.ใต้ชื่อส่วนราชการเจา้ของเรื่อง  

ง.มุมกระดาษด้านล่างซ้าย 

๕๐. หนังสือราชการภาษาอังกฤษใด อยู่ในประเภทที่มติ้องลงช่ือ 

ก. Note Verbale          ข. First Person Formal Note        ค. Aide-Memoire      ง.ไม่มขี้อใดถูกต้อง   

๕๑. ข้อความที่บันทึกในรายงานการประชุมมักเริ่มตน้ด้วยอะไร 

ก. ประธานกล่าวเปิดประชุม 

ข. บอกเรื่องที่จะประชุม 

ค. การรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 

ง. การอา่นรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 



 
10 ภาค ข. เจ้าพนักงานธุรการ 

๕๒. การรา่งหนังสอืราชการตอ้งระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนีจ้ าเป็นน้อยมาก  

ก.แบบฟอร์ม              ข.ใจความ                        ค.วรรคตอน                   ง.ตัวสะกดการันต์ 

๕๓. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร 

ก.เวลาเลิกประชุม                                            ข.ผูจ้ดรายงานการประชุม 

ค.ผูต้รวจรายงานการประชุม                               ง.วัน เดือน ปี และสถานที่ประชุม 

5๔. ข้อใดเรียงล าดับการปฏิบัติเกี่ยวกับการรับหนังสอืได้ถูกต้อง 

ก.ลงทะเบียนรับ ประทับตรารับหนังสอื เปิดผนกึซองตรวจ 

ข.ประทับตรารับหนังสอื ลงทะเบียนรับ เปิดผนึกซองตรวจ 

ค.เปิดผนึก-ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ และตรวจ 

ง.เปิดผนึก ตรวจ ประทับตรารับ ลงทะเบียนรับ 

๕๕. หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องท าส าเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้ 

ก.หนังสือภายนอก             ข.หนังสือภายใน 

ค.หนังสือสั่งการ                ง.หนังสือประทับตรา 

๕6.บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะตอ้งเป็นข้อความที่ระบุอะไร 

ก.วัน เดือน ปี ที่ออกหนังสอื 

ข.ชื่อสว่นราชการที่ออกหนังสอื 

ค.ต าแหน่งของผู้มอี านาจออกหนังสอื 

ง.ลายมอืชื่อผู้มอี านาจออกหนังสอื 

5๗.ถ้าอธิบดีไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ ผู้ท างานแทนเมื่อลงนามในหนังสอืจะต้องใช้ค าว่าอย่างไร  

ก.รักษาการในต าแหนง่                     ข.ปฏิบัติหน้าที่แทน 

ค.รักษาราชการแทน                        ง.ปฏิบัติราชการแทน 

๕8.ตราครุฑที่ใช้ส าหรับเป็นแบบพิมพ์ในระเบียบงานสารบรรณขนาดใหญ่มคีวามสูงเท่าไร 

ก.2.5 เซนติเมตร                          ข.3.0 เซนติเมตร                                                                      

ค.3.5 เซนติเมตร                          ง.4.0 เซนติเมตร                                                                                     

 



 
11 ภาค ข. เจ้าพนักงานธุรการ 

 

๕๙.ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงช่ือต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผา่ศูนย์กลาง         

วงนอกและวงในเท่าไร 

ก. 3.5 ซม. และ 2.5 ซม.         ข. 4.0 ซม. และ 3.0 ซม. 

ค. 4.5 ซม. และ 3.5 ซม.        ง.ขนาดพอเหมาะเท่าไรก็ได้  

๖๐. ทุกปีปฏิทิน ให้สว่นราชการจัดสง่หนังสอืที่มอีายุครบ ๒๐ ปี ใหส้ านักหอจดหมายเหตุแหง่ชาติ 

กรมศิลปากร ภายในวันที่เท่าไรของปีถัดไป                                                                                  

ก. ๑๕ มกราคม                ข. ๓๑ มกราคม            ค. ๑ กุมภาพันธ์           ง. ๓๑ มีนาคม 

๖๑. การรับรองรายงานการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น ตอ้งมโีอกาสตรวจดู ก่อนเวลาประชุมไม่นอ้ย

กว่าเวลาเท่าไร                                                                                                                    

ก. ๑ วัน                        ข . ๒ วัน                        ค . ๓ วันท าการ           ง. ๓ วัน 

๖๒. ผูม้ีหน้าที่ตรวจดูว่าสมาชิกครบองค์ประชุมหรอืไม่ คอืใคร                                                          

ก. เลขานุการสภาท้องถิ่น                             ข . รองประธานสภาท้องถิ่น                                      

ค. ประธานสภาท้องถิ่น                                ง . ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 

๖๓. การเรียกประชุมสภาท้องถิ่น (กรณีไม่ใช่เป็นการประชุมครั้งแรกหลังการเลือกตั้งใหม่) 

ประธานสภาท้องถิ่น ตอ้งแจง้การประชุม ตามระยะเวลาใด                                                            

ก. กรณีเรียกประชุมปกติ แจ้งก่อน ๓ วัน กรณีเร่งด่วนไม่นอ้ยกว่า ๔๘ ช่ัวโมง                                          

ข. กรณีเรียกประชุมปกติ แจ้งก่อน ๓ วัน กรณีเร่งด่วนไม่นอ้ยกว่า ๒๔ ช่ัวโมง                                      

ค. กรณีเรียกประชุมปกติ แจ้งก่อน ๓ วัน กรณีเร่งด่วนไม่นอ้ยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง                                                                

ง. ไม่มีขอ้ใดถูกต้อง 

๖๔. ในการประชุมสภาท้องถิ่น ถ้าผูอ้ภปิรายได้อภิปราย มาเป็นเวลาเท่าไร ประธานสภา สามารถให้

หยุดอภิปรายได้                                                                                                                        

ก. ๕ นาที                    ข . ๑๕ นาที                   ค . ๗ นาที                    ง. ๑๐ นาที                        

๖๕. การนัดประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรกใหเ้ป็นหนา้ที่ของใคร                                                       

ก. เลขานุการสภาท้องถิ่น                             ข . รองประธานสภาท้องถิ่น                                      

ค. ประธานสภาท้องถิ่น                                ง . ขา้ราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย 
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๖๖. คณะรัฐมนตรีมมีตใิห้วางระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 

โดยอาศัยกฎหมายข้อใด                                                                                                          

ก. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ข้อ 28                            

ข.  พระราชบัญญัติขอ้มูลข่าวสารของราชการ พ .ศ. 2540 มาตรา16 และมาตรา 26                            

ค. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 58 และมาตรา 29                              

ง.  ข้อ ข และ ค ถูก                                                                                                                    

๖๗. ผูร้ักษาการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ .ศ. 2544 คือ                     

ก.  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี         ข. ปลัดกระทรวงกลาโหม                                                    

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย           ง. นายกรัฐมนตรี 

๖๘. ข้อมูลขา่วสารลับหมายความว่า 

ก. ข้อมูลขา่วสารที่มคีาสั่งไม่ให้เปิดเผย                                                                                                                              

ข. ข้อมูลขา่วสารที่อยู่ในความครอบครองและควบคุมดูแลของรัฐ                                                                                          

ค. ข้อมูลขา่วสารที่เกี่ยวกับเอกชนแตอ่ยู่ในความครอบครองของรัฐ                                                                                          

ง. ข้อ ก และข้อ ข ถูกต้อง 

๖๙.ช้ันความลับของข้อมูลขา่วสารลับแบ่งเป็นกี่ช้ันคอื                                                                            

ก. แบ่ง 4 ช้ัน คือลับที่สุด ลับมาก ลับ ปกปิด  ข. แบ่ง 4 ช้ัน คือลับที่สุด ลับมาก ลับ ลับเฉพาะ                   

ค. แบ่ง 3 ช้ัน คือลับที่สุด ลับมาก ลับ           ง. แบ่ง 3 ช้ัน คือลับสุดยอด ลับมาก ลับ 

๗๐. ข้อมูลขา่วสารลับซึ่งหากเปิดเผยทั้งหมดหรอืเพียงบางสว่นจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ประโยชน์

แหง่รัฐอย่างรา้ยแรงคอื 

ก.  ช้ันความลับที่สุด          ข.  ช้ันความลับมาก            ค.  ช้ันความลับ       ง.  ช้ันความลับปกปิด 

๗๑. หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐข้อใดไม่ถูกต้อง                                                                                  

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                      ข. นายกเทศมนตรี                                                          

ค. ผูว้่าการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย               ง. ปลัดจังหวัด                                                                   

๗๒. ผูท้ี่มหีนา้ที่ควบคุมและรับผิดชอบการดาเนินการเกี่ยวกับข้อมูลขา่วสารลับ                                                             

ก. หัวหนา้ส่วนราชการ                           ข. ผูท้ี่ได้รับมอบหมายหน้าที่ก าหนดชัน้ความลับ                                             

ค. พลนาสาร                                       ง. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ               
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๗๓. ข้อไหนไม่ใชก่ารปรับช้ันความลับ 

ก. การลดช้ันความลับ                      ข. การเพิ่มช้ันความลับ                                                         

ค. การยกเลิกชั้นความลับ                 ง. การตัง้ช้ันความลับเพิ่มขึ้น 

๗๔. ทุกๆ กี่ปีเป็นอย่างนอ้ย นายกรัฐมนตร ีตอ้งจัดใหม้ีการทบทวนการปฏิบัติตามระเบียบว่า 

ด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบนีใ้ห้เหมาะสม 

ก. 3 ป ี                    ข. 4 ปี                      ค. 5 ปี                     ง. 6 ป ี

๗๕. องค์การรักษาความปลอดภัยแบ่งออกเป็นข้อใหญ่ๆ ได้กี่ฝา่ย                                             

ก. 2 ฝา่ย                 ข. 3 ฝา่ย                    ค. 4 ฝา่ย                ง. 5 ฝา่ย 

๗๖. ส านักงานข่าวกรองแหง่ชาติสังกัดหนว่ยงานใด                                                                       

ก. กระทรวงกลาโหม                                    ข. ส านักนายกรัฐมนตรี                                       

ค. กระทรวงมหาดไทย                                 ง. กระทรวงยุติธรรม        

๗๗. ศูนย์รักษาความปลอดภัยสังกัดกระทรวงใด                                                                        

ก. กระทรวงกลาโหม                                   ข. กระทรวงมหาดไทย                                             

ค. กระทรวงยุติธรรม                                   ง. สานักนายกรัฐมนตรี 

๗๘. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน หมายถึงข้อใด                                                         

ก. ศูนย์รักษาความปลอดภัย                          ข. ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ                                      

ค. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ               ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

๗๙. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายทหารหมายถึงข้อใด 

ก. ศูนย์รักษาความปลอดภัย                          ข. ส านักข่าวกรองแหง่ชาติ                                      

ค. สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ               ง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ             
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๘๐. การแสดงช้ันความลับใหไ้ด้ตัวอักษรตามช้ันความลับที่มขีนาดใหญ่กว่าตัวอักษรธรรมดา  โดยใช้              

สีแดงหรอืสีอื่น ที่สามารถมองได้เด่นและชัดเจน ขอ้มูลข่าวสารที่มสีภาพเป็นเอกสารและการปฏิบัติ          

ให้แสดงช้ันความลับทุกหน้าเอกสาร ถ้าเอกสารนั้นเขา้ปกใหแ้สดงไว้ที่ด้านนอกปกและปกหลัง ด้วยการ

แสดงช้ันความลับใหแ้สดงเอกสารไว้ตรงไหนของทุกหน้าเอกสาร                                                    

ก. ด้านบนทั้งด้านซ้ายและดา้นขวา                                                                                        

ข. ตรงกลางทั้งด้านบนและดา้นล่างเฉพาะเอกสารหนา้แรก                                                                

ค. ตรงกลางทั้งด้านบนและดา้นล่างของเอกสารทุกหน้า                                                                                

ง. ด้านล่างทั้งดา้นซ้ายและดา้นขวา 

8๑. การปรับช้ันความลับอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้มีอ านาจก าหนดชัน้ความลับของหนว่ยงาน                         

เจ้าของเรื่อง แตต่้องให้ผู้ก าหนดชัน้ความลับเดิมทราบ ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องเดิมแสดงข้อความ

การปรับช้ันความลับไว้ปนปกไหนหรอืหนา้ไหนของข้อมูลข่าวสารแต่ละฉบับโดยแสดงไว้ใกล้กับ

เครื่องหมายแสดงช้ันความลับเดิม                                                                                               

ก. บนปกหลัง                 ข. หนา้แรก               ค. หนา้หลัง          ง. หนา้กลาง  

๘๒. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ ใครเป็นผู้แต่งตั้ง                                                                              

ก. หัวหนา้หนว่ยงานของรัฐ                              ข. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงกลาโหม                                                

ค. รัฐมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย                ง. นายกรัฐมนตรี   

๘3. การตรวจสอบความถูกต้องในการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 

พ.ศ. 2544 และการมอียู่ของขอ้มูลข่าวสารลับที่มอียู่ในทะเบียนบ้านขอ้มูลข่าวสารลับ  ต้องมีการ

ตรวจสอบทุกๆ กี่เดือน และเสนอรายการตรวจสอบใหห้ัวหนา้หนว่ยงานของรัฐนั้นๆ ทราบและสั่งการ

ต่อไป                                                                                                                        

ก. 3 เดือน                   ข. 6 เดือน                 ค. 9 เดือน            ง. 12 เดือน 

๘๔. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการก าหนดระบบจ าแนกต าแหนง่ใหมข่องขา้ราชการส่วนท้องถิ่น  

ก.นางรนินาเป็นพนักงานเทศบาลต าแหนง่เจา้พนักงานพัฒนาชุมชนช านาญงานถูกจัดอยู่ในแท่งทั่วไป                

ข.นายธีราทรเป็นรองปลัดเทศบาลถูกจัดอยู่ในแท่งบริหาร                                                                    

ค.นายธีรศิลป์เป็นหัวหนา้ส านักปลัดถูกจัดอยู่ในแท่งอ านวยการ                                                           

ง.ถูกทุกข้อ 
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๘๕. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกโดยย่อวา่                                      

ก. “กถ.”                      ข. “คกถ.”                     ค. “ก.ถ.”                  ง. “ค.ก.ถ.” 

๘๖. ในจังหวัดแห่งหนึ่ง มีคณะกรรมการพนักงานสว่นต าบล จ านวนกี่คน                                             

ก. 12 คน                    ข. 18 คน                    ค. 2๔ คน                ง. ๒๗ คน 

๘๗. เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล คอืข้อใด                                                           

ก. ปลัดเทศบาลที่ได้รับการแตง่ตัง้              ข. คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                  

ค.คัดเลือกจากผู้แทนเทศบาล                    ง. พนักงานเทศบาลที่ผูว้าราชการจังหวัดแตง่ตัง้ 

๘๘. ผูท้ี่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญในด้านใด มีสทิธิคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงาน

เทศบาล                                                                                                                               

ก. ดา้นระบบราชการ                              ข. ดา้นการปกครองส่วนท้องถิ่น                                       

ค. ดา้นบริการสาธารณะ                          ง . ถูกทั้ง ก. และ ค. 

๘๙.เทศบาลจะก าหนดการจ่ายเงนิเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินคา่จา้งของพนักงานเทศบาล

และลูกจา้ง หา้มเกินจ านวนเท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี                                                      

ก. ร้อยละ 30               ข. ร้อยละ 35               ค. ร้อยละ 40          ง. ร้อยละ 25 

๙๐. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วน

จังหวัด                                                                                                                                   

ก.มีเชือ้ชาติไทย                                                                                                                            

ข.อายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปีบริบูรณ์                                                                                                   

ค. ไม่เป็นสมาชิกสภาเทศบาล                                                                                                    

ง. ไม่มขี้อใดถูกต้อง 

๙๑. ผูใ้ดเป็นเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

ก. ขา้ราชการที่แตง่ตัง้โดยปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                          

ข. คัดเลือกสรหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ                                                                                               

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย                                                                                            

ง. หัวหนา้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
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๙๒. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ในสังกัดใด  

ก. ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย    ข. ส านักนายกรัฐมนตร ี                                                

ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                 ง. ไม่มขี้อใดถูกต้อง                               

๙๓. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นจะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน  ได้แก่ ส่วนที่ 1 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ)  อยากทราบว่า โดยปกติ          

มีการแบ่งสัดสว่นคะแนนอย่างไร                                                                                                  

ก. ร้อยละ ๘๐ :  ร้อยละ ๒๐                   ข. ร้อยละ ๗๐ :  ร้อยละ ๓๐                                            

ค. ร้อยละ ๖๐ :  ร้อยละ ๔๐                   ง. ร้อยละ ๕๐ :  ร้อยละ ๕๐                                                  

๙๔.การมอบอ านาจของนายกเทศมนตรีใหป้ลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ตอ้งเป็นไปตามข้อใด               

ก.ต้องท าเป็นหนังสือ                             ข.ต้องท าเป็นค าสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบ                 

ค.ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา          ง.ถูกทั้งข้อ ก. และ ขอ้ ข.                                                    

๙๕. ข้อใดต่อไปนี ้“ไม่ถูกต้อง”                                                                                                     

ก. การจัดตัง้ ยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงเขตอ าเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา                                                       

ข. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ                                                               

ค. “คณะกรมการจังหวัด” ท าหนา้ที่เป็นที่ปรึกษาของผู้วา่ราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดนิ     

ง. ทั้งสามข้อขา้งตน้ถูกต้องทุกข้อ                                                                                            

๙๖.ในการจัดท าหลักเกณฑบ์ริหารกิจการบ้านเมืองที่ดขีององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น อย่างนอ้ย

จะต้องมีเป้าหมายตามขอ้ใด                                                                                                                   

ก. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน                                                  

ข. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของ

ประชาชน                                                                                                                                          

ค. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน                                                    

ง. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ                                              

๙๗. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าไร                                        

ก. ๑๙                           ข. ๒๐                         ค. ๒๑                       ง. ๒๒     
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๙๘. ใครมหีนา้ที่ก าหนดแนวทางการจัดตัง้ศูนย์บริการรว่ม                                                                   

ก. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                        ข. ส านักงาน ก.พ.                                                      

ค. ส านักนายกรัฐมนตร ี                                          ง. ถูกทุกข้อ 

๙๙.ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มมีตเิห็นชอบด้วยกับร่างขอ้บัญญัติใด ประธานสภา

ต้องส่งร่างขอ้บัญญัตินัน้ให้กับบุคคลในข้อใดพิจารณาและภายในกี่วัน 

ก.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๑๕ วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้มติ 

ข.ผูว้่าราชการจังหวัด ภายใน ๑๕ วันนับแตว่ันที่ได้รับแจง้มติ 

ค.นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแตว่ันที่สภามีมติเห็นชอบ 

ง.ผูว้่าราชการจังหวัด ภายใน ๗ วันนับแตว่ันที่สภามีมติเห็นชอบ 

๑๐๐. ข้อใดถูกต้อง 

ก. สภาต าบลที่จะจัดตัง้เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ ต้องมีรายได้ไม่รวมเงนิอุดหนุนใน

ปีงบประมาณที่ลว่งมาอย่างนอ้ย 3 ปี โดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 150,000 บาท                                             

ข. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ควบคุมปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล                                

ค. ญัตตขิอเปิดอภปิรายทั่วไปเพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ

บริหารส่วนต าบลต้องยื่นตอ่นายอ าเภอ 

ง. ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ขอ้ ข. 

 

 

ขอให้ทุกท่านโชคดใีนการสอบนะครับ 

 

       

             

 

            


