
 

 

ภาค ข (วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง) เลม่ 2                                              

 คูม่อืเตรยีมสอบ  1 

 

 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540  
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2559)  
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม)  
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง  
6. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม  
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดท ากระบวนงานของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 

ข้อสอบ ภาค ข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ  
จ านวน 100 ข้อพร้อมเฉลย 
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1. ส านักคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีที่ตั้งส านักงานอยู่ท่ีใด 
           ก.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
           ข.  ส านักงานนายกรัฐมนตรี 
           ค.  ส านักงานกรรมการปกครอง 
           ง.  ไม่มีข้อใดถูกต้อง 
2.  บุคคลใดสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ 
          ก.  หวัหน้าส านักงานคณะกรรมการ      ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
          ค.  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง      ง.  นายกรัฐมนตรี 
3.บุคคลใดเป็นประธาน  “คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
          ก.  รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
          ข.  อธิบดีกรมการปกครอง 
          ค.  นายกรัฐมนตรีหรอืรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
          ง.  ไม่มีข้อใดถูก 
4.ใครเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ.  ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 
           ก.  นายกรัฐมนตรี                                    ข.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
           ค.  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย            ง.  ถูกทุกข้อ 
5.การพิจารณาทบทวนการก าหนดอ านาจและหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาทุก ๆ ระยะเวลากี่ปี 

ก.   1 ปี 
ข.   5 ปี 
ค.   10 ปี 
ง.    15 ป ี

6.การเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอต่อใคร 
ก.   นายกรัฐมนตรี 
ข.   คณะรัฐมนตรี 
ค.   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ง.    ผูว้่าราชการจังหวัด 

7.  ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกี่คน 
         ก.  6  คน                           ข.  9  คน 
         ค.  10  คน                 ง.  12 คน 
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8.ข้อใดไม่ได้เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน พ.ร.บ. นี้ 
          ก. มีสัญชาติไทย 
          ข. เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
          ค. เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
          ง. เป็นสมาชิกสภาทอ้งถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
9.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีอายุไม่ต่ ากว่ากี่ปี 

ก.  25  ปี              ข.  30  ปี 
ค.  35  ปี              ง.  45  ปี 

10.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ในคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
           ก.  2  ปี                 ข.  4  ป ี
           ค.  6  ปี                 ง´ 8  ป ี
11. ข้อมูลข่าวสารของราชการ คืออะไร 
ก. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
ข. ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ 
ค. ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานของรัฐ 
ง. ถกูทุกข้อ 
12. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของหน่วยงานของรัฐ 
ก. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
ข. ศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
ค. รัฐวิสาหกิจ ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ง. องค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพ หน่วยงานอิสระของรัฐ 
13.ผู้ใดเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ข. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
ค. นายกรัฐมนตรี 
ง. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
14. หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารใดไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
ก.โครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน 
ข. มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ค าสั่ง หนังสือเวียน 
ค. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญและวิธีด าเนินงาน 
ง. ถูกทุกข้อ 
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15.กฎ ระเบียบ ค าสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลอย่างไร 
ก. น ามาบังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ 
ข. เป็นโมฆะ 
ค. เป็นโมฆียะ 
ง. ไม่มีผลบังคับในทางกฎหมาย 
16.บุคคลใดมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอส าเนาหรือขอส าเนาที่มีค ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารได้ 
ก. บุคคลที่มีส่วนได้เสียเกี่ยวข้อง 
ข. บุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสีย 
ค. คนต่างด้าว 
ง. ถูกทุกข้อ  
17. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐจัดให้แก่ผู้ขอต้องเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใด 
ก. อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ 
ข. ต้องน าไปจัดท าวิเคราะห์ จ าแนก หรือรวบรวมก่อนค. ต้องจัดขึ้นมาใหม่ โดยไม่สอดคล้องกับ
อ านาจหน้าที่ตามปกติของหน่วยงานของรัฐ 
ง. ไม่มีข้อถูก 
18. เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารจะต้องร้องเรียนต่อใคร 
ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ประธานรัฐสภา 
19. ในกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีค าสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผู้ขอจะอุทธรณ์ต่อใคร 
ก. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ง. ประธานรัฐสภา 
20. การยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ต้องอุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาเท่าใด 
ก. 15 วัน นับแต่วันยื่นค าขอ 
ข. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
ค. 30 วัน นับแต่วันยื่นค าขอ 
ง. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
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21. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่ง ต้องมีไม่น้อยกว่ากี่คน 
ก. 3 คน 
ข. 5 คน 
ค. 7 คน 
ง. 9 คน 
22. ผู้ใดมิได้เป็นคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม 
ข. ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ค. ปลัดกระทรวงการคลัง 
ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
23. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องเปิดเผยตามมาตรา กง มีก าหนดเวลาครบกี่ปีหากหน่วยงานของรัฐจะ
ส่งข้อมูลข่าวสารมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ก. 50 ป ี
ข. 75 ป ี
ค. 100 ปี 
ง. ไม่มีก าหนดเวลา 
24. ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานของรัฐอาจมีค าสั่งมิให้เปิดเผยตามมาตรา 15 มีก าหนดเวลาครบกี่
ปีหากหน่วยงานของรัฐจะส่งข้อมูลข่าวสารมอบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
ก. 10 ป ี 
ข. 15 ป ี
ค. 20 ป ี 
ง. 25 ป ี
25.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลใด 
ข. เปิดเผยได้ เมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือของเจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้า 
ค. เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือการป้องกันการฝ่าผืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ง. เปิดเผยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของตน เพ่ือการน าไปใช้ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐแห่งนั้น 
26. “แผนพัฒนา” หมายความว่า  
ก.แผนพัฒนาท้องถิ่น 3 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข.แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค.แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ง.แผนพัฒนาท้องถิ่น 7 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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27.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย จ านวนเท่าใด 
ก. ไม่น้อย กว่า 15 คน 
ข. ไม่น้อย กว่า 16 คน 
ค. ไม่น้อย กว่า 17 คน 
ง. ไม่น้อย กว่า 18 คน 
28. ผู้ทรงวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มีวาระกี่ปี  
ก. 1 ป ี
ข. 2 ปี 
ค. 3 ปี 
ง. 4 ปี 
29.ข้อใดคือนิยามของ "งบประมาณ" ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ในแต่ละแผน 
ข. แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย 
ค. ภารกิจ แต่ละด้านที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตามกฎหมาย 
ง. ถูกทุกข้อ 
30.ในกรณีที่งบประมาณประจาปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกใช้ไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นจะดาเนินการอย่างไร 
ก. ไม่มีการเบิกจ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ข. นาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน 
ค. น างบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน 
ง. นาร่างงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่กาลังอยู่ในระหว่างพิจารณามาใช้ไปพลางก่อน 
31.บุคคลในต าแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ก. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ 
32. ข้อใดคือรายจ่ายเพื่อการลงทุน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธี การงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 
ก. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจา 
ข. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 
ค. หมวดเงินค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 
ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
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33. อบต. หรือเทศบาล มีปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ 
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 จะยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบได้ 
หรือไม่ 
ก. ไม่ได้ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น 
ข. ได้ ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ 
ค. ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ได้ 
ง. ข้อ ข ข้อ ค ถูก 
34. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
ก. แผนงาน หมายความว่า การแสดงแผนการดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจานวนเงิน 
ข. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมายความว่า อบจ. เทศบาล อบต. 
ค. งบประมาณรายจ่ายหมายความว่า งบประมาณท่ีสภาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 
ง. เงินนอกงบประมาณ หมายความว่า เงินทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบ ขององค์กรปกครองส่วน 
35. ระเบียบฉบับนี้ให้ยกเลิกระเบียบฉบับใด 
ก. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
ข. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณของเทศบาล พ.ศ. 2528 
ค. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณสุขาภิบาล พ.ศ. 2531 
ง. ถูกทุกข้อ 
36. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้คือใคร 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ง.ผู้ว่าราชการจังหวัด 
37. คณะผู้บริหารท้องถิ่น หมายความว่า 
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข. คณะเทศมนตรี 
ค. คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล  ง. ถูกทุกข้อ 
38. เจ้าหน้าที่งบประมาณ หมายความว่า 
ก. ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด    ข. ปลัดอบต. ปลัดเทศบาล 
ค. ปลัดเมืองพัทยา,ปลัดสุขาภิบาล,ปลัดอบต.,ปลัดเทศบาล  ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข. 
39. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ก. เรียกให้หน่วยงานต่างๆ เสนองบประมาณรายรับและรายจ่ายตามแบบและหลักเกณฑ์พร้อมด้วย 
รายละเอียดที่ก าหนดตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งหรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
ข. วิเคราะห์งบประมาณ และการจ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ 
ค. สั่งการ ควบคุม ก ากับ ดูแล เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสาร งบประมาณ และรวบรวมเป็นร่าง
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ง. ถูกทุกข้อ 
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40. งบประมาณรายจ่ายท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
ก. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน  ข. รายจ่ายเฉพาะการและรายจ่ายเฉพาะกิจ 
ค. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายประจ า   ง. รายจ่ายประจ าและรายจ่ายชั่วคราว 
41. ประมาณรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยเงินหมวดใดบ้าง 
ก. หมวดภาษีอากร     ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน    ง. ถูกทุกข้อ 
42. รายละเอียดประเภทรายได้ และรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย เฉพาะการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานใดก าหนด 
ก. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   ข. กรมการปกครอง  
ค. สภาท้องถิ่น     ง. กระทรวงมหาดไทย 
43. การตรางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้ต่อเม่ือ 
ก. งบประมาณรายจ่ายประจาปีได้รับอนุมัติแล้วไม่พอแก่การใช้จ่าย 
ข. มีความจาเป็นต้องตั้งรายจ่ายขึ้นใหม่  
ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข .  
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
44. เมื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น ได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใด เป็นงบประมาณ 
ประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรายจ่าย และจัดทาร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อคณะ
ผู้บริหารท้องถิ่นอีกครั้ง เพื่อคณะผู้บริหารท้องถิ่นได้นาเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่เท่าใดของ
เดือนสิงหาคม 
ก. 15 สิงหาคม  
ข. 20 สิงหาคม  
ค. 25 สิงหาคม 
ง. 30 สิงหาคม 
45. ใครเป็นผู้มีอ านาจในการอนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด       
ข. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ค. สภาท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด  
ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
46. การโอนเงินในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างท่ีทาในลักษณะประมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เป็นอ านาจของใคร 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด  
ข. สภาท้องถิ่น  
ค. คณะผู้บริหาร 
ง. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
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47. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณรายรับหรืองบประมาณรายจ่ายให้เป็นอานาจอนุมัติ
ใคร 
ก. สภาท้องถิ่น  
ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น  
ค. เจ้าหน้าที่งบประมาณ 
ง. ไม่มีข้อใดถูก 
48. การโอนเงินงบประมาณราย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงประมาณการ รายรับและ 
งบประมาณรายจ่ายเม่ือได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจและให้ประกาศโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชน 
ทราบแล้ว แจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อทราบภายในก าหนดกี่วัน 
ก. 7 วัน  
ข. 15 วัน  
ค. 20 วัน  
ง. 45 วัน 
49. ข้อใดต่อไปนี้เป็นอ านาจหน้าที่ของ คณะผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่งบประมาณ
รับผิดชอบร่วมกัน 
ก. ควบคุมการรับ และการเบิกจ่ายเงิน 
ข. ควบคุมบัญชี รายงานและเอกสารอ่ืนเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินและหนี้ 
ค. ตรวจเอกสารการรับจ่ายเงิน การขอเบิกเงินและการก่อหนี้ผูกพัน 
ง. ถูกทุกข้อ 
50.“หลักธรรมาภิบาล”ข้อใดไม่ถูกต้อง  
ก. หลักนิติธรรม 
ข. หลักคุณธรรม 
ค. หลักนิติรัฐ 
ง. หลักความคุ้มค่า 
51.ในหลวงพระราชทานลิขสิทธิ์การพัฒนาฝนหลวงน าไปใช้อย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรก
ของโลก คือ ประเทศใด 
ก. ประเทศเนเธอแลนด์ 
ข. ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
ค. ประเทศออสเตรเลีย 
ง. ประเทศฝรั่งเศส 
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52.องค์ประกอบท่ีส าคัญ ตามแบบอย่าง 6 พ   ข้อใดไม่ใช่ 
ก.พึ่งตนเอง 
ข.พอเพียง 
ค.พอประมาณ 
ง.พอกิน 
53.ข้อใดคือ ตามแบบอย่าง 6 พ    
ก.พึ่งตนเอง 
ข.มีเหตุผล 
ค.พอประมาณ 
ง.มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว 
54.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 6 พ ท้ังหมด 
ก.พอมี พออยู่ พอกิน พอประมาณ พอเพียง พ่ึงตนเอง 
ข.พอมี พออยู่ พอกิน มีเหตุผล พอเพียง พ่ึงตนเอง 
ค.พอมี พออยู่ พอกิน ภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว พอเพียง พ่ึงตนเอง 
ง.พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง พ่ึงตนเอง 
55.องค์ประกอบท่ีส าคัญ ตามแบบอย่าง 4 ม    ข้อใดไม่ใช่ 
ก.ไม่สุดโต่ง 
ข.ไม่ตามกระแส 
ค.ไม่เพ้อฝัน 
ง.ไม่ฟุ่มเฟือย 
56.ข้อใดคือ ตามแบบอย่าง 4 ม    
ก.ไม่สุดฤทธิ์ 
ข.ไม่โหนกระแส 
ค.ไม่เพ้อฝัน 
ง.ไม่ฟุ่มเฟือย 
57.ข้อใดกล่าวถูกต้อง 4 ม   ทั้งหมด 
ก.ไม่สุดฤทธิ์ ไม่ตามกระแส ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย 
ข.ไม่สุดโต่ง ไม่โหนกระแส ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย 
ค.ไม่สุดโต่ง ไม่ตามกระแส ไม่เพ้อฝัน ไม่ฟุ่มเฟือย 
ง.ไม่สุดโต่ง ไม่ตามกระแส ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย 
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58.ข้อใดหมายถึง 1 อ. 
ก. พรหมวิหาร 4 
ข.อิทธิบาท 4 
ค.สังคหวัตถุ 4 
ง.อริยสัจ 4  
59. การด าเนินชีวิตประจ าวันตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เรียกว่า พออยู่ พอกิน หมายถึง ข้อใด 
ก. กินอยู่ตามก าลังฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 
ข. กินอยู่จากสิ่งที่หาได้ภายในบ้านเท่านั้น 
ค. กินอยู่ตามมีตามเกิดไม่พึงใคร 
ง. กินอยู่จากทรัพย์สินที่บรรพบุรุษหาไว้ให้ 
60. เศรษฐกิจพอเพียง มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด 
ก. อยู่ดีกินดีตามมาตรฐานสากล 
ข. ใช้จ่ายตามก าลังฐานะของตนเอง 
ค. มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ง. กินอยู่พอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ 
61. แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งแก้ไขปัญหาสังคมด้านใด 
ก. ปัญหาความยากจน 
ข. ปัญหายาเสพติด 
ค. ปัญหาครอบครัว 
ง. ปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยในสังคม 
62. จุดมุ่งหมายในการด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือข้อใด 
ก. ให้ประชาชนร่ ารวยขึ้น 
ข. ให้มีความรู้ความสามารถมากข้ึน 
ค. ให้มีความสุขในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
ง. ให้มีบารมีมากข้ึน 
63. โลกมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร 
ก. จ้างผู้เชี่ยวชาญมาสอนเทคนิคใหม่ ๆ  
ข. ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
ค. จัดหาเทคโนโยลีที่ทันสมัย 
ง. พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเอง 
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64. หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเน้นคุณธรรมด้านใดมากที่สุด 
ก. มีความรับผิดชอบ 
ข. เป็นผู้ที่มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี 
ค. เป็นผู้ที่มีความละอายต่อบาป 
ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
65. ค าว่า “พอเพียง” หมายความว่าอย่างไร 
ก. การบริโภคและการผลิตที่พอประมาณ มีเหตุผล ไม่ขัดสนและไม่ฟุ่มเฟือย 
ข. การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม มีความสมดุลทั้งภาครัฐและเอกชน 
ค. การประหยัดอย่างต่อเนื่อง เพื่อการอดออมในอนาคต 
ง. การพอเพียงอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
66. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริฯ เหมาะสมกับกลุ่มใดที่จะน าไปใช้
ในการด าเนนิชีวิต 
ก. ข้าราชการ นักการเมือง 
ข. นักเรียน นิสิต นักศึกษา 
ค. นักธุรกิจ นักการธนาคาร 
ง. ประชาชนทุกคน 
67. บุคคลในข้อใดใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิตมากที่สุด 
ก. สมชายไปท างานสาย แต่กลับก่อนเวลาเป็นประจ า 
ข. สมชาตินิยมใช้สินค้าจากต่างประเทศ 
ค. สมศรีแม่ค้าขายผัก มีความเป็นอยู่สมฐานะ เป็นผู้รู้จักใช้จ่าย ท าให้มีเงินฝาก 
ง. สมหมายชอบหนีโรงเรียนเป็นประจ า 
68. ข้อใด คือ เป้าหมายของหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ส าคัญท่ีสุด 
ก. ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขตลอดไป 
ข. ประเทศชาติสามารถพ่ึงตนเองได้ในระยะยาว 
ค. ประชาชนมีฐานะทางเศรษฐกิจดีร่ ารวยเท่าเทียมกันทุกคน 
ง. ประเทศชาติร่ ารวยทัดเทียมประเทศมหาอ านาจ 
69. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงระดับเกษตรกร 
ก. เป็นเศรษฐกิจเพ่ือการเกษตรที่เน้นพึ่งพาตนเอง 
ข. เน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ค. ส่งเสริมให้ลงทุนเพื่อหวังผลก าไร 
ง. เหมาะกับเจ้าของที่ดินที่มีจ านวนมากๆ 
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70. พสกนิกรชาวไทยประสบปัญหาใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงมีพระราชด ารัส
ชี้แนะแนวทาง  
การด าเนินชีวิต 
ก. สภาวะแห้งแล้ง 
ข. สภาวะน้ าท่วม 
ค. ผลผลิตราคาต่ า 
ง. ถูกทุกข้อ 
71. การจัดสรรที่ดินในการท าการเกษตรตามแนว“การเกษตรทฤษฎีใหม่” แบ่งพ้ืนที่ สระน้ า : 
ปลูกข้าว: ปลูกพืช : ท่ีอยู่อาศัย ตามหลักได้ถูกต้องตรงกับข้อใด 
ก. 30% : 30% : 30% : 10% 
ข. 20% : 40% : 10% : 30% 
ค. 20% : 30% : 20% : 30% 
ง. 20% : 10% : 30% : 40% 
72. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่ส าคัญของหลักการ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ก. พ่ึงตนเองเป็นหลัก 
ข. รวมตัวกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ค. ใช้ศักยภาพท่ีมีอยู่ให้เต็มที่ 
ง. ให้ความส าคัญกับการอุตสาหกรรม 
73. ข้อใดคือกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
ก. เครื่องจักรสานจากผักตบชวา 
ข. มูลปลาเป็นปุ๋ยต้นข้าว 
ค. ปุ๋ยหมัก 
ง. ปลากินแมลงที่เป็นศัตรูข้าว 
74. ความเป็นมาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด 
ก. สภาพเศรษฐกิจช่วงปี พ.ศ.2540 
ข. พระราชด ารัสของในหลวง 
ค. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ง. เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถน าไปปรับใช้ได้ 
75. อาชีพใดน่าจะเกี่ยวข้องกับ “ทฤษฎีใหม่” มากที่สุด 
ก. ข้าราชการ 
ข. เกษตรกร 
ค. ค้าขาย 
ง. นักธุรกิจ 
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76. ข้อใดไม่ใช่หลักการส าคัญของ “เศรษฐกิจพอเพียง” 
ก. การพ่ึงพาตนเอง 
ข. การพ่ึงพากันเอง 
ค. การจัดการ 
ง. ยึดผลก าไร 
77. มูลไก่เป็นปุ๋ยส าหรับพืชผัก เป็นกิจกรรมในไร่นาประเภทใด 
ก. การท ากิจกรรมหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน 
ข. กิจกรรมเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ค. การใช้ทรัพยากรในไร่นา 
ง. เกษตรผสมผสาน 
78. ข้อใดไม่ใช่การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
ก. ยึดหลักพออยู่ พอกิน พอใช้ 
ข. ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย 
ค. ท ามาค้าขาย ก่อนท ามาหากิน 
ง. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ดินท ากิน คือทุนทางสังคม 
79.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับปัจจุบันเป็นฉบับท่ีเท่าไหร่ 
ก.ฉบับที่ 10  ข.ฉบับที่ 11 
ค.ฉบับที่ 12  ง.ฉบับที่ 13 
80.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีผลบังคับใช้ในปีใด 
ก.2559 -2564 
ข.2560 - 2565 
ค.2559 - 2563 
ง.2560- 2564 
81.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560- 2564)ตั้งแต่วันทีเ่ท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ 
ก.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
ข.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
ค.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 
ง.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 
82. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่
เท่าใด 
ก. 28 ธันวาคม 2559  ข. 29 ธันวาคม 2559 
ค. 30 ธันวาคม 2559  ง. 31 มกราคม 2560 
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84.เป็นปีท่ี เท่าไหร่ ในรัชกาลปัจจุบัน 
ก. 1  
ข. 2 
ค. 3 
ง. 4  
85.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใครเป็นผู้รับสนองพระราชโองการ 
ก.พลเอก ประยทุธ์  จันทร์โอชา 
ข.พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ 
ค.พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง 
ง.พลเอก อุดมเดช  สีตบุตร 
86.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ใช้หลักปรัชญาอะไรมาเป็นปรัชญาน า
ทางในการพัฒนาประเทศ 
ก.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ข.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ค.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอประมาณ 
ง.ปรัชญาของเศรษฐกิจทั่วไป 
87.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 สอดคล้องกับเรื่องใด 
ก.วิสัยทัศน์ชาติ 20 ปี 
ข.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ค.พันธกิจชาติ 20 ปี 
ง.กลยุทธ์ชาติ 20 ปี 
88.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มีกี่ข้อ 
ก. 6 ข้อ 
ข. 9 ข้อ 
ค. 10 ข้อ 
ง. 12 ข้อ 
89.ยุทธศาสตร์ที ่2 หมายถึงข้อใด 
ก.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ข.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ค.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ง.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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90.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ยุทธศาสตร์ที่เท่าไหร่ 
ก.ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ข.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ค.ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ง.ยุทธศาสตร์ที่ 10 
91.โครงสร้างประชากรไทยข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.สังคมวัยรุ่น 
ข.สังคมสูงวัย 
ค.สังคมผู้สูงอายุ 
ง.สังคมวัยชรา 
92.ประเทศต้องเร่งพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกด้าน ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก.การเพ่ิมการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ข.การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวัตกรรม 
ค.เร่งยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน 
ง.ถูกทุกข้อ 
93.การสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในอนุภูมิภาคและในภูมิภาค 
การขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงข้อใด 
ก.Sustainable Development Goals 
ข. Development Sustainable Goals 
ค. Goals Sustainable Development 
ง. Sustainable Goals Development 
94.หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
–ข้อใดไม่ใช่  
ก.ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ข.ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
ค.ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” 
ง.ยึด “วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
95.ได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่แผนพัฒนาฯตั้งแต่
ฉบับท่ีเท่าไหร่ 
ก.ฉบับที่ 7 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ข.ฉบับที่ 8 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ค.ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
ง.ฉบับที่ 10ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 
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96.เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ตัวช้ีวัดผลการดาเนินงาน
ของภาครัฐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ-ข้อใดผิด 
ก.คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
ข.การลดความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจน 
ค.ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
ง.สร้างระบบใหม่ในสังคม  
97.วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีกี่ข้อ 
ก. 4 ข้อ 
ข. 5 ข้อ 
ค. 6 ข้อ 
ง. 7 ข้อ 
98.ข้อใดไม่ใช่หลักการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
ก.คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 
ข.มั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
ค.SME 
ง.ภูมิปัญญาและนวัตกรรม 
99.ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน หมายถึงอะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ก.คติพจน์ 
ข.วิสัยทัศน์ 
ค.เป้าหมาย 
ง.การพัฒนา 
100.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีวาระกี่ปี 
ก. 3 ป ี
ข. 5 ปี 
ค. 10 ป ี
ง. 20 ป ี
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1. ตอบ  ก.  ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
2. ตอบ  ก.  หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการ        
3. ตอบ  ค.  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี  ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน 
4. ตอบ   ง.  ถูกทุกข้อ 
5. ตอบ ข. ให้พิจารณาทบทวนใหม่ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่มีการก าหนดอ านาจและ
หน้าที่หรือ วันที่มีการจัดสรรรายได้ 
6. ตอบ ข.   คณะรัฐมนตรี 
7. ตอบ  ง.  12  คน   
8. ตอบ  ก. มีสัญชาติไทย  
9. ตอบ  ค.  35  ปี 
10. ตอบ  ข.  4  ปี 
11. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
12. ตอบ ข. ศาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณาพิพากษาคดี 
13. ตอบ ค. นายกรัฐมนตรี 
14. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
15. ตอบ ก. น ามาบังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ 
16. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ  
17. ตอบ ก. อยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้ 
18. ตอบ ข. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
19. ตอบ ค. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
20. ตอบ ข. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง 
21. ตอบ ก. 3 คน 
22. ตอบ ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
23. ตอบ ข. 75 ปี 
24. ตอบ ค. 20 ปี  
25.ตอบ ก. เปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย โดยระบุชื่อหรือส่วนที่ท าให้รู้ว่าเป็นข้อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับบุคคลใด 
26. ตอบ ข.แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
27. ตอบ ข. ไม่น้อย กว่า 16 คน 
28. ตอบ ข. 2 ปี 
29. ตอบ ข. แผนงาน หรืองานสาหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่าย 
30. ตอบ ค. น างบประมาณรายจ่ายประจาปีของปีที่ล่วงมาแล้วมาใช้ไปพลางก่อน 

ข้อสอบ ภาค ข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ จ านวน 100 ข้อ พร้อมเฉลย 
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31. ตอบ ข. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
32. ตอบ ง. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
33. ตอบ ง. ข้อ ข ข้อ ค ถูก 
34. ตอบ ก. แผนงาน หมายความว่า การแสดงแผนการดาเนินงานออกเป็นตัวเลขจ านวนเงิน 
ท้องถิ่น นอกจากเงินที่ปรากฏตามงบประมาณรายจ่าย 
35. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
36. ตอบ ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
37. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
38. ตอบ ง. ถูกเฉพาะข้อ ก.และ ข. 
39. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
40. ตอบ ก. รายจ่ายงบกลางและรายจ่ายตามแผนงาน 
41. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
42. ตอบ ข. กรมการปกครอง  
43. ตอบ ค. ถูกทั้ง ข้อ ก. และ ข . 
44. ตอบ ก. 15 สิงหาคม 
45. ตอบ ง. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
46. ตอบ ข. สภาท้องถิ่น 
47. ตอบ ข. คณะผู้บริหารท้องถิ่น 
48. ตอบ ข. 15 วัน 
49. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
50. ตอบ ค. หลักนิติรัฐ 
51. ตอบ ค. ประเทศออสเตรเลีย 
52. ตอบ ค.พอประมาณ 
53. ตอบ ก.พึ่งตนเอง 
54. ตอบ ง.พอมี พออยู่ พอกิน พอใช้ พอเพียง พึ่งตนเอง 
55. ตอบ ค.ไม่เพ้อฝัน 
56. ตอบ ง.ไม่ฟุ่มเฟือย 
57. ตอบ ง.ไม่สุดโต่ง ไมต่ามกระแส ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย 
58. ตอบ ง.อริยสัจ 4  
59. ตอบ ก. กินอยู่ตามก าลังฐานะ ไม่เป็นหนี้เป็นสิน 
60. ตอบ ง. กินอยู่พอประมาณไม่ฟุ้งเฟ้อ 
61. ตอบ ก. ปัญหาความยากจน 
62. ตอบ ค. ให้มีความสุขในชีวิตเพ่ิมมากข้ึน 
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63. ตอบ ข. ศึกษาหาความรู้อยู่เสมอ 
64. ตอบ ง. มีความซื่อสัตย์ ขยันหมั่นเพียร 
65. ตอบ ก. การบริโภคและการผลิตที่พอประมาณ มีเหตุผล ไม่ขัดสนและไม่ฟุ่มเฟือย 
66. ตอบ ง. ประชาชนทุกคน 
67. ตอบ ค. สมศรีแม่ค้าขายผัก มีความเป็นอยู่สมฐานะ เป็นผู้รู้จักใช้จ่าย ท าให้มีเงินฝาก 
68. ตอบ ก. ประชาชนหลุดพ้นจากความทุกข์และมีความสุขตลอดไป 
69. ตอบ ก. เป็นเศรษฐกิจเพ่ือการเกษตรที่เน้นพึ่งพาตนเอง 
70. ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
71. ตอบ ก. 30% : 30% : 30% : 10% 
72. ตอบ ง. ให้ความส าคัญกับการอุตสาหกรรม 
73. ตอบ ก. เครื่องจักรสานจากผักตบชวา 
74. ตอบ ค. นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล 
75. ตอบ ข. เกษตรกร 
76. ตอบ ง. ยึดผลก าไร 
78. ตอบ ค. การใช้ทรัพยากรในไร่นา 
79. ตอบ ง. ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ดินท ากิน คือทุนทาง สังคม 
80. ตอบ ค.ฉบับที่ 12 
81. ตอบ ง.2560- 2564 
83. ตอบ ข.1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
83. ตอบ 29 ธันวาคม 2559 
84. ตอบ ก. 1  
85. ตอบ ก.พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
86. ตอบ ก.ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
87. ตอบ ข.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
88. ตอบ ค. 10 ข้อ 
89. ตอบ ข.การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
90. ตอบ ข.ยุทธศาสตร์ที่ 6 
91. ตอบ ข.สังคมสูงวัย 
92. ตอบ ง.ถูกทุกข้อ 
93. ตอบ ก.Sustainable Development Goals 
94. ตอบ ง.ยึด “วิสัยทัศน์ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
95. ตอบ ค.ฉบับที่ 9 ต่อเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
96. ตอบ ง.สร้างระบบใหม่ในสังคม  
97. ตอบ ง. 7 ข้อ  98. ตอบ ค.SME  99. ตอบ ข.วิสัยทัศน์   100. ตอบ ข. 5 ปี 
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