
แนวขอ้สอบ วชิาความรูค้วามสามารถท ัว่ไป 

 
 

1. 6 7 11 20 36... 

     ก. 60 

     ข. 61** 

     ค. 62 

     ง. 67 

  

2. 1 93 5 110 9 127 13... 

     ก. 132 

     ข. 139 

     ค. 142 

     ง. 144 ** 

  

3. กบ : จรเข ้:: ?:? 

     ก. วาฬ : นกกระจอกเทศ 

     ข. มด : เตา่ 

     ค. นกเอีย้ง : ฮกู ** 

     ง. คน : เพนกวนิ 

  

4. พัทยา : กรงุเทพ :: ?:? 

     ก. เทศบาล : สขุาภบิาล** 

     ข. กรม : กอง 

     ค. กงสลุ : สถานอีนามัย 

     ง. ทหาร : สถานทตู 

  

5. ต ารวจ : อยัการ :: ?:? 

     ก. วศิวกร : นักรอ้ง 

     ข. ทนาย : ผูพ้พิากษา** 

     ค. นักมวย : นักดนตร ี

     ง. คร ู: พยาบาล 

  

6. 3 + 7 x 10 / 5 - 2 = ? 

     ก. 13 

     ข. 14 

     ค. 15** 

     ง. 18 

  

7. ถา้ a^3 = 27 และ abc = 12 และ (ab)^2 = 36 อยากทราบวา่ c เทา่กบัเทา่ไร 

     ก. 2** 

     ข. 3 

     ค. 4 

     ง. 6 

  



8. ปรมิาตรของรปูทรงปิรามดิฐานสีเ่หลยีมจัตรัุสยาวดา้นละ 3 นิว้ สงู 4 นิว้ เมือ่น าไปรวมกบัปรมิาตร

ของปรซึมึฐานสามเหลีย่มดา้นเทา่ ซึง่ยาวดา้นละ 4 นิว้ และปรซิมึสงู 4 นิว้ จะไดป้รมิาตรรวมเทา่กบั

เทา่ไร 
     ก. 39 

     ข. 40** 

     ค. 41 

     ง. 42 

  

9. อตัราสว่นของผูเ้ขา้สอบกบัผูส้อบไดเ้ทา่กบั 200 : 3 ในการสอบครัง้นีม้ผีูส้อบไดจ้ านวน 330 คน 

อยากทราบวา่มผีูเ้ขา้สอบทัง้หมดกีค่น 

     ก. 2,500 

     ข. 23,000 

     ค. 22,000 ** 

     ง. 20,000 

  

10. มมุภายในของรปู 7 เหลีย่มเทา่กบัเทา่ไร 

     ก. 720 

     ข. 840 

     ค. 900 ** 

     ง. 1,100 

  

11. แจว๋มาถงึป้ายรถเมลไ์มก่อ่นเวลา 08.00 น. จ่ันมาถงึป้ายรถเมลห์ลังแจว๋ แตไ่มก่อ่นด า ด ามาถงึ

ป้ายรถเมลก์อ่นเวลา 08.00 น. จงเรยีงล าดับการมาถงึป้ายรถเมล ์

     ก. แจว๋-ด า-จ่ัน 

     ข. แจว๋-จ่ัน-ด า 

     ค. ด า-แจว๋-จ่ัน ** 

     ง. ด า-จ่ัน-แจว๋ 
  

12.ขอ้ใดใชภ้าษากระชบัทีส่ดุ 

     ก. เขาเป็นหวดัในทกุครัง้ทีฝ่นตก 

     ข. ทา่นจะไดซ้ือ้สนิคา้ซึง่มรีาคา ถกู 

     ค. เขามคีวามจ าเป็นตอ้งรบีเดนิทาง 

     ง. นายแพทยต์รวจรา่งกายคนไขท้กุวัน ** 

  

13. สองคนนีเ้ขารูจ้ดุออ่นและเลห่เ์หลีย่มของกนัและกนั เหมอืน ... น่ันแหละ 

     ก. เพชรตัดเพชร 

     ข. คอหอยกบัลกูกระเดอืก 

     ค. ขนมผสมน ายา 

     ง. ไกเ่ห็นตนีง ูงเูห็นนมไก ่** 

  

14. ถา้ทา่นจะถวายรถยนตแ์ดพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ค าพดูทีถ่กูตอ้งในการถวายรถยนต์

ดังกลว่คอื 

     ก. ทลูเกลา้ทนูกระหมอ่ม 

     ข. ทนูเกลา้เหนอืกระหมอ่มถวาย 

     ค. นอ้มเกลา้นอ้มกระหมอ่มถวาย** 

     ง. นอ้มเหนือเกลา้เหนอืกระหมอ่มถวาย 



  

15. "กิง่ ถา้ออกไปขา้งนอก ซือ้ขา้วมาดว้ยไดไ้หม" ค าพดูของกิง่ในขอ้ใดทีแ่สดงเจตนาถามให ้

ตอบ 

     ก. ใครจะซือ้ให ้

     ข. จะใหใ้ครซือ้ ** 

     ค. ท าไมจะไมไ่ด ้

     ง. ไมไ่ดจ้ะท าไม 

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

  

แนวขอ้สอบ พ.ร.บ.ต ารวจแหง่ชาต ิพ.ศ.2547 

  

1. พระราชบัญญัตติ ารวจแหง่ชาต ิ2547 มผีลบังคับใชเ้มือ่ใด 

ก. ตัง้แตว่นัถัดจากวันประกาศในราชกจิจานุเบกษา **  

ข. ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

ค. ตัง้แตว่นัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 180 วนั 

ง. วนัที ่14 เม.ย.2547 

2. “ประธานกรรมการ” หมายความวา่  

ก. ประธาน ก.ตร. 
ข. ประธาน ก.ตช. 
ค. ประธานกรรมการนโยบายต ารวจแหง่ชาต ิ** 

ง. ประธาน ตร. 
  

3. “กองทนุ” หมายความวา่  

ก. กองทนุเพือ่การสบืสวนคดอีาญา 
ข. กองทนุเพือ่การสอบสวนคดอีาญา 

ค. กองทนุเพือ่การสบืสวนและสอบสวนคดอีาญา ** 

ง. กองทนุเพือ่การสบืสวนสอบสวนและป้องกนัปาบปรามคดอีาญา 
  

4. ผูใ้ด เป็นผูรั้กษาการตามพระราชบัญญตันิี้  

ก. นายกรัฐมนตร ี** 

ข. รองนายกรัฐมนตร ีทีไ่ดรั้บมอบหมายใหค้วบคมุดแูลส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

ค. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  

ง. ถกูเฉพาะขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 
  

5. การออกกฎกระทรวงเพือ่ปฏบิัตกิารตามพระราชบัญญัตนิี ้เป็นอ านาจของ 

ก. นายกรัฐมนตร ี** 

ข. รองนายกรัฐมนตร ีทีไ่ดรั้บมอบหมายใหค้วบคมุดแูลส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

ค. รัฐมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม  

ง. คณะรัฐมนตร ี
  

6. ขอ้ใดกลา่วถกูตอ้ง 

ก. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตเิป็นสว่นราชการมฐีานะเป็นนติบิคุคลอยูใ่นบังคับบัญชาของปลัดส านัก
นายกรัฐมนตร ี 

ข. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตเิป็นสว่นราชการมฐีานะเป็นนติบิคุคลอยูใ่นบังคับบัญชาของรัฐมนตรี
ประจ านายกรัฐมนตร ี



ค. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตเิป็นสว่นราชการมฐีานะเป็นนติบิคุคลอยูใ่นบังคับบัญชาของ
นายกรัฐมนตร ี** 

ง. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตอิยูใ่นบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตร ี
  

7. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตมิอี านาจหนา้ทีก่ ีป่ระการ 

ก. 6 ประการ 

ข. 7 ประการ ** 

ค. 8 ประการ 

ง. 9 ประการ 
  

8. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตมิหีนา้ทีส่ง่เสรมิใหท้อ้งถิน่และชมุชน มสีว่นรว่มในกจิการต ารวจเพือ่

ป้องกนัและปราบปรามการกระท าความผดิทางอาญา รักษาความสงบเรยีบรอ้ยและรักษาความ
ปลอดภัยของประชาชนตามความเหมาะสม และความตอ้งการของแตล่ะพืน้ที ่ทัง้นี ้การด าเนนิการมี
สว่นรว่มใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารที.่........ก าหนด  

ก. ก.ต.ช. ** 

ข. ก.ตร. 
ค. กฎกระทรวง 
ง. พระราชกฤษฎกีา 
  

9. ขา้ราชการต ารวจต าแหน่งใดหรอืปฏบิัตหินา้ทีใ่ด จะเป็นขา้ราชการต ารวจประเภทไมม่ยีศใหต้รา

เป็น 

ก. ก.ต.ช. 
ข. ก.ตร. 
ค. กฎกระทรวง 
ง. พระราชกฤษฎกีา ** 

  

10. กรณีที ่ก.ต.ช. เห็นวา่มคีวามจ าเป็นเพือ่ประโยชนใ์นการปฏบิัตหินา้ที ่ก.ต.ช. จะก าหนดให ้

ขา้ราชการต ารวจตอ้งปฏบิัตหินา้ทีต่ามวนัหยดุราชการตามทีค่ณะรัฐมนตรกี าหนดกไ็ดห้รอืไม่ 
ก. ได ้แตต่อ้งไดรั้บอนุมัตจิากคณะรัฐมนตร ี
ข. ได ้ไมต่อ้งขออนุมัตผิูใ้ด ** 

ค. ไมไ่ด ้เพราะขัดตอ่มตขิองคณะรัฐมนตรทีีท่กุสว่นราชการตอ้งถอืปฏบิัตติาม 

ง. ไมไ่ด ้เพราะเป็นการขัดตอ่สทิธขิัน้พืน้ฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

  

11. ส านักงานต ารวจแหง่ชาตแิบง่สว่นราชการออกเป็นกีส่ว่น 

ก. 2 สว่น ** 

ข. 3 สว่น 

ค. 4 สว่น 

ง. 5 สว่น 

  

12. ตามขอ้ 11 มสีว่นราชการอะไรบา้ง 

ก. ส านักงานผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาต ิและ กองบัญชาการ ** 

ข. ส านักงานผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาต ิ, กองบัญชาการ และ กองบังคับการ 

ค. ส านักงานผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาต ิ, กองบัญชาการ , กองบังคับการ และ กองก ากบัการ 

ง. ส านักงานผูบ้ัญชาการต ารวจแหง่ชาต ิ, กองบัญชาการ กองบังคับการ , กองก ากบัการ และ 

สถานตี ารวจ 

  



13. การแบง่สว่นราชการและก าหนดอ านาจหนา้ทีต่ามขอ้ 12 ใหต้ราเป็น 

ก. พระราชก าหนด 

ข. พระราชกฤษฎกีา ** 

ค. กฎกระทรวง 
ง. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ี
  

14. การแบง่สว่นราชการและก าหนดอ านาจหนา้ที ่ของกองบังคับการ และ กองก ากบัการ ใหท้ าเป็น 

ก. พระราชก าหนด 

ข. พระราชกฤษฎกีา 
ค. กฎกระทรวง ** 

ง. ประกาศส านักนายกรัฐมนตร ี
  

15. ผูบ้ังคับบัญชาขา้ราชการต ารวจในส านักงานต ารวจแหง่ชาตริองจากนายกรัฐมนตร ีหมายถงึผูใ้ด 

ก. รองนายกรัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมาย 

ข. รัฐมนตรทีีไ่ดรั้บมอบหมาย 

ค. ผบ.ตร. ** 

ง. ถกูเฉพาะขอ้ ก. และ ขอ้ ข. 
 ******************************************************* 

แนวขอ้สอบ วชิาคอมพวิเตอร ์

  

1. ขอ้ใดแสดงรปูแบบของ IP Address ไมถ่กูตอ้ง 

ก. 192.168.1.2 

ข. 6.0.34.256 ** 

ค. 192.168.1.255 

ง. 64.5.2.1 

  

2. ขอ้ใดตอ่ไปนีค้อืโดเมนเนม (Domain Name) 

ก. 203.150.224.31 

ข. css@gmail.com 

ค. facebook.com ** 

ง. เครอืขา่ยไทยสาร 
  

3. หนา้แรก หรอืหนา้หลักของเว็บไซตเ์รยีกวา่อะไร 

ก. เว็บเพจ (Web Page) 

ข. โฮมไซต ์(Home Site) 

ค. โฮมเพจ (Home Page) ** 

ง. เว็บเซริฟ์เวอร ์(Web Server) 
  

4. ในการจะใหบ้ราวเซอรไ์ปเรยีกดเูว็บเพจทีใ่ดตอ้งระบตุามขอ้ใดตอ่นี้ 

ก. URL=ชือ่ไฟล+์โปรโตคอล+ชือ่โดเมน 

ข. URL=ชือ่โดเมน+โปรโตคอล+ชือ่ไฟล ์

ค. URL=โปรโตคอล+ชือ่ไฟล+์ชือ่โดเมน 

ง. URL=โปรโตคอล+ชือ่โดเมน+ชือ่ไฟล ์** 

  

5. ขอ้ใด ไมใ่ชร่ะบบปฏบิัตกิารแบบเครอืขา่ย (Network OS) 

ก. Windows Server 



ข. Unix 

ค. Linux 

ง. Windows XP ** 

  

6. ขอ้ใด ไมใ่ช ่ซอฟตแ์วรส์ าหรับทอ่งเว็บ (Web browser) 

ก. Microsoft Internet Explorer 

ข. Windows Explorer ** 

ค. Mozilla Firefox 

ง. Google Chrome 

  

7. การเปิดเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยการกดปุ่ มเปิดเครือ่งโดยทีเ่ครือ่งปิดอยู ่เรยีกอกีอยา่งวา่ 

ก. Reset 

ข. Restart 

ค. Cold boot ** 

ง. Warm boot 
  

8. ระบบคอมพวิเตอรท์ีท่ างานหลายๆ งานพรอ้มกนั เรยีกวา่ 

ก. Multi User  

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking ** 

ง. Multi-processing 

  

9. ระบบปฏบิัตกิารทีส่ามารถท าใหซ้พียีตูัวเดยีวท างานใหก้บัผูใ้ชห้ลายๆ คนในเวลาเดยีวกนั 

เรยีกวา่ 

ก. Multi User ** 

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking  

ง. Multi-processing 

  

10. ระบบปฏบิัตกิารทีม่กีารใชซ้พียีมูากกวา่หนึง่ตัวเขา้มาท างานรว่มกนั เรยีกวา่ 

ก. Multi User  

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking  

ง. Multi-processing ** 

  

11. ล าดับชัน้ของหน่วยขอ้มลูทีใ่หญท่ีส่ดุ คอืขอ้ใด 

ก. ฟิลด ์(Field) 

ข. เรคอรด์ (Record) 

ค. ไฟล ์(File) 

ง. ฐานขอ้มลู (Database) **  
  

12. ล าดับชัน้ของหน่วยขอ้มลูทีเ่ล็กทีส่ดุคอืขอ้ใด 

ก. บติ (Bit) ** 

ข. ไบต ์(Bite) 

ค. ฟิลด ์(Field) 

ง. เรคอรด์ (Record) 



  

13. สายเคเบลิชนดิใดนยิมแพรห่ลาย เพราะราคาถกู ตดิตัง้งา่ย 

ก. Coaxial  

ข. Fiber Optic 

ค. STP  

ง. UTP ** 

  

14. สายเคเบลิชนดิใดมักใชใ้นกรณีทีเ่ป็นโครงขา่ยหลักเชือ่มระหวา่งเครอืขา่ยยอ่ยๆมากกวา่ 

ก. Coaxial  

ข. Fiber Optic ** 

ค. STP  

ง. UTP  
  

15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี ้ตัวใดบอกถงึความเร็วในการสง่สญัญาณ 

ก. 10 ** 

ข. Base 

ค. 5 

ง. ถกูทัง้ ก และ ค 

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

แนวขอ้สอบ วชิาคอมพวิเตอร ์

  

1. ขอ้ใดแสดงรปูแบบของ IP Address ไมถ่กูตอ้ง 

ก. 192.168.1.2 

ข. 6.0.34.256 ** 

ค. 192.168.1.255 

ง. 64.5.2.1 

  

2. ขอ้ใดตอ่ไปนีค้อืโดเมนเนม (Domain Name) 

ก. 203.150.224.31 

ข. css@gmail.com 

ค. facebook.com ** 

ง. เครอืขา่ยไทยสาร 
  

3. หนา้แรก หรอืหนา้หลักของเว็บไซตเ์รยีกวา่อะไร 

ก. เว็บเพจ (Web Page) 

ข. โฮมไซต ์(Home Site) 

ค. โฮมเพจ (Home Page) ** 

ง. เว็บเซริฟ์เวอร ์(Web Server) 
  

4. ในการจะใหบ้ราวเซอรไ์ปเรยีกดเูว็บเพจทีใ่ดตอ้งระบตุามขอ้ใดตอ่นี้ 

ก. URL=ชือ่ไฟล+์โปรโตคอล+ชือ่โดเมน 

ข. URL=ชือ่โดเมน+โปรโตคอล+ชือ่ไฟล ์

ค. URL=โปรโตคอล+ชือ่ไฟล+์ชือ่โดเมน 

ง. URL=โปรโตคอล+ชือ่โดเมน+ชือ่ไฟล ์** 

  

5. ขอ้ใด ไมใ่ชร่ะบบปฏบิัตกิารแบบเครอืขา่ย (Network OS) 



ก. Windows Server 

ข. Unix 

ค. Linux 

ง. Windows XP ** 

  

6. ขอ้ใด ไมใ่ช ่ซอฟตแ์วรส์ าหรับทอ่งเว็บ (Web browser) 

ก. Microsoft Internet Explorer 

ข. Windows Explorer ** 

ค. Mozilla Firefox 

ง. Google Chrome 

  

7. การเปิดเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยการกดปุ่ มเปิดเครือ่งโดยทีเ่ครือ่งปิดอยู ่เรยีกอกีอยา่งวา่ 

ก. Reset 

ข. Restart 

ค. Cold boot ** 

ง. Warm boot 
  

8. ระบบคอมพวิเตอรท์ีท่ างานหลายๆ งานพรอ้มกนั เรยีกวา่ 

ก. Multi User  

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking ** 

ง. Multi-processing 

  

9. ระบบปฏบิัตกิารทีส่ามารถท าใหซ้พียีตูัวเดยีวท างานใหก้บัผูใ้ชห้ลายๆ คนในเวลาเดยีวกนั 

เรยีกวา่ 

ก. Multi User ** 

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking  

ง. Multi-processing 

  

10. ระบบปฏบิัตกิารทีม่กีารใชซ้พียีมูากกวา่หนึง่ตัวเขา้มาท างานรว่มกนั เรยีกวา่ 

ก. Multi User  

ข. Time-sharing 

ค. Multi-tasking  

ง. Multi-processing ** 

  

11. ล าดับชัน้ของหน่วยขอ้มลูทีใ่หญท่ีส่ดุ คอืขอ้ใด 

ก. ฟิลด ์(Field) 

ข. เรคอรด์ (Record) 

ค. ไฟล ์(File) 

ง. ฐานขอ้มลู (Database) **  
  

12. ล าดับชัน้ของหน่วยขอ้มลูทีเ่ล็กทีส่ดุคอืขอ้ใด 

ก. บติ (Bit) ** 

ข. ไบต ์(Bite) 

ค. ฟิลด ์(Field) 



ง. เรคอรด์ (Record) 
  

13. สายเคเบลิชนดิใดนยิมแพรห่ลาย เพราะราคาถกู ตดิตัง้งา่ย 

ก. Coaxial  

ข. Fiber Optic 

ค. STP  

ง. UTP ** 

  

14. สายเคเบลิชนดิใดมักใชใ้นกรณีทีเ่ป็นโครงขา่ยหลักเชือ่มระหวา่งเครอืขา่ยยอ่ยๆมากกวา่ 

ก. Coaxial  

ข. Fiber Optic ** 

ค. STP  

ง. UTP  
  

15. ระบบ LAN แบบ "10Base-5" นี ้ตัวใดบอกถงึความเร็วในการสง่สญัญาณ 

ก. 10 ** 

ข. Base 

ค. 5 

ง. ถกูทัง้ ก และ ค 

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

แนวขอ้สอบ วชิาหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี

1. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีตราเป็น 

ก. พระราชบัญญัต ิ 

ข. พระราชก าหนด 

ค. พระราชกฤษฎกีา ** 

ง. กฎกระทรวง 
  

2. หลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีปี พ.ศ. 

ก. พ.ศ.2526  

ข. พ.ศ.2536 

ค. พ.ศ.2546 ** 

ง. พ.ศ.2516 

  

3. การปฏบิัตติามพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ีในเรือ่ง

ใด สมควรทีส่ว่นราชการใดจะปฏบิัตเิมือ่ใด และจะตอ้งมเีงือ่นไขอยา่งใด ตอ้งเป็นไปตาม 

ก. นายกรัฐมนตรกี าหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร.  

ข. คณะฐัมนตรกี าหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร. ** 

ค. รัฐสภาก าหนดตามขอ้เสนอแนะของ ก.พ.ร.  

ง. ถกูทกุขอ้ 

  

4. ขอ้ใดไมใ่ชส่ว่นราชการตามความหมายของพระราชกฤษฎกีาวา่ดว้ยหลักเกณฑแ์ละวธิกีารบรหิาร

กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีหมายถงึขอ้ใด 

ก. ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

ข. กองทัพบก 

ค. กระทรวงมหาดไทย  

ง. กรงุเทพมหานคร ** 



  

5. ผูรั้กษาการตามกฎหมายนี ้คอื 

ก. นายกรัฐมนตร ี** 

ข. ประธาน คมช. 
ค. รัฐมนตรสี านักนายกรัฐมนตรทีีน่ายกฯมอบหมาย 

ง. เลขาธกิาร ก.พ.ร. 
  

6. ขอ้ใดถอืวา่เป็นเป้าหมายของการบรหิารราชการตามกฎหมายนี้ 

ก. เกดิประโยชนส์ขุของประชาชน 

ข. เกดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรัฐ 

ค. มปีระสทิธภิาพและเกดิความคุม้คา่ในเชงิภารกจิของรัฐ 

ง. ถกูทกุขอ้ ** 

  

7. ขอ้ใดถอืวา่เป็นเป้าหมายของการบรหิารราชการตามกฎหมายนี้ 

ก. ไมม่ขีัน้ตอนการปฏบิัตงิานเกนิความจ าเป็น 

ข. มกีารปรับปรงุภารกจิของสว่นราชการใหท้ันตอ่สถานการณ ์ 

ค. ประชาชนไดรั้บการอ านวยความสะดวกและไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ 
ง. ถกูทกุขอ้ ** 

  

8. การปฏบิัตริาชการทีม่เีป้าหมายเพือ่ใหเ้กดิความผาสกุและความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชนความ

สงบและปลอดภัยของสงัคมสว่นรวม ตลอดจนประโยชนส์งูสดุของประเทศ คอื 

ก. การบรหิารราชการเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน ** 

ข. การบรหิารราชการเพือ่ประโยชนข์องสงัคม  

ค. การบรหิารราชการเพือ่ประชาชน 

ง. ถกูทกุขอ้ 

  

9. ในการบรหิารราชการเพือ่ประโยชนส์ขุของประชาชน สว่นราชการจะตอ้งด าเนนิการโดยถอืวา่ 

ก. ประชาชนส าคัญทีส่ดุ  

ข. ระบบการบรหิารส าคัญทีส่ดุ 

ค. นโยบายรัฐบาลส าคัญทีส่ดุ 

ง. ประชาชนเป็นศนูยก์ลางทีจ่ะไดรั้บการบรกิารจากรัฐ ** 

  

10. การบรหิารราชการเพือ่ใหเ้กดิผลสมัฤทธิต์อ่ภารกจิของรัฐ ใหส้ว่นราชการปฏบิัต ิ 

ก. กอ่นจะด าเนนิการตามภารกจิใด สว่นราชการตอ้งจัดท าแผนปฏบิัตริาชการไวเ้ป็นการลว่งหนา้ 

ข. การก าหนดแผนปฏบิัตริาชการของสว่นราชการตอ้งมรีายละเอยีดของขัน้ตอน ระยะเวลาและ 
งบประมาณทีจ่ะตอ้งใชใ้นการด าเนนิการของแตล่ะขัน้ตอนเป้าหมายของภารกจิ ผลสมัฤทธิข์อง 
ภารกจิ และตัวชีว้ดัความส าเร็จของภารกจิ 

ค. สว่นราชการตอ้งจัดใหม้กีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตั ิตามแผนปฏบิัตริาชการตาม 
หลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีส่ว่นราชการก าหนดขึน้ ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานที ่ก.พ.ร. ก าหนด 

ง. ถกูทกุขอ้ ** 

  

11. หน่วยงานใด มอี านาจเสนอมาตรการก ากบัการปฏบิัตริาชการ ตอ่คณะรับฒนตร ี

ก. ส านักนายกรัฐมนตร ี 

ข. ก.พ.ร. ** 

ค. กระทรวง ทบวง กรม  

ง. ถกูทกุขอ้ 



  

12. การเสนอมาตรการก ากบัการปฏบิัตริาชการ ตอ่คณะรับฒนตร ีตอ้งท าเป็น 

ก. ลายลักษณอ์ักษร  

ข. วาจา 
ค. โดยวธิอีืน่ใด  

ง. ถกูทกุขอ้ ** 

  

13. เมือ่คณะรัฐมนตรไีดแ้ถลงนโยบายตอ่รัฐสภาแลว้ ใหห้น่วยงานใด รว่มกนัจัดท าแผนการบรหิาร

ราชการแผน่ดนิ เสนอตอ่คณะรัฐมนตร ี
ก. สภาพัฒนฯ์  

ข. ส านักงบประมาณ 

ค. ส านักงานเลขาธกิารคณะรัฐมนตร ี
ง. ถกูทกุขอ้ ** 

  

14. การเสนอแผนการบรหิารตามขอ้ทีแ่ลว้ ตอ้งเสนอภายในกีว่ัน 

ก. 30 วนั  

ข. 60 วนั 

ค. 90 วนั ** 

ง. แลว้แตม่ตคิณะรัฐมนตรกี าหนด 

  

15. แผนการบรหิารตามขอ้ทีแ่ลว้ เป็นแผน 

ก. 2 ปี  

ข. 4 ปี ** 

ค. 8 ปี  

ง. แลว้แตม่ตคิณะรัฐมนตรกี าหนด 

 


