
 
 

 

แนวข้อสอบท้องถ่ิน 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล 

นักวชิาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม 

 (แจกฟรี) 

 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เว็บไซต์   http://valrom.igetweb.com 
http://waoram.igetweb.com 

 

เล่มที่ 13 
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แนวข้อสอบ 
เตรียมสอบท้องถ่ิน (ชุดสูไ้ม่ถอย) 

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาล/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
โดยประพันธ์ เวารัมย์ 

หากวันนี้เรา 6 ล้ม จง 9 เดินต่อไป จุดหมายไม่ไกลเกินจริง 

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

1. ข้อใดคือป้ายสัญลักษณ์ตลาดสดน่าซื้อ  

ก.   
 

ข.  
 

ค.   
 

ง.  
 

************************************ 
2. เน้ือหมูทีม่ีสีแดงและไม่มีไขมันแทรกระหว่างเน้ือ มีความเส่ียงต่อสารปนเปื้อนชนิดใดมากที่สุด  

ก. ฟอร์มาลีน  

ข. สารเร่งเน้ือแดง 

ค. สารบอแรกซ์   

ง. สารฆ่าแมลง 
************************************ 

3.  อาหารประเภทใดมีโอกาสปนเปื้อนสารฆ่าแมลงมากที่สุด 

ก. อาหารทะเล  

ข. นํ้าตาลสด หน่อไม้ป๊ีบ 

ค. ผักสด ผลไม้ ปลาเค็ม 

ง. ลูกช้ิน หมูยอ 
************************************ 
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4.  ร้านอาหารที่รับรองมาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานกี่ข้อ  
ก. 12 ข้อ 
ข. 15 ข้อ 
ค. 20 ข้อ 
ง. 30 ข้อ 

************************************ 
5. ร้านจําหน่ายอาหารสดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะได้รับป้ายใดรับรอง 

ก. ป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย 
ข. ป้ายอาหารปลอดภัย 
ค. ป้ายก๋วยเตี๋ยวอนามัย  
ง. ป้ายเมนูชูสุขภาพ 

************************************ 
6.  กฎหมายได้แบ่งประเภทตลาดออกเป็นกีป่ระเภท  

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

************************************ 
7. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแลตลาดเพ่ือป้องกันเหตุรําคาญ การระบาดของ
โรคติดต่อของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด   

ก. อนุญาตให้นําสัตว์เข้าไปเล้ียงในตลาด  
ข. ห้ามก่อหรือจุดไฟในลักษณะซึ่งน่าจะเป็นท่ีเดือดร้อนหรือเกิดอันตรายแก่ผู้อ่ืน 
ค. อนุญาตให้ใช้ตลาดเป็นท่ีพักหลับนอน 
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
8. นํ้าประปาควรมีค่าคลอรีนอิสระคงเหลือเท่าใด  

ก. ก.20-50 Mg/l   
ข. ข.2-5 Mg/l 
ค. 0.2-0.5 Mg/l 
ง. ง.0.002-0.005 Mg/l 

************************************ 
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9.  ค่า BOD ของนํ้าทิ้งจากระบบบําบัดนํ้าเสียมีค่ามาตรฐานเท่าไหร่  
ก. 10 Mg/l 
ข. 20 Mg/l 
ค. 30 Mg/l  
ง. 40 Mg/l 

************************************ 
10.  ส้วมสาธารณะควรผ่านเกณฑ์มาตรฐานใด  

ก. HAS   
ข. HAH 
ค. HRS   
ง. HRH 

************************************ 
11. หลักเกณฑ์สําคัญในการพัฒนาส้วมสาธารณะให้ได้มาตรฐานประกอบดว้ยอะไรบ้าง 

ก. ความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย 
ข. ความสะอาด เรียบร้อย เพียงพอ 
ค. ความสะอาด เพียงพอ ปลอดภัย  
ง. ความสวยงาม สะอาด ปลอดภัย 

************************************ 
12.  ข้อใดเป็นการจัดการส่ิงปฏิกูลข้ันพ้ืนฐานที่ถกูต้อง 

ก. รถขนส่ิงปฏิกูลไปท้ิงรวมกับท่ีท้ิงมูลฝอย 
ข. รถขนส่ิงปฏิกูลนําไปท้ิงตามข้างทางสาธารณะ 
ค. รถขนส่ิงปฏิกูลต้องได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบก 
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
13. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กําหนดสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจํานวนประชากรในเขต
เทศบาลตําบลเป็นเท่าไหร่  

ก. 30   ตารางเมตร/คน  
ข. 20   ตารางเมตร/คน  
ค. 15   ตารางเมตร/คน 
ง. 10   ตารางเมตร/คน  

************************************ 
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14. มาตรการทางผังเมืองได้แบ่งประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นกี่ประเภท  
ก. 3  ประเภท  
ข. 4  ประเภท 
ค. 5  ประเภท  
ง. 6  ประเภท 

************************************ 
15. กระบวนการออกข้อกําหนดของท้องถิ่นมีการดําเนินการในเร่ืองใดบ้าง  

ก. มีข้อมูลสถานการณ์ สภาพปัญหาท่ีเก่ียวข้อง 
ข. มีการยกร่างโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ค. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ก่อนเข้าสภาท้องถิ่น 
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
16. ตามรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หน้ีสินของบุคคลใดบ้าง 

ก. ตนเอง  ภริยา  บุตร  และบุตรบุญธรรม          
ข. ตนเอง  คู่สมรสและบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ค. ตนเอง  ภริยา  แลกะบุตรทุกคน                      
ง. ตนเอง  คู่สมรส  และบุตรบุญธรรม 

************************************ 
17. ผู้ดํารงตําแหน่งใดที่ต้องย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ก. นายกรัฐมนตรี                             
ข. ผู้บริหารท้องถิ่นตามท่ีกฎหมายกําหนด 
ค. สมาชิกวุฒิสภา                                                 
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
18. ข้อใดกล่าวถูกต้องทีสุ่ด เกี่ยวกับระยะเวลาการย่ืนบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหน้ีสิน 

ก. ย่ืนภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับและพ้นจากตําแหน่ง 
ข. ย่ืนภายใน 60 วัน นับแต่วันเข้ารับและพ้นจากตําแหน่ง 
ค. ย่ืนภายใน 30 วัน นับแต่วันเข้ารับตําแหน่ง 
ง. ย่ืนภายใน 60 วัน นับแต่วันเข้ารับ / วันพ้นจากตําแหน่งและภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นจาก

ตําแหน่งมาแล้ว 1 ปี 
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************************************ 
19.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้รับความเห็นชอบจาก 

ก. คณะรัฐมนตรีความม่ันคงแห่งชาติ ( คมช. )                    
ข. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 
ค. สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ                                            
ง. การลงประชามติของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

************************************ 
20.  ข้อใดกล่าวถึงสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ. 2550  ไม่ถูกต้อง 

ก. การให้เงินหรือทรัพย์สินอย่างอ่ืนอุดหนุนหนังสือพิมพ์หรือส่ือมวลชนอ่ืนของเอกชน รัฐจะ
กระทํามิได้ 

ข. บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญรับรองไว้ สามารถยกบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญเพ่ือใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ คดีในศาลได้ 

ค. บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการส่วนท้องถิ่น 

ง. การใช้อํานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและ
เสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี 

************************************ 
21.  รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีกี่หมวด กีม่าตรา 

ก. 14   หมวด   303  มาตรา                                 
ข. 14  หมวด   309  มาตรา 
ค. 15   หมวด   303  มาตรา                                 
ง. 15   หมวด   309  มาตรา 

************************************ 
22. มาตรา 1 ของรัฐธรรมนูญบัญญตัิไว้เกี่ยวกับเร่ืองใด 

ก. ประมุขของรัฐ                                                     
ข. ความเป็นรัฐเดี่ยวของราชอาณาจักรไทย 
ค. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และความคุ้มครอง    
ง. สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

************************************ 
23.  สิทธิเสรีภาพของบุคคลในทางอาญาข้อใด ไม่ถูกต้อง 

ก. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด  
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ข. ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจําเลยมีความผิด 
ค. จะลงโทษผู้กระทําผิดหนักกว่าโทษท่ีกฎหมายกําหนดไว้ไม่ได ้
ง. ก่อนมีคําพิพากษาว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดปฏิบัติ ต่อบุคคลน้ันเสมือนเป็นผู้กระทํา

ความผิดมิได้ 
************************************ 

24.  เราสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากตํารวจได้ หากเขาไม่มีหมายค้นแสดงต่อเราก่อน ถือ
ว่าเรามีเสรีภาพในข้อใด 

ก. เสรีภาพในชีวิตร่างกาย    
ข. เสรีภาพในการเลือกถิ่นท่ีอยู่ 
ค. เสรีภาพในเคหสถาน    
ง. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 

************************************ 
25. การกระทําข้อใด ไมขั่ด ต่อสิทธิเสรีภาพแห่งรัฐธรรมนูญ 

ก. การเนรเทศผู้มีเช่ือชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร  
ข. การห้ามผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร 
ค. การเปิดเผยส่ิงส่ือสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกัน   
ง. การส่ังปิดโรงพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง 

************************************ 
26. รัฐธรรมนูญปัจจุบัน (2550) กําหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งแบบ      
แบ่งเขตเลือกตั้งกี่คน 

ก.  80  คน  
ข. 100 คน  
ค. 125 คน 
ง. 375 คน  

************************************ 
27. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่ไม่ต้องเปิดเผย 

ก. ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ข. ข้อมูลข่าวสารท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงของประเทศ 
ค. ข้อมูลข่าวสารท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
ง. ทุกข้อท่ีกล่าวมา 

************************************ 
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28.ข้อมูลข่าวสารที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีอายุการเก็บรักษากี่ปี 
ก. 20 ปี 
ข. 25 ปี 
ค. 35 ปี 
ง. 75 ปี 

************************************ 
29. กรณีประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าดูข้อมูลข่าวสารของราชการโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร จะร้องเรียนต่อหน่วยงานใด 

ก. ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานตนเอง 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ง. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

************************************ 
30. ข้อมูลข่าวสารในข้อใดที่บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู หรือขอสําเนาได้ 

ก. มติคณะรัฐมนตรี 
ข. โครงการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
ค. คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ง. ทุกข้อ 

************************************ 
31. รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ร่างโดยคณะบุคคลใด  

ก. คมช.  
ข. สนช.  
ค. คตส.  
ง. สสร.  

************************************ 
32. รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550  ประกาศใช้เมื่อใด 

ก. 10 กรกฎาคม 2550 
ข. 20 กรกฎาคม 2550 
ค. 14 สิงหาคม 2550  
ง. 24 สิงหาคม 2550   

************************************ 
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33. การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญหมายความว่าอย่างไร  
ก. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อยู่เหนืออ่ืนใด 
ข. มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐอันมีศักดิ์ศรีกว่าสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 
ค. มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการดูแลจากรัฐเป็นอย่างดี 
ง. การห้ามปฏิบัติต่อมนุษย์เย่ียงสัตว์หรือเย่ียงทาส   

************************************ 
34. รัฐธรรมนูญ  พ.ศ. 2550 กําหนดประชาชนจํานวนเท่าใด  จึงสามารถรวมกันเข้าช่ือเสนอร่าง
กฎหมายได้ 

ก. 10,000  รายช่ือ 
ข. 20,000  รายช่ือ 
ค. 30,000  รายช่ือ 
ง. 50,000  รายช่ือ 

************************************ 
35.  ผู้ใดเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ประธานรัฐสภา 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ประธานวุฒิสภา 

************************************ 
36.  การจัดตั้ง หรือยุบส่วนราชการใด  ต้องตราเป็นพระราชบัญญัติ (ม.8) 

ก. สํานักนายกรัฐมนตรี 
ข. กระทรวง 
ค. ทบวง กรม 
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
37. กระทรวง ทบวง กรมใด  มีเหตุพิเศษประสงค์จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพ่ือให้มีหัวหน้าส่วน
ราชการประจําเขตเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการ  จะต้องดําเนินการอย่างไร 

ก. ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ข. ทําประกาศกระทรวง ทบวง กรม น้ันๆ 
ค. ทําคําส่ังกระทรวง ทบวง กรม น้ันๆ  
ง. กระทําไม่ได้ 
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************************************ 
38.  อ.ก.พ.สามัญ มีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 

ก. 3 ประเภท  คือ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง  อ.ก.พ.กรม  และอ.ก.พ.จังหวัด 
ข. 4 ประเภท  คือ อ.ก.พ.กระทรวง ทบวง  อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี อ.ก.พ.กอง  และอ.ก.พ.

จังหวัด 
ค. 5 ประเภท  คือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง  อ.ก.พ.กรม อ.ก.พ.ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็น

กรม  และ อ.ก.พ.จังหวัด 
ง. 5 ประเภท  คือ อ.ก.พ.กระทรวง อ.ก.พ.ทบวง  อ.ก.พ.กรม   อ.ก.พ.สํานักงาน      

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  และ อ.ก.พ.สํานักนายกรัฐมนตรี 
************************************ 

39. ข้าราชการพลเรือนมีกี่ประเภท  อะไรบ้าง 
ก. 2 ประเภท  คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  และข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
ข. 3 ประเภท  คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์และข้าราชการ

ประจําต่างประเทศพิเศษ 
ค. 4 ประเภท  คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์  ข้าราชการประจํา

ต่างประเทศพิเศษ  และข้าราชการตุลาการ 
ง. 5 ประเภท คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  ข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ข้าราชการประจํา

ต่างประเทศพิเศษ  ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการอัยการ 
************************************ 

40. คณะกรรมการที่มีหน้าที่ จัดทําแผนกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แผนปฏิบัติการ และกําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอนการถ่ายโอนภารกิจจากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีช่ือเรียกว่าอะไร (ม.6) 

ก. คณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข. คณะกรรมการกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน      

ท้องถิ่น  
ค. คณะกรรมการจัดทําแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการจัดทําแผนและกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง    ส่วน

ท้องถิ่น 
************************************ 

41. พ.ร.บ.ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ.2535  บัญญัติบัญชีอัตราเงินเดอืนเป็นอย่างไร 
ก. อัตราเงินเดือนเป็น “ระดบั” และ “ขั้น”  ระดับเงินเดือนกับระดับตําแหน่งเป็น“ระดับ” 
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ข. อัตราเงินเดือนเป็น “ระดบั” และ “ระดับ” ส่วนตําแหน่งกําหนดเป็น“ระดับ” 
ค. อัตราเงินเดือนเป็น “อันดบั” และ “ขั้น”  ส่วนตําแหน่งกําหนดเป็น“ระดับ” 
ง. อัตราเงินเดือนเป็น “ขั้น”  และ “อันดับ” ส่วนตําแหน่งกําหนดเป็น“ระดับ”  

************************************ 
42. ข้อใดต่อไปน้ีเป็นอํานาจหน้าที่ของเทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบล (ม.16) 

ก. การส่งเสริม  การฝึก และการประกอบอาชีพ 
ข. การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดนํ้าเสียรวม  
ค. สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในการพัฒนาท้องถิ่น  
ง. จัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด  

************************************ 
43.  ข้อใดไม่ใช่รายได้ของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล (ม.24) 

ก. ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน 
ข. ภาษีบํารุงท้องท่ี  
ค. ภาษีป้าย 
ง. ค่าธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากผู้เข้าพักในโรงแรม  

************************************ 
44. ตามกฎหมายการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กําหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลตามข้อใด (ม.30) 

ก. ไม่เกินปี พ.ศ.2545  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
ข. ไม่เกินปี พ.ศ.2545  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ค. ไม่เกินปี พ.ศ.2545  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 
ง. ไม่เกินปี พ.ศ.2545  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 

************************************ 
45. ข้อใดไม่ใช่คําส่ังทางปกครอง  

ก. การส่ังการ 
ข. การอนุญาต 
ค. การออกระเบียบ 
ง. การจดทะเบียน 

************************************ 
46.  เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาลมีที่มาจากที่ใด (ม.23) 

ก. ผู้ตรวจราชการส่วนท้องถิ่นโดยตําแหน่ง 
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ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลในจังหวัด 
ค. คณะกรรมการพนักงานเทศบาลคัดเลือก และแต่งตั้งจากข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล

จังหวัดน้ัน 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอช่ือ 3 คน ให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลคัดเลือกเหลือ 1 คน 

************************************ 
47.  กฎหมายกําหนดให้คณะกรรมการกระจายอํานาจต้องทบทวนการกําหนดอํานาจและหน้าที่
และการจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับแต่วันที่มีการกําหนดอํานาจและหน้าที่
หรือนับแต่วันที่มีการจัดสรรรายได้ทุกระยะใด  กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิด
เป็นสัดส่วนต่อรายได้ของรัฐบาลตามข้อใด (ม.34) 

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

************************************ 
48. การอุทธรณ์คําส่ังทางปกครองที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี ต้องย่ืนต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทําคําส่ังทาง
ปกครองภายในกี่วัน  

ก. 7  วัน 
ข. 15  วัน  
ค. 30  วัน 
ง. 45  วัน  

************************************ 
49. คําส่ังทางปกครอง ครอบคลุมถึงคําส่ังในข้อใด 

ก. การส่ังการโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในเร่ืองน้ันๆ 
ข. การอนุญาตโดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในเร่ืองน้ันๆ 
ค. การวินิจฉัยอุทธรณ์โดยเจ้าหน้าท่ีผู้มีอํานาจในเร่ืองน้ันๆ  
ง. ถูกทุกข้อ 

************************************ 
50. ข้อมูลข่าวสารความลับเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์  รัฐจะให้ประชาชนได้คัดเลือกหรือศึกษา
ค้นคว้าได้เมื่อใด 

ก. ครบ  10  ปี 
ข. ครบ  20  ปี 
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ค. ครบ  45  ปี 
ง. ครบ  75  ปี 

*************************************** 
51. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือจะกระทํามิได้ เว้นแต่ให้ในรูปแบบใด 

ก. ถ่ายสําเนาได้เฉพาะท่ีขอดูได้ทันที 
ข. ดูหรือคัดลอกหนังสือ 
ค. ถ้ามีข้าราชการรับรองก็ยืมได ้
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และ ค. 

********************************** 
52. หนังสือภายในข้อใด กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. เป็นหนังสือติดต่อจังหวัดต่อจังหวัด 
ข. เป็นหนังสือติดต่อภายในทบวง 
ค. เป็นหนังสือติดต่อภายในกรม 
ง. เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง 

********************************** 
53. การปฏิบัติในการยืมหนังสือที่ส่งเก็บแล้ว ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การยืมไม่สามารถติดตามทวงคืนได้ เพราะเป็นการยืมในระบบราชการ 
ข. การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและอนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับ

แผนกขึ้นไป 
ค. ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ทราบว่าเร่ืองท่ียืมน้ัน จะนําไปใช้ในราชการใด 
ง. ผู้ยืมจะต้องมอบหลักฐานการยืมให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ แล้วลงช่ือรับเร่ืองท่ียืมไว้ในบัตรยืมหนังสือ 

********************************** 
54. ถ้าหนังสือที่สูญหายเป็นเอกสารสิทธิตามกฎหมาย หรือหนังสือสําคัญที่เป็นแสดงเอกสารสิทธิ
ให้ดําเนินการตามข้อใด 

ก. ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
ข. ตั้งคณะกรมการสอบวินัย 
ค. ลงโทษผู้รับผิดชอบการเก็บหนังสือ 
ง. แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน 

********************************** 
55. หน้าที่ของคณะกรรมการทําลายหนังสือ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ควบคุมการทําลายหนังสือซึ่งผู้มีอํานาจอนุมัติทําลายได้แล้ว 
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ข. เสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมบันทึกความเห็นแย้งของคณะกรรมการ 
ค. กรณีคณะกรรมการมีความเห็นชอบว่าหนังสือฉบับใด ไม่ควรทําลายเป็นอันยุติตามมติท่ี

ประชุม 
ง. พิจารณาหนังสือท่ีจะขอทําลายตามบัญชีหนังสือทําลาย 

********************************** 
56. องค์ประกอบของคณะกรรมการทําลายหนังสือ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ประธานกรรมการหน่ึงคน 
ข. แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
ค. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทําลายเอกสารอย่างน้อย 1 คน 
ง. กรรมการอย่างน้อย 2 คน 

********************************** 
57. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บหนังสือสํารวจหนังสือที่ครบกําหนดอายุการจัดเก็บในปี
น้ันทําลายหนังสือ ภายในกี่วันหลังส้ินปีปฏิทิน 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
ง. 90 วัน 

********************************** 
58. รายละเอียดของบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. วันท่ี ให้ลงวัน เดือน ปี ท่ีจัดทําบัญชี 
ข. กระทรวง ทบวง กอง ให้ลงช่ือส่วนราชการ ท่ีจัดทําบัญชี 
ค. หัวหน้าหน่วยงานท่ีจัดทําบัญชี ให้ลงช่ือ ผู้มีอํานาจสูงสุดของหน่วยงาน 
ง. ช่ือบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 25 ปี ให้ลงช่ือเลขของปี พุทธศักราชท่ีจัดทําบัญชี 

********************************** 
59. หนังสืออ่ืน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. หนังสือหรือเอกสารอ่ืนใดท่ีเกิดขึ้น เน่ืองจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือเป็นหลักฐาน
ในทางราชการ 

ข. ข้อความซึ่ ง ผู้ ใต้ บัง คับบัญชา เสนอต่อ ผู้ บังคับบัญชา หรือผู้บังคับบัญชาส่ังการแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

ค. หนังสือท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ง. บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติใช้กระดาษ
ตราครุฑ 

********************************** 
60. มาตรฐานตรา แบบพิมพ์ และซอง ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ์ ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. ขนาดตัวครุฑสูง 1 เซนติเมตร และขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
ข. ขนาดตัวครุฑสูง 2 เซนติเมตร และขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
ค. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และขนาดตัวครุฑสูง 1.5 เซนติเมตร 
ง. ขนาดตัวครุฑสูง 3 เซนติเมตร และขนาดตัวครุฑสูง 2 เซนติเมตร 

********************************** 
61. ตราครุฑสําหรับแบบพิมพ์ให้ใช้ตามแบบมีกี่ขนาด 

ก. 1 ขนาด 
ข. 2 ขนาด 
ค. 3 ขนาด 
ง. 4 ขนาด 

********************************** 
62. อายุการเก็บหนังสือโดยปกติให้เก็บไว้กี่ปี 

ก. ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
ข. ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
ค. ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
ง. ไม่น้อยกว่า 20 ปี 

********************************** 
63. หนังสือประชาสัมพันธ์ ข้อใดกล่าวไม่ถกูต้อง 

ก. ข่าว 
ข. แถลงการณ์ 
ค. ประกาศ 
ง. หนังสือตราครุฑ 

********************************** 
64. การประทับตรารับหนังสือให้กระทําตามข้อใด 

ก. ท่ีมุมล่างด้านซ้ายของหนังสือ 
ข. ท่ีมุมบนด้านซ้ายของหนังสือ 
ค. ท่ีมุมบนด้านขวาของหนังสือ 
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ง. ท่ีมุมกลางของหนังสือ 
********************************** 

65. หนังสือที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทําได้เป็นหนังสือตามข้อใด 
ก. ด่วน 
ข. ด่วนมาก 
ค. ด่วนสุด 
ง. ด่วนท่ีสุด 

********************************** 
66. หนังสือที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันที ที่ได้รับหนังสือน้ัน เป็นหนังสือตามข้อใด 

ก. ด่วน 
ข. ด่วนมาก 
ค. ด่วนสุด 
ง. ด่วนท่ีสุด 

********************************** 
67. ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบตามที่กําหนดไว้นับจากวันที่ได้จัดทําข้ึน 
พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือให้กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากรภายในวันที่เท่าใด 

ก. 30 กันยายนของปีถัดไป 
ข. 31 ตุลาคมของปีถัดไป 
ค. 31 ธันวาคมของปีถัดไป 
ง. 31 มกราคมของปีถัดไป 

********************************** 
68. หากท่านได้ รับมอบหมายจากเทศบาลตําบลก้าวหน้า ให้ จัดทําหนังสือภายนอกถึง              
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร จะต้องมีคําข้ึนต้นและลงท้ายอย่างไร 

ก. เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
ข. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
ค. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 
ง. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 

********************************** 
69.  หากองค์การบริหารส่วนตําบลแบ่งปัน มอบหมายให้ท่านทําหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน 
จะต้องมีคําข้ึนต้นและลงท้ายอย่างไร 

ก. เรียน – ขอแสดงความนับถือ 
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ข. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างสูง 
ค. เรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 
ง. กราบเรียน – ขอแสดงความนับถืออย่างย่ิง 

********************************** 
70. คําข้ึนต้นและคําลงท้ายเมื่อมีหนังสือถึงสมเด็จพระสังฆราช ใช้คําอย่างไร 

ก. นมัสการ – ขอนมัสการด้วยความเคารพ 
ข. นมัสการ – ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 
ค. กราบทูล – ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง 
ง. กราบทูล - ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

********************************** 
71. กระทรวงมหาดไทย มีรัฐวิสาหกิจที่สังกัดภายใต้กํากับดูแลจํานวนกี่หน่วยงาน 

ก. 3 หน่วยงาน 
ข. 4 หน่วยงาน 
ค. 5 หน่วยงาน 
ง. 7 หน่วยงาน 

********************************** 
72. อํานาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทย ตามที่ระบุในกฎหมายข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ความม่ันคงภายใน 
ข. การทะเบียนราษฎร 
ค. การเลือกตั้ง 
ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

********************************** 
73.ข้อใดเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

ก. ตําบล 
ข. อําเภอ 
ค. เมืองพัทยา 
ง. จังหวัด 

********************************** 
74. การจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค แบ่งเป็นตามข้อใด 

ก. จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ 
ข. จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ ตําบล 
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ค. อําเภอ จังหวัด 
ง. จังหวัด อําเภอ ก่ิงอําเภอ ตําบล หมู่บ้าน 

********************************** 
75. ผู้ดํารงตําแหน่งประธาน ก.พ.ร. คือตําแหน่งใด 

ก. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
ข. เลขาธิการ ก.พ. 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

********************************** 
76. ก.พ.ร. มีช่ือเต็มว่าอย่างไร 

ก. คณะกรรมการพัฒนาราชการพลเรือน 
ข. คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ 
ค. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

********************************** 
77. บุคคลใด เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในอําเภอ 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายอําเภอ 
ค. ท้องถิ่นอําเภอ 
ง. ปลัดอําเภอ 

********************************** 
78. การตั้ง การยุบ เปล่ียนแปลง เขตอําเภอให้ออกเป็นกฎหมายใด 

ก. มติคณะรัฐมนตรี 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. พระราชบัญญัติ 
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

********************************** 
79. ผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัดในจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ท้องถิ่นจังหวัด 
ข. ปลัดจังหวัด 
ค. ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
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ง. รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
********************************** 

80. อํานาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เสนองบประมาณต่อกระทรวง แล้วรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ข. ประสานงานกับทหาร – ตุลาการ – อัยการ – มหาวิทยาลัย – สตง. – ครู 
ค. กํากับดูแล ข้าราชการทหาร ข้าราชการตุลาการ 
ง. กํากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

********************************** 
81. ข้อใดต่อไปน้ี กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเป็นคณะกรมการจังหวัดด้วย 
ข. ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. การเปล่ียนแปลงเขตจังหวัดต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ง. ให้รวมท้องท่ีหลายๆอําเภอขึ้นเป็นจังหวัด 

********************************** 
82. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ก.พ.ร. มีจํานวนตามข้อใด 

ก. ไม่เกิน 5 คน 
ข. ไม่เกิน 7 คน 
ค. ไม่เกิน 9 คน 
ง. ไม่เกิน 10 คน 

********************************** 
83. ผู้รักษาตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 
คือใคร 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ง. นายกรัฐมนตรี 

********************************** 
84. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพ่ิมข้ึน 
สํานักงาน ก.พ. และสํานักงบประมาณต้องตรวจสอบมิให้การกําหนดตําแหน่งข้าราชการหรือ
ลูกจ้างเพ่ิมข้ึนจนกว่าจะครบกี่ปี 

ก. 2 ปี 
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ข. 3 ปี 
ค. 4 ปี 
ง. 5 ปี 

********************************** 
85. การจัดตั้ง การรวมหรือ การโอน ส่วนราชการ ที่มีผลในการกําหนดอัตราข้าราชการข้ึนใหม่
ต้องตราเป็นกฎหมายใด 

ก. ประกาศกระทรวง 
ข. พระราชกําหนด 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. พระราชบัญญัติ 

********************************** 
86. การรวม หรือการโอน กระทรวง  ทบวง กรม ถ้าไม่มีการกําหนดตําแหน่งหรืออัตราข้าราชการ
หรือลูกจ้างเพ่ิม ให้ตราเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. พระราชกําหนด 
ง. ประกาศกระทรวง 

********************************** 
87. สํานักนายรัฐมนตรีมีเป็นฐานะตามข้อใด 

ก. ส่วนราชการ 
ข. กรม 
ค. กระทรวง 
ง. องค์กรอิสระ 

********************************** 
88.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายในสํานักนายกรัฐมนตรี 

ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ง. นายกรัฐมนตรี 

********************************** 
89. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในกระทรวง นอกเหนือจากสํานักนายกรัฐมนตรี คือใคร 
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ก. ปลัดกระทรวง 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ค. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมอบหมาย 
ง. นายกรัฐมนตรี 

********************************** 
90.ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกรมให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามเป้าหมาย แนะทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ข. ปลัดกระทรวง 
ค. อธิบดี 
ง. ผู้อํานวยการกอง 

********************************** 
91. สํานักงานรัฐมนตรี ตําแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ข. ปลัดกระทรวง 
ค. อธิบดี 
ง. เลขานุการรัฐมนตรี 

********************************** 
92. ตําแหน่งใด ไม่เป็นข้าราชการเมือง 

ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ข. เลขานุการรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง. ปลัดกระทรวง 

********************************** 
93. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ข. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ง. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

********************************** 
94. สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตําแหน่งใดเป็นผู้บังคับบัญชา 
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ก. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง. เลขานุการรัฐมนตรี 

********************************** 
95. ในระหว่างที่คณะรัฐมนตรีต้องอยู่ในตําแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะรัฐมนตรีที่ตั้ง
ข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าที่ เพราะเหตุความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดลงตามที่กฎหมายกําหนด จะต้อง
ดําเนินการตามข้อใด 

ก. ให้นายรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน 
ข. ให้รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ค. ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
ง. ให้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทน 

********************************** 
96. ตําแหน่งใด เป็นผู้บังคับบัญชาในสํานักงานปลัดกระทรวง และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการราชการของสํานักงานปลัดกระทรวง 

ก. อธิบดี 
ข. เลขาธิการรัฐมนตรี 
ค. ปลัดกระทรวง 
ง. เลขาธิการรัฐมนตรี 

********************************** 
97. ก.ธ.จ. ประกอบด้วยตําแหน่งใด เป็นประธานซึ่งมีเขตอํานาจในจังหวัด 

ก. นายกรัฐมนตรี 
ข. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

********************************** 
98. ตําแหน่งใดต่อไปน้ี เป็นข้าราชการการเมือง 

ก. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ข. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
ค. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
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********************************** 
99. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะแบ่งส่วนราชการ ต้องตราเป็นกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญัติ 
ข. พระราชกฤษฎีกา 
ค. ประกาศกระทรวง 
ง. กฎกระทรวง 

********************************** 
100. ในการมอบอํานาจของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน ให้ผู้มอบ
อํานาจพิจารณาถึงเร่ืองต่อไปน้ี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ข. การกระจายความรับผิดชอบตามสภาพของตําแหน่งของผู้รับมอบอํานาจ 
ค. การแบ่งเบาภาระงานของผู้มอบอํานาจ 
ง. ผู้รับมอบอํานาจต้องปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบอํานาจตามวัตถุประสงค์ของการมอบอํานาจ 

********************************** 
101. การออกคําส่ังและการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ้นจากตําแหน่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากใครก่อน 

ก. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

********************************** 
102. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีทั้งหมดกี่คน  

ก. 12 คน 
ข. 14 คน 
ค. 18 คน 
ง. 27 คน 

********************************** 
103. ใครเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ก. ผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. ข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
ค. ท้องถิ่นจังหวัด 
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ง. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
********************************** 

104. คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 

ก. เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
ข. ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
ค. มีอายุไม่ต่ํากว่า 35 ปีบริบูรณ์ 
ง. มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 90 วัน 

********************************** 
105. การออกคําส่ังแต่งตั้งและการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตําแหน่ง เป็น
อํานาจของใคร 

ก. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ข. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************** 
106. เลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด คือตําแหน่งใด 

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. ข้าราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

********************************** 
107. ตําแหน่งใดเป็นประธานกรรมการ ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัด  

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งได้รับ

มอบหมาย 
ง. นายกรัฐมนตรี 

********************************** 
108. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจํานวนทั้งหมดกี่คน 
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ก. 12 คน 
ข. 18 คน 
ค. 27 คน 
ง. 30 คน 

********************************** 
109. เลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นข้าราชการ
ประเภทใด 

ก. ข้าราชการท้องถิ่น 
ข. ข้าราชการพลเรือน 
ค. ข้าราชการเมือง 
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ข. 

********************************** 
110. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จะต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญในด้านต่อไปน้ี ยกเว้น 

ก. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ข. ด้านอ่ืน ท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. ด้านรัฐศาสตร์ 
ง. ด้านการบริหารและจัดการ 

********************************** 
111. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี ข้อใด
กล่าวไม่ถูกต้อง 

ก. กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย 
ข. ช่วยเหลือ และให้คําปรึกษาและแนะนําเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ค. กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
ง. กําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การ

ย้าย การโอน การรับโอน การเล่ือนระดับ และการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
********************************** 

112. ผู้ดําเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือใคร 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

********************************** 
113. การกําหนดมาตรฐานทั่วไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กําหนดให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่
จะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานกลางเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ใครหรือหน่วยงานใดกําหนด 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

********************************** 
114. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (จังหวัด) มีวาระการดํารง
ตําแหน่งคราวละกี่ปี 

ก. 4 ปี วาระเดียว 
ข. 4 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 
ค. 6 ปี วาระเดียว 
ง. 6 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้ 

********************************** 
115. ประธานกรรมการ ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล (จังหวัด)  

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย 

********************************** 
116. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล มีคณะกรรมการทั้งหมดกี่คน 

ก. 12 คน 
ข. 18 คน 
ค. 24 คน 
ง. 30 คน 

********************************** 
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117. การออกคําส่ังแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลตําบล พ้นจากตําแหน่งเป็นอํานาจของผู้ใด 
ก. นายกเทศมนตรี 
ข. นายกเทศมนตรีตําบล 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ง. ท้องถิ่นจังหวัด 
จ. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

********************************** 
118. การออกคําส่ังแต่งตั้งและการให้พนักงานเทศบาลพ้นจากตําแหน่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากใครก่อน 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. นายกเทศมนตรี 
ค. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ง. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 

********************************** 
119. กรรมการผู้ทรงคุณในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลาออก ต้องย่ืนหนังสือต่อใคร 

ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ข. ประธานกรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ค. ประธานกรรมการของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
ง. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

********************************** 
120. เลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล 

ข. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงในจังหวัดเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ค. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลคนหน่ึงใน
จังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

ง. ให้ท้องถิ่นจังหวัดแต่งตั้งข้าราชการของสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน้ันคน
หน่ึงในจังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการพนักงานเทศบาล 

********************************** 
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121. ใครเป็นผู้ทําหน้าที่ดําเนินการจัดให้มีการเลือกผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

********************************** 
122. ผู้แทนเทศบาลของคณะกรรมการพนักงานเทศบาล จํานวนกี่คน 

ก. 3 คน 
ข. 5 คน 
ค. 6 คน 
ง. 9 คน 

********************************** 
123. คณะกรรมการพนักงานเทศบาล กรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดจํานวนกี่
คนจากส่วนราชการในจังหวัดน้ัน ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศกําหนดว่าเป็นส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง 

ก. 4 คน 
ข. 5 คน 
ค. 6 คน 
ง. 9 คน 

********************************** 
124. ตําแหน่งใดต่อไปน้ี ไม่ได้เป็นกรรมการโดยตําแหน่งของคณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล 

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ค. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ 
ง. อธิบดีกรมบัญชีกลาง 

********************************** 
125. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีกรรมการโดยตําแหน่งกี่คน 

ก. 4 คน 
ข. 5 คน 
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ค. 6 คน 
ง. 7 คน 

********************************** 
126. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล จะต้องมีความรู้ความ
เช่ียวชาญด้านใด ยกเว้น 

ก. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ข. ด้านบริหารและจัดการ 
ค. ด้านกฎหมาย 
ง. ด้านอ่ืนท่ีจะเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานบุคคลของเทศบาล 

********************************** 
127. ตําแหน่งใด เป็นผู้ดําเนินการให้มีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาล ของคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล 

ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. ประธานกรรมการของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

********************************** 
128. วิธีการคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใครกําหนด 

ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ข. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

********************************** 
129. สภาเมืองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยาจํานวนกี่คน 

ก. 12 คน 
ข. 18 คน 
ค. 24 คน 
ง. 30 วัน 

********************************** 
130. การจัดตั้งเปล่ียนแปลงเขตเมืองพัทยาทําเป็นกฎหมายใด 
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ก. พระราชบัญญัติ 
ข. มติคณะรัฐมนตรี 
ค. พระราชกฤษฎีกา 
ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

********************************** 
131. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 ฉบับแรกมีผลบังคับเมื่อใด 

ก. ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ข. ตั้งแต่วันท่ีลงนามโปรดเกล้าเป็นต้นไป 
ค. ตั้งแต่วันท่ีลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ง. ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

********************************** 
132. ผู้ใดไม่มีสิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ก. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อย
กว่าห้าปี 

ข. มีอายุไม่ต่ํากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันท่ี 1 มกราคมของปีท่ีมีการเลือกตั้ง 
ค. อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 
ง. ผู้ต้องหาคดีอาญา 

********************************** 
133. ผู้ใดไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาเมืองพัทยา 

ก. นายตะวัน มีอายุไม่ต่ําย่ีสิบหาปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง 
ข. นายไข่ตุ้ม มีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
ค. นายโชคดี มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหน่ึงปีนับถึง

วันเลือกตั้ง 
ง. นายมีชัย มีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัครรับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตาม

กฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและท่ีดินให้เมืองพัทยาในปีก่อนปีท่ีสมัครหน่ึงปี 
********************************** 

134. เมื่อตําแหน่งสมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงให้มีการเลือกตั้งสมาชิกข้ึนแทนตําแหน่งที่ว่าง
ภายในกี่วัน 

ก. 30 วัน 
ข. 45 วัน 
ค. 60 วัน 
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ง. 90 วัน 
********************************** 

135. สมาชิกสภาเมืองพัทยาว่างลงเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกจากจํานวนย่ีสิบส่ีคนต้องทํา
อย่างไร 

ก. นายกเมืองพัทยางดการปฏิบัติหน้าท่ีจนกว่าจะมีสมาชิกคบสภาเมืองพัทยา 
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีส่ังให้จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่แทนตําแหน่งท่ีว่าง 
ค. ให้สมาชิกท่ีลาออกรักษาการในตําแหน่งท่ีลาออกจนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่ 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีรายงานเสนอรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาส่ังยุบสภาเมืองพัทยา 

********************************** 
136. รองประธานสภาเมืองพัทยา มีจํานวนกี่คน 

ก. 1 คน 
ข. 2 คน 
ค. 3 คน 
ง. 4 คน 

********************************** 
137. กรณีประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลงให้สภาเมืองพัทยาเลือก
สมาชิกข้ึนเพ่ือดํารงตําแหน่งที่ว่างแทนภายในกี่วัน ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 

ก. 7 วันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง 
ข. 15 วัน 
ค. 15 วันนับแต่วันท่ีตําแหน่งว่างลง 
ง. 15 วันนับแต่วันเร่ิมประชุม 

********************************** 
138. ถ้าผู้ทําหน้าที่ประธานสภาเมืองพัทยาประชุมแล้วส่ังปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการ
ประชุมต้องดําเนินการประชุมอย่างไร 

ก. สมาชิกไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เสนอให้เปิดประชุมได้ 
ข. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เสนอให้เปิดประชุมได้ 
ค. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าหน่ึงในส่ีของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เสนอให้เปิดประชุมได้ 
ง. สมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของสมาชิกเท่าท่ีมีอยู่เสนอให้เปิดประชุมได้ 

********************************** 
139. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจาก
ตําแหน่ง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
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ก. ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเมืองพัทยา 
ข. ต้องคําพิพากษาให้จําคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล 
ค. ประธานสภาเมืองพัทยามีคําส่ังให้พ้นจากตําแหน่ง 
ง. ลาออก โดยย่ืนหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา 

********************************** 
140. ใครเป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยา 

ก. สมาชิกสภาเมืองพัทยาตามมติสภาเมืองพัทยา 
ข. ปลัดเมืองพัทยา 
ค. ปลัดเมืองพัทยาตามมติสภาเมืองพัทยา 
ง. หัวหน้าสํานักปลัด 

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

แนวข้อสอบชุดน้ีอาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอเป็นส่วนหน่ึงในการแบ่งปัน (แจกฟรี) 

แต่อย่าลืมไปดูพ.ร.บ/ระเบียบฉบับเต็มด้วยน่ะครับ เผื่อผมพิมพ์ผิดหรือเฉลยผิดไม่ว่าเป็นแนวข้อสอบอ่ืนๆก็ตาม 
เฉลยแนวข้อสอบอยู่ด้านล่าง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว้ ณ ท่ีนี้ด้วย 
 หากจะกรุณาส่งข้อผิดพลาดมาทางเมล์ valrom2009@hotmail.com ให้ทราบด้วย 

จะขอบพระคุณอย่างย่ิง เพ่ือได้จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต์ 
http://pun2013.bth.cc     

 http://pun9.bth.cc   
http://valrom2012.fix.gs     

    http://pun.fix.gs 
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เฉลยแนวข้อสอบ 
เตรียมสอบท้องถ่ิน (ชุดสู้ไม่ถอย) 

เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 
โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ 

ข้อ 1 ง.  ข้อ 31 ง.  ข้อ 61 ข.  ข้อ 91 ง.  
ข้อ 2 ข.  ข้อ 32 ง.  ข้อ 62 ค.  ข้อ 92 ง.  
ข้อ 3 ค.  ข้อ 33 ง.  ข้อ 63 ง.  ข้อ 93 ค.  
ข้อ 4 ข.  ข้อ 34 ก.  ข้อ 64 ค.  ข้อ 94 ค.  
ข้อ 5 ข.  ข้อ 35 ค.  ข้อ 65 ก.  ข้อ 95 ค.  
ข้อ 6 ข.  ข้อ 36 ง.  ข้อ 66 ง.  ข้อ 96 ค.  
ข้อ 7 ข.  ข้อ 37 ก.  ข้อ 67 ง.  ข้อ 97 ง.  
ข้อ 8 ค.  ข้อ 38 ก.  ข้อ 68 ก.  ข้อ 98 ค.  
ข้อ 9 ข.  ข้อ 39 ข.  ข้อ 69 ง.  ข้อ 99 ง.  
ข้อ 10 ก.  ข้อ 40 ก.  ข้อ 70 ง.  ข้อ 100 ค.  
ข้อ 11 ค.  ข้อ 41 ค.  ข้อ 71 ค.  ข้อ 101 ค.  
ข้อ 12 ค.  ข้อ 42 ก.  ข้อ 72 ค.  ข้อ 102 ก.  
ข้อ 13 ก.  ข้อ 43 ง.  ข้อ 73 ค.  ข้อ 103 ง.  
ข้อ 14 ก.  ข้อ 44 ค.  ข้อ 74 ค.  ข้อ 104 ข.  
ข้อ 15 ง.  ข้อ 45 ค.  ข้อ 75 ง.  ข้อ 105 ค.  
ข้อ 16 ข.  ข้อ 46 ข.  ข้อ 76 ค.  ข้อ 106 ค.  
ข้อ 17 ง.  ข้อ 47 ค.  ข้อ 77 ข.  ข้อ 107 ค.  
ข้อ 18 ก.  ข้อ 48 ค.  ข้อ 78 ข.  ข้อ 108 ข.  
ข้อ 19 ง.  ข้อ 49 ง.  ข้อ 79 ก.  ข้อ 109 ข.  
ข้อ 20 ก.  ข้อ 50 ง.  ข้อ 80 ค.  ข้อ 110 ค.  
ข้อ 21 ง.  ข้อ 51 ข.  ข้อ 81 ค.  ข้อ 111 ข.  
ข้อ 22 ข.  ข้อ 52 ก.  ข้อ 82 ง.  ข้อ 112 ข.  
ข้อ 23 ข.  ข้อ 53 ก.  ข้อ 83 ง.  ข้อ 113 ค.  
ข้อ 24 ค.  ข้อ 54 ง.  ข้อ 84 ข.  ข้อ 114 ข.  
ข้อ 25 ง.  ข้อ 55 ค.  ข้อ 85 ง.  ข้อ 115 ค.  
ข้อ 26 ง.  ข้อ 56 ค.  ข้อ 86 ข.  ข้อ 116 ข.  
ข้อ 27 ก.  ข้อ 57 ค.  ข้อ 87 ค.  ข้อ 117 ข.  
ข้อ 28 ง.  ข้อ 58 ค.  ข้อ 88 ง.  ข้อ 118 ค.  
ข้อ 29 ค.  ข้อ 59 ก.  ข้อ 89 ข.  ข้อ 119 ค.  
ข้อ 30 ง.  ข้อ 60 ค.  ข้อ 90 ค.  ข้อ 120 ข.  

เฉลยข้อ 121 อยู่แผ่นด้านล่าง 
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เฉลยแนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถ่ิน (ชุดสู้ไม่ถอย) 
เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล/นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักวิชาการส่ิงแวดล้อม 

โดยประพันธ์ เวารัมย์ ดังนี้ครับ 
ข้อ 121 ง. 
ข้อ 122 ค. 
ข้อ 123 ข. 
ข้อ 124 ข. 
ข้อ 125 ค. 
ข้อ 126 ค. 
ข้อ 127 ข. 
ข้อ 128 ง. 
ข้อ 129 ค. 
ข้อ 130 ค. 
ข้อ 131 ง. 
ข้อ 132 ค. 
ข้อ 133 ค. 
ข้อ 134 ค. 
ข้อ 135 ง. 
ข้อ 136 ข. 
ข้อ 137 ค. 
ข้อ 138 ก. 
ข้อ 139 ก. 
ข้อ 140 ข. 
  

ขอให้โชคดีในการสอบ 
อาจใช้ประโยชน์หรือ 

เป็นแนวทางในการสอบ 
ได้บ้าง 

 
ไม่มีความสําเร็จใด 

ปราศจากความพยายาม 
แบ่งปันความรู้ 
สู่ความก้าวหน้า 

http://pun2013.bth.cc 
 



 

แนวข้อสอบท้องถิ่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล 

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / ส่ิงแวดล้อม 

(แจกฟรี) *ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า* 
*หมายเหตุ อนาคตข้อสอบบางข้ออาจเปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมัย อาจมีการเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเตมิกฎหมาย หรือศัพท์เฉพาะ บางข้ออาจเปลี่ยนแปลงตามเหตุการณ์และยคุสมัย** 

(อย่าลืมไปตรวจทาน อีกครั้งน่ะครับ) 

รวบรวมโดยประพันธ์ เวารัมย์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

เว็บไซต์   http://valrom.igetweb.com 
http://waoram.igetweb.com 

 


