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แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลขา่วสารของราชการ พ.ศ.2540 
 

10. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ   ประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน 
 ก. รัฐมนตรี     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดกระทรวงการคลัง   ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
11. ผู้ใดไม่ใช่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 ก. ปลัดกระทรวงกลาโหม   ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ค. ปลัดกรุงเทพมหานคร    ง. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังมีจํานวนกี่คน 
 ก. ห้าคน      ข. เจ็ดคน 
 ค. เก้าคน     ง. สิบเอ็ดคน 
 
13. คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร คณะหนึ่งประกอบด้วยใครบ้าง 
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 ข. บุคคลไม่น้อยกว่าสองคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ค. บุคคลไม่น้อยกว่าสามคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 ง. บุคคลไม่น้อยกว่าส่ีคน เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ 
 
14.ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการท่ีส่ังให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ  เอกสาร 
หรือพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาต้องระวางโทษอย่างไร 
 ก. จําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ข.  จําคุกไม่เกินสองเดือน  หรือปรับไม่เกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ค. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินสามพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ง. จําคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
15. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดหรือเง่ือนไขท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐกําหนดโดยทําการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีปกปิด  ต้องระวางโทษอย่างไร 
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แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยรกัษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 
 
4.ในการกําหนดชั้นความลับนั้น ให้คํานึงถึงส่ิงใด 
 ก. การปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานของรัฐ 
 ข. ประโยชน์แห่งรัฐ 
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5."ประโยชน์แห่งรัฐ" หมายความรวมถึงการดําเนินงานของรัฐเกี่ยวกับส่ิงใด 
 ก. ประโยชน์สาธารณะ 
 ข. ประโยชน์ของเอกชน 
 ค. ประโยชน์ของรัฐบาล 
 ง. ประโยชน์สาธารณะหรอืประโยชน์ของเอกชนประกอบกัน 
 
6.ข้อใดไม่ใช่เรื่องของประโยชน์แห่งรัฐ 
 ก. การเมืองระหว่างประเทศ 
 ข. เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
 ค. การพลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 ง. ไม่มีข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง 
7.หัวหน้าหน่วยงานของรฐั มีฐานะเป็นอะไร 
 ก. นิติบุคคล     ข. นิติรัฐ 
 ค. หน่วยงานอิสระ    ง. รฐัวิสาหกจิ 
 
8.หัวหน้าหน่วยงานของรฐั สําหรับราชการส่วนภูมภิาคคือผู้ใด 
 ก. นายกรัฐมนตรี    ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. รองนายกรัฐมนตร ี
 
9.จากข้อข้างต้น สําหรับส่วนราชการอ่ืนนั้นมีผู้ใดไม่ใช่หัวหน้าหน่วยงานของรฐั 
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 ก. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเมืองพัทยา 
 
10.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ สําหรับงานของรัฐวิสาหกิจคือผู้ใด 
 ก. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ  ข. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ง. นายกเมืองพัทยา 
 
11."การปรับชั้นความลับ" หมายความถึงข้อใด 
 ก. การลดชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ข. การเพ่ิมชัน้ความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ค. การยกเลิกชั้นความลับของข้อมูลข่าวสาร 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 
12.ในการทบทวนการปฏิบัติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการน้ันต้องมี
การกระทาํทกุๆ  กี่ปีเป็นอย่างน้อย 
 ก. ทุกๆ 1 ปี     ข. ทุกๆ 2 ปี 
 ค. ทุกๆ 3 ปี     ง. ทกุๆ 5 ปี 
 
13.จากข้อข้างต้น  ผู้ใดจัดให้มีการทบทวนการปฏบัิติการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับ
ของทางราชการ 
 ก. นายกรัฐมนตรี     

ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
 ง. กรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล 
14.ผู้รกัษาข้อมูลข่าวสารลับในหน่วยงานของตนและอาจมอบหมายหน้าที่ดังกล่าวได้ตามความ
จําเป็นคือผู้ใด 
 ก. หัวหน้ารัฐ     ข. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ค. คณะกรรมการบริหาร   ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบยีบบริหารราชการแผ่นดนิ พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเตมิ ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 
6.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลางน้ันจะประกอบด้วยอะไรบ้าง 
 ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ข. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี, กระทรวง, ทบวง , กรม 
 ค. สํานักนายกรัฐมนตร,ี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง , ทบวง , กรม 
 ง. จังหวัด, อําเภอ 
 ตอบ ก. สํานักนายกรัฐมนตร,ี กระทรวง, ทบวง , กรม 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ดังนี้ 
(1)   สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2)   กระทรวง หรือทบวงซ่ึงมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง 
(3)   ทบวง ซ่ึงสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4)   กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซ่ึงสังกัดหรือ 
ไม่สังกัดสํานักนากยกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7) 
 

7.สํานักนายกรัฐมนตรีมฐีานะเป็นหน่วยงานใด 
 ก. กระทรวง     ข. ทบวง 
 ค. กรม      ง. หน่วยงานอิสระ 
 ตอบ ก. กระทรวง 
 สํานักนายกรฐัมนตรีมีฐานะเป็นกระทรวง  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534 มาตรา 7 วรรค 2) 
 
8.การบริหารราชการส่วนกลางน้ันมีฐานะเป็นอย่างไร 
 ก. นิติรัฐ     ข. นิติบุคคล 
 ค. รัฐวิสาหกจิ     ง. หน่วยงานอิสระ 
 ตอบ ข. นติิบุคคล 

การบริหารราชการส่วนกลางมีฐานะเป็นนิติบุคคล 



หน้า 7 
 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

....... เจาะข้อสอบ ธุรการ....... 

(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 7 วรรค 3)  
 
9.อํานาจหน้าท่ีของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้แก่ข้อใด 
 ก. ราชการประจําท่ัวไปของสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ข. ราชการทีม่ิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง 
 ค. กํากับและเร่งรัดการปฏบัิติราชการของส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการประจํา 
ทั่วไปของสํานักนายกรัฐมนตรี และราชการที่คณะรัฐมนตรีมิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของกรมใด
กรมหนึ่งในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการในสํานักนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ
ของสํานักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นราชการส่วนราชการซ่ึงกฎหมายกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการข้ึน
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 17)  
 
10.ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง 
 ก. สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี  ข. สํานักงานปลัดกระทรวง 
 ค. ทบวง     ง. กรม 
 ตอบ ค. ทบวง 

ให้จัดระเบียบราชการของกระทรวง ดังนี้ 
(1)   สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรี 
(2)   สํานักงานปลัดกระทรวง 
(3)   กรม  
(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 18 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 

2545)  
 

11.ในการแต่งต้ังอธิบดีนั้น ให้ผู้ใดนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมติั 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
 ค. นายกรัฐมนตรี    ง. รัฐมนตรวีา่การกระทรวง 
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....... เจาะข้อสอบ ธุรการ....... 

แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   
 
1. การโอนเอกสารแบบ Perpetual หมายถึง 

ก. การย้ายเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนย์เอกสารในทันที 
  ข. การย้ายเอกสารระหว่างปฏิบัติไปเก็บที่ศูนย์เอกสารในทันที 
  ค. การโอนเอกสารระหว่างปฏิบัติไปเก็บในแผนกเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
  ง. การย้ายเอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินไปเก็บที่ศูนย์เอกสารตามระยะเวลาที่กําหนด 
 
2. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบท่ีควรกําหนดไว้ในตารางการควบคุมรายงาน    

ก. จํานวนฉบับท่ีจัดทํา    ข. ระยะเวลาในการเก็บรายงาน 
   ค. ความถ่ีของการจัดทํา   ง. จํานวนหน้าที่จัดทํา 
 
3. โครงร่างของแบบฟอร์มตอนใด พิมพ์ข้อความนําที่บอกให้ทราบว่าแบบฟอร์มนั้นเกี่ยวกับใคร 

ก. ชื่อแบบฟอร์ม    ข. การเริ่มเรื่อง   
ค. เนื้อเรื่อง     ง.  คําส่ังหรือคําแนะนํา 

 
4. ข้อใดไม่ใช่แนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีอัดสําเนา 

ก. ปริมาณสูงสุดของสําเนาที่ต้องการ    
ข. ลักษณะและประเภทตัวแบบต้นฉบับที่ใช้ทําสําเนา 
ค. ต้องการทําเอกสารเป็นสีอ่ืน ๆ นอกจากสีขาวดํา  
ง. ไม่มีข้อใดถูก 

 
5. ความหมายของการจัดแผนผังสํานักงาน ข้อใดกล่าวผิด  
  ก. การจัดสภาพแวดล้อมในการทํางานอย่างเหมาะสม 
  ข. การกําหนดตําแหน่งท่ีต้ังหน่วยงานต่าง ๆ ของพ้ืนที่ทั้งหมด 
  ค. การจัดสายทางเดินของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  ง. การวางแผนในการจัดระเบียบปัจจัยต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า 
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....... เจาะข้อสอบ ธุรการ....... 

6. ระบบโทรศัพท์ระบบใดไม่จัดเป็นประเภทใช้สาย     
ก.  โทรศัพท์ระบบ PABX   ข. โทรศัพท์ระบบคีย์เทเลโฟน  
ค.  โทรศัพท์ระบบสายตรง   ง.  โทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์ 

 
7. Electronic Mail หมายถึง 

ก.การส่งเอกสารทางไปรษณีย์อากาศ  ข. การส่งข่าวสารโดยระบบคอมพิวเตอร์ 
ค. การส่งข่าวสารผ่านตามสายโทรศัพท์ ง. การส่งข่าวสารโดยใช้เครื่องโทรสาร 

 
8. PABX เป็นโทรศัพท์ระบบใด       

ก. โทรศัพท์ระบบตู้สาขาอัตโนมัติ  ข. โทรศัพท์ระบบเซลลูลาร์   
ค. โทรศัพท์แบบไร้สาย    ง. โทรศัพท์แบบวิทยุ 

 
9. ข้อใดถูกหลักการเคล่ือนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ   

ก. เก็บเอกสารประเภทกําลังปฏิบัติอยู่ไว้ใกล้ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ข. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแล้วไว้ใกล้ตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ค. เก็บเอกสารประเภท Active ไว้ห่างไกลตัวผู้ปฏิบัติงาน 
  ง. เก็บเอกสารประเภทปฏิบัติเสร็จส้ินแล้วไว้กับเอกสาร Active 
 
10. ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดไม่สมบูรณ์ในตัว 

ก. ระบบวันที่     ข.ระบบชื่อเรื่อง   
ค. ระบบภูมิศาสตร์    ง. ระบบตัวเลข 

 
11.ระบบสําคัญที่เป็นงานหลักของสํานักงานอัตโนมัติ ยกเว้น    

ก. ระบบประชุมทางไกล   ข.ระบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์   
ค.ระบบเทเลเท็กซ์    ง.ระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
12. เครื่องโทรสาร เป็นเครื่องใช้สํานักงานประเภทใด 

ก. เครื่องใช้ติดต่อส่ือสารข้อมูลด้วยวาจา  
ข. เครื่องใช้ติดต่อส่ือสารข้อมูลโดยลายลักษณ์อักษร 
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ค. เครื่องประมวลผลข้อมูล     
ง. เครื่องบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 

 
13.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใดเป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกในการค้นหาได้ดีที่สุด 

ก. ระบบตัวเลข     ข.ระบบภูมิศาสตร์  
ค.ระบบตัวอักษร    ง.ระบบวันที่ 

 
14.การจัดทําดัชนี (Indexing) หมายถึง  
  ก.การจัดทํารายงานอ้างอิง ถ่ายเอกสารฉบับดังกล่าวเกี่ยวข้องกับเอกสารใดอีกบ้าง 
  ข. การนําเอกสารเข้าไปเก็บในแฟ้มและตู้ที่เตรียมไว้   
  ค. การจัดทําข้อสังเกตลงบนเอกสารท่ีจะจัดเก็บ 
  ง. การจําแนกเอกสารออกตามวิธีการจัดเก็บที่กําหนดไว้ 
 

 15. Disposable Files หมายถึงอะไร 
ก.เอกสารท่ีปฏิบัติเสร็จส้ินแล้ว   ข.เอกสารท่ีใช้อ้างอิงน้อย 
ค.เอกสารท่ีมีค่าหรือเอกสารสําคัญ  ง.เอกสารท่ีไม่มีค่าในการอ้างอิง 

 
16.เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในบ้าน 

ก. มินิคอมพิวเตอร์    ข. ไมโครคอมพิวเตอร์ 
ค. เมนเฟรมคอมพิวเตอร์   ง.ซูเปอร์เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 

 
17.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ส้ินเปลืองเวลาในการค้นหามากกว่าวิธีอ่ืน 

ก.ระบบตัวอักษร    ข.ระบบภูมิศาสตร์  
ค. ระบบตัวเลข     ง.ระบบวันที่ 

 
18. ข้อแนะนําในการจัดเก็บเอกสาร ข้อใดกล่าวถูก 
  ก.เรียงเอกสารฉบับล่าสุดไว้ด้านในแฟ้ม และเก็บแฟ้มไว้ด้านหลังของบัตรนํา 
  ข.การเรียงตัวย่อให้จัดเรียงลําดับเหมือนกับตัวเต็มตามที่สะกด 
  ค.การเรียงลําดับชื่อภาษาอังกฤษให้ข้ึนต้นด้วยช่ือต้น ตามด้วยช่ือกลาง และนามสกุล 
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