1. หนังสือรับรองใช้รูปกี่ขนาดเท่าใด
2. นามสกุล excel คือ
3. นายกรัฐมนตรีตายใช้คำใด
4. e-mail หมายถึง
5. ตรารับหนังสือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. ใครเป็นคนเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ในการเก็บเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีกี่คน
8.นาย ก แบ่งขนมคนละชิ้น เหลือขนม 6 ชิ้น แต่ถ้าแบ่งคนละ 2 ชิ้น จะมีคนไม่ได้ขนม 2 คน อยากทราบนาย
ก มีขนมกี่ชิ้น
1.12
2.13
3.14
4.15
5.16
9. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดอะไร
- ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
10. วาระการดำรงตำแหน่งของสภากรุงเทพมหานคร
- 4 ปี
สภากรุงเทพมหานคร (ตัวย่อ: ส.ก.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและ
ดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารอันมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะฯ
ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 57 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มี
สิทธิเลือกตั้ง จาก 50 เขต มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

11. การออกกฎหมายของกรุงเทพมหานครให้จัดทำเป็น
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
12. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. จำนวนราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
- 30 คน
14. กิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจของเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้จัดตั้งเป็น
- สหการ
15. การจัดตั้ง ยุบ สหการ ให้ดำเนินอย่างไร
- พระราชกฤษฎีกา
16. ผู้มีอำนาจควบคุมดูแล เทศบาล
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
17. สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
- 24 คน
18. รองนายกเมืองพัทยามีจำนวนกี่คน
- 4 คน
19. ผู้มีอำนาจให้ เลขานุการสภาตำบล พันจากตำแหน่ง
- นายอำเภอ
20. องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดใหญ่ มีรายได้สูงสุด
- 20 ล้านบาท
(1) อบต. ชั้น 1 รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (2) อบต. ชั้น 2 รายได้ระหว่าง 12 - 20 ล้านบาท (3) อบต.
ชั้น 3 รายได้ระหว่าง 6 - 12 ล้านบาท (4) อบต. ชั้น 4 รายได้ไม่เกิน 6 ล้านบาท (5) อบต. ชั้น 5 รายได้ไม่เกิน
3 ล้านบาท
21 ผู้รักษาการตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คือใคร
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

22 คำย่อของ “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”
- ก.ถ.
23. จำนวนกรรมการใน “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” กี่คน
- 17 คน
24. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีกรรมการผู้ทรงคุุณวุุฒิกี่คน
- 6 คน
25. ภาษีบุหรี่ จัดเก็บเพิ่มได้เท่าใด
- 10 สตางค์
26. นายดำมีขนม ให้เพื่อนเหลือขนม 6 ชิ้น ถ้าให้คนละ 2ชิ้น จะเหลือ 2 คนไม่ได้ขนม ตอบอะไร คิดไม่ได้
ช่วยเฉลยหน่อย อันนี้ตอบ มีขนม 14 ชิ้น ประมาณนี้แหละ จำ คำตอบ ไม่ได้ เพราะวิธีคิดคือ เรา ต้องหา
จำนวนคนที่จะให้ ด้วยการ เพิ่ม ขนม 6 ชิ้น ก้อเท่ากับ มีเพื่อน 6 คนที่ได้ขนม 2 ชิ้น และอีก 2 คน ได้ขนม 1
ชิ้น
- คำตอบที่ได้คือ 14 ครับ
(6x2)+1+1
*** โชคดีมากครับ ข้อนี้ผมได้มาจากเพื่อน ๆ ใน thailocalmeet มาเฉลยกัน ประมาณ 3 เดือนที่แล้วครับ
27. ซื้อสินค้า 80 บวกกำไร 50% ขาดทุน 50 %
= 60
28. จังหวัดใดมี 'เทศบาลนคร' มากที่สุด
ข้อนี้ผมตอน 'สุราษณ์', แต่เห็นพี่ที่สอบด้วยกันบอกว่า 'นนทบุรี' ครับ
29.ข้อมูลจริง ๆ คือ ถ้าพูดถึงพื้นที่ นนทบุรี ถือได้ว่าเทศบาลนครรวมกันแล้วมีพื้นที่มากที่สุดในบรรดารายชื่อที่
แสดงนี้ครับ
จังหวัดชลบุรี
1. พัทยา เมืองพัทยา
2. เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
3. แหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง

จังหวัดนนทบุรี
1. นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี
2. ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดสงขลา
1. หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่
2. สงขลา เทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสมุทรสาคร
1. สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร
2. อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นครสุราษฎร์
เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย
30. บันทึก ในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ อยู่ในประเภทใด
-หนังสือที่ไม่ลงชื่อ
31. หนังสือที่ต้องการกำหนดเวลา ให้ดำเนินการอย่างไร
- ด่วนภายใน
32. หนังสือราชการประเ้ภทใด ต้องดำเนินการทันที
-ด่วนที่สุด
33. จปฐ. มีกี่หมวด
- 5 หมวด

34. จปฐ. มีกี่ตัวชี้วัด
- 30 ตัวชี้วัด
35.เครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. จะมีการปรับเปลี่ยนทุกกี่ปี
- 5 ปี
36. ข้อใดไม่ใช่สภาท้องถิ่น
- สภาตำบล
37. ข้อใดไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น
- ผู้ใหญ่บ้าน
38. 18. นายดำมีขนม ให้เพื่อนเหลือขนม 6 ชิ้น ถ้าให้คนละ 2ชิ้น จะเหลือ 2 คนไม่ได้ขนม ตอบอะไร คิดไม่ได้
ช่วยเฉลยหน่อย อันนี้ตอบ มีขนม 14 ชิ้น ประมาณนี้แหละ จำ คำตอบ ไม่ได้ เพราะวิธีคิดคือ เรา ต้องหา
จำนวนคนที่จะให้ ด้วยการ เพิ่ม ขนม 6 ชิ้น ก้อเท่ากับ มีเพื่อน 6 คนที่ได้ขนม 2 ชิ้น และอีก 2 คน ได้ขนม 1
ชิ้น
39.ศาลในที่ไม่ได้อยู่ในศาลยุติธรรม
40.ศาล...? ที่เกี่ยวข้องกับเอกชน
41.ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายก ต้องตราเป็นกฎหมายใด
42. เวลาพิมพ์งานใน excel เวลาิ enter เคอร์เซอร์ จะอยู่ตรงไหน
- บรรทัดถัดไป
43. การคำนวณ ก่อนใส่สูตร ต้องมีอะไรนำหน้าเสมอ
-=
44. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ย่ออย่างไร
- กทบ.
45. มาตรฐานซอง ปกติใช้สีขาว มีกี่ขนาด
- 4 ขนาด (ซี 4 ซี 5 ซี 6 ดีแอล)
46.ข้อใดไม่ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
47.เอกสารที่ไม่ต้องเปิดเผย จัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้มีระยะเวลาเท่าใด

48.ใครเป็น ประธาน กรรมการ คณะสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น
49.แผนพัฒนาสามปีต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนใด
50.แผนพัฒนาสามปี ต้องปิดประกาศภายในกี่วัน และต้องติดระยะเวลาเท่าใด
51 ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าที่จัดทำแผนงาน ของสนับสนุนท้องถิ่น
53.ข้อใดเป็นการหาค่าเฉลี่ย
54.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
55.ข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา
56. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ีได้ ให้ดำเนินการอย่างไร
57.ข้อใดไม่ใช่ลาภมิควรได้
58.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการจ้าง
59.แผนงานของค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
60.GFMIS หมายถึงข้อใด
61. หากหน่วยงานไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อใคร
62.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
จะเปิดเผยมิได้ และอาจจัดคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อครบกี่ปี
- 75 ปี
63. ข้อมูลข่าวาร ถ้าเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ และจะจัดให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า เมื่อ
ครบกี่ปี
- 20 ปี
64.ไม่จัดหาข้อมูลร้องเรียนต่อใคร - คณะกรรมการข้อมูลฯ
65.เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใดได้
- ได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
66.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณภายใน
- 15 สิงหาคม

67.เสนอขออนุมัติกรณีไม่สามารถนำร่างงบประมาณฯได้ทันภายในระยะเวลาต่อใคร
- สภาท้องถิ่น
68. ครุภัณฑ์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เป็นอำนาจของใคร
- สภาท้องถิ่น
69.งบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน ต้องไม่เกินละเ้ท่าใด
- ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
70.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ร้อยละยี่สิบห้า
71.การประกวดราคา จำนวนเงินเท่าใด
- เกินสองล้านบาท
72.ข้อใดไม่ใช่วิธีพิเศษ - .
...ที่มีราคาสูงมาก
73.ไม่ใช่สาระสำคัญของการตรวจฎีกา
- รูปถ่ายของผู้ซื้อ
74.แผนการใช้จ่ายเงิน
- แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกฯ
75 .ใครเป็นคนเก็บรักษาลูกกุญแจ 76.กุญแจอีกสำรับหนึ่งเก็บไว้ที่ใด
- ให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นฯ
77.ตู้นิรภัย
- ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยฯ
78.ยกเลิกเช็ค
- เกินสิบห้าวัน

79.กันยอดเงินสะสม
- ร้อยละยี่สิบห้า
80.การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายกฯ
- ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้
- เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
81.หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง
- หกเดือนต่อครั้ง
82.เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี
- ภายในเดือนกันยายน
83..ส่งสำเนาการเงินให้ใครทราบ
-ผู้ว่าราชการ
84.รายงานผลการตรวจสอบ
- ทุกสองเดือน
85.หน้าที่ของหน่วยตรวจรับ
- ผู้ตรวจหาเอกสารเพิ่มเติม
86.หากตรวจพบเรื่องที่มีผลเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
87..ข้อใดไม่ใช่ “ต้นทุน”
88. ข้อใดไม่ใช่ประเภทเงินแผ่นดิน
89.ข้อใดไม่ใช่ปลัด อปท.
- ปลัดอำเภอ
90.ใครเป็นหัวหน้าทีม จปฐ อำเภอ
นายอำเภอ

91.ใครเปนหัวหน้าทีม จปฐ จังหวัด
รองผู้ว่าฯ
92.งบการเงิน บัญชี ต้องรายงาน สตง. ภายในกี่วัน
- 120 วัน
93กรอ คือ อะไร
94.ผู้รักษาการ สภาองกรณ์ชุมชน 2551
95. ใครไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ตามสาขา เช่น ความันคงของประเทศ
บังคับใช้กฎหมาย เศรษฐกิจ?
96. ใครรักษาการตาม ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนฯ2548
-ปลัดกระทรวงมหาดไทย
97.ใครรักษาการตามระเบียบว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรี
- อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
98.หมู่บ้านเดียวมีกองทุนหมู่บ้านได้กี่กองทุน
-1 กองทุน
99.กองทุนหมู่บ้านเป็น
- นิติบุคคล
100.ใครรักษาการตามระเบียบพัสดุฯ
101 ข้อใดเป็นรายจ่ายของอบต.
102. การประกาศเผยแพร่ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา ไม่น้อยกว่ากี่วัน
103.ตู้นิรภัยมีกุญแจกี่สำรับ
104. กรรมการเก็บรักษาเงินมีกี่คน
-3 คน

105. เงินที่เบิกถ้าไม่จ่ายให้ส่งคืนคลังภายในกี่วัน
- 15 วัน
106.กรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้างยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเบิกไม่ทันใน 1 ปี ขอขยายได้ต่ออีก
เท่าไร
107. กรณียืมเงินแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ส่งใช้เงินคืน ให้ส่งอย่างช้า
- 30 วัน
108. กันเงินสะสมร้อยละ
- 25 ของทุกปี
109. หากได้รับการทักท้วงจากสตง.ต้องตอบภายใน
- 45 วัน
110.อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000,000 บาทให้จ่ายค่า
ออกแบบฯ ในอัตราร้อยละ...
111.วิสัยทัศน์ กรมการพัฒนาชุมชน (2555 - 2559)
-ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

