
   

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ  
ข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆ  

 (ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าหน้า) 
(ชุดที่ 1 จ านวน 67ข้อ) 

 
โดย ประพันธ์ เวารัมย ์
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หรือ 
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หรือ 
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แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่นและสวนราชการตางๆ  
ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา (ชุดที่ 1 67 ขอ) 

โดยประพันธ เวารัมย 

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

1. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ดํารงตําแหนงนายกรฐัมนตรคีนที่เทาใด 

ก. คนที่ 26 

ข. คนที่ 27 

ค. คนที่ 28 

ง. คนที่ 29 

จ. คนที่ 30 

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

2. พลเอกเปรม ตณิสูลานนท ประธานองคมนตรี เคยดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรคีนที่เทาใด 

ก. คนที่ 12 

ข. คนที่ 13 

ค. คนที่ 14 

ง. คนที่ 16 

จ. คนที่ 18   

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

3. อดีตนายกรัฐมนตรีคนใด เคยดํารงตําแหนงประธานคณะกรรมการราษฎร 

ก. หมอมราชวงศึกฤทธ์ิ ปราโมช 

ข. พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา 

ค. พระยามโนกรณนิติธาดา 

ง. จอมพลแปลก พิบลูสงคราม 

จ. นายทวี บุญยเกต 

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

4. ใครดํารงตําแหนง นายกรัฐมนตรคีนที่ 3 ของประเทศไทย 

ก. หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช 

ข. นายสัญญา ธรรมศักด์ิ 

ค. นายธานินทร กรัยวิเชียร 

ง. พลเอกเกรียงศักด์ิ ชมะนันทน 

จ. นายแปลก ขีตตะสงัคะ                     

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

5. ขอใดไมใชนโยบายทีน่างสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรฐัมนตรี ไดแถลงตอรัฐสภา 

ก. นโยบายการบรหิารกิจการบานเมืองที่ดี 
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ข. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวิต 

ค. นโยบายความมั่งคงแหงรัฐ 

ง. นโยบายการการเมืองนําการทหารภาคใต 

จ. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

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

6. นโยบายทีน่างสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตร ีไดแถลงตอรัฐสภามีกี่นโยบาย 

ก. 6 นโยบาย 

ข. 7 นโยบาย 

ค. 8 นโยบาย 

ง. 9 นโยบาย 

จ. 10 นโยบาย 

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

7. นโยบายของการแกไขและปองกนัปญหายาเสพติดใน “วาระแหงชาต”ิ ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด 

ข. ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรบัการบําบัดรักษา 

ค. ยึดหลักนิติธรรมในการปรามปรามลงโทษผูผลิต 

ง. ตอตานประเทศเพื่อบานทีเ่ปนแหลงผลิตสารต้ังตนยาเสพติด 

จ. การปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลงัทุกภาคสวน

เปนพลังแผนดินในการตอสูกบัยาเสพติด 

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

8. นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ SML ขอใด

กลาวไมถูกตอง 

ก. 300,000 บาท 

ข. 400,000 บาท 

ค. 500,000 บาท 

ง. 600,000 บาท 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

9. . นโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ หมูบานขนาด 

M จะไดรับจัดสรรงบประมาณจํานวนเทาใด 

ก. 300,000 บาท 

ข. 400,000 บาท 

ค. 500,000 บาท 

ง. 600,000 บาท 
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จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
10. นโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ในเรื่องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ตใหแก

โรงเรียน เปนนโยบายตามขอใด 

ก. นโยบายระยะกลางของรัฐบาล 

ข. นโยบายระดับสงูของรัฐบาลทีจ่ะดําเนินการ 

ค. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป 

ง. นโยบายเรงดวนทีจ่ะเริ่มดําเนินการในปแรก 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
11. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันที่เทาใด 

ก. 22 สิงหาคม 2554 

ข. 23 สิงหาคม 2554 

ค. 24 สิงหาคม 2554 

ง. 25 สิงหาคม 2554 

จ. 26 สิงหาคม 2554 

********************************** 
12. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรมีกี่ดาน 

ก. 6 ดาน 

ข. 7 ดาน 

ค. 8 ดาน 

ง. 9 ดาน 

จ. 10 ดาน 

********************************** 
13. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ปของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใด

กลาวถูกตอง 

ก. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศให ป พ.ศ. 2554 – 2555 เปนป 

“มหัศจรรยไทยแลนด” 

ข. เรงรัดและผลักดันการปฎิรปูการเมอืงทีป่ระชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

ค. ยกระดับสินคาเกษตร และใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน 

ง. นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ 

จ. เรงฟนฟูความสมัพันธและพฒันาความรวมมอืกับประเทศเพือ่นบาน และนานาประเทศ 

********************************** 
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14. นโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซ้ือภายในประเทศสรางสมดุลและ

ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค ตามนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ 

ชินวัตร ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. เพิ่มเงินกองทุนหมูบาน/ชุมชนเมืองแหงละ 1 ลานบาท 

ข. แรงงานมรีายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท 

ค. ใหมีมาตรการภาษีเพือ่ลดภาระการลงทุนสําหรบัสิง่จําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไปไดแก บานหลงัแรก 

และรถยนตคันแรก 

ง. ปริญญาตรมีีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท 

จ. จัดใหมเีบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได 

********************************** 
15. การปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหเหลือรอยละ 23 ในป 2555 และลดลงเหลือรอยละ 20 ใน

ป 2556 เพื่ออะไร 

ก. เพื่อใหมีสถานะทางการเงินการคลังของประเทศเขมแข็ง 

ข. เพื่อรองรับการเปดการคาเสรีในเอเชีย 

ค. เพื่อรองรับการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนป 2558 

ง. เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมในดานเศรษฐกจิ 

จ. เพื่อสรางโอกาสในการยกระดับคุณภาพชีวิตดวยการมีรายไดที่มั่นคงและสามารถใชหน้ีคืน 

********************************** 
16. การกําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติด เปน “วาระแหงชาติ” ตามนโยบาย

รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. นโยบายระยะกลางของรัฐบาล 

ข. นโยบายระดับสงูของรัฐบาลทีจ่ะดําเนินการ 

ค. นโยบายที่จะดําเนินการภายในชวงระยะ 4 ป 

ง. นโยบายเรงดวนทีจ่ะดําเนินการในปแรก 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
17. นโยบายเรงดวนที่จะดําเนินการในปแรกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร มีกี่ดาน 

ก. 8 ดาน 

ข. 12 ดาน 

ค. 16 ดาน 

ง. 18 ดาน 

จ. 20 ดาน 

********************************** 
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18. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาว

ไมถูกตอง 

ก. สงเสริมใหมีการบรหิารจัดการนํ้าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 

ข. ปองกันและปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจรงิจงั 

ค. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟปูระชาธิปไตย 

ง. แกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนและผูประกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟอและราคานํ้ามัน

เช้ือเพลิง 

จ. นโยบายที่ดิน ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

********************************** 
19. การกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร

ดําเนินการเปนกี่ระยะ 

ก. 2 ระยะ 

ข. 3 ระยะ 

ค. 4 ระยะ 

ง. 5 ระยะ 

จ. 6 ระยะ 

********************************** 
20. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร ปรับคณะรัฐมนตรีกอนประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันที่ 9 

ธันวาคม 2556 

ก. 2 ครั้ง 

ข. 3 ครั้ง 

ค. 4 ครั้ง 

ง. 5 ครั้ง 

จ. 6 ครั้ง 

********************************** 
21. ใครเปนผูรักษาการตามพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 

ก. นายกรัฐมนตร ี

ข. รองนายกรัฐมนตรีซึง่นายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

ค. ประธานกรรมการการเลือกต้ัง 

ง. นายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลอืกต้ัง 

จ. นายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลอืกต้ัง 

********************************** 
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22. หลังจากนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร เม่ือวันที่ 9 ธันวาคม 2556 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตองกําหนดวันเลือกตั้งทั่วไปภายในระยะเวลาตามขอใด 

นับแตวันยุบสภาผูแทนราษฎร  

ก. 30 วัน 

ข. 45 วัน 

ค. 30 วัน แตไมเกิน 60 วัน 

ง. 45 วัน แตไมเกิน 60 วัน  

จ. ไมนอยกวา 45 วัน แตไมเกิน 60 วัน 

********************************** 
23. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

ก. นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม 

ข. นโยบายศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

ค. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 

ง. นโยบายแรงงาน 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
24. ขอใดไมไดกลาวถึง ในนโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ก. ภาคเกษตร 

ข. ภาคอุตสาหกรรม 

ค. การตลาดการคา และการลงทุน 

ง. ภาคการทองเที่ยว การบริการ และการกีฬา 

จ. แรงงาน 

********************************** 
25. ขอใดไมใชนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ก. พัฒนาระบบประกันสุขภาพ เพิม่ประสิทธิภาพของระบบหลกัประกันสุขภาพถวนหนา 30 บาทรักษาทุก

โรค 

ข. เรงรัดและผลักดันการปฎิรปูการเมอืงทีป่ระชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

ค. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บแล็ตใหแกโรงเรียน 

ง. ยกระดับราคาสินคาเกษตรกรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงนิทุน 

จ. สงเสริมใหประชาชน มีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารจากทางราชการ สื่อมวลชน และสื่อสาธารณะทุก

ประเภทไดอยางกวางขวาง 

********************************** 
26. การจัดใหเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันได สําหรับผูสูงอายุ ตามนยายรัฐบาลนางสาว       

ยิ่งลักษณ ชินวัตร ขอใดกลาวไมถูกตอง 
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ก. ผูมีอายุ 59 ป จะไดรบั 600 บาท 

ข. ผูมีอายุ 79 ป จะไดรบั 700 บาท 

ค. ผูมีอายุ 89 ป จะไดรบั 800 บาท 

ง. ผูมีอายุ 100 ป จะไดรับ 1,000 บาท 

********************************** 
27. ขอใด ไมเกี่ยวของกับนโยบายเกี่ยวกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซ้ือ

ภายในประเทศ 

ก. บานหลังแรก และรถยนตคันแรก 

ข. ผูจบการศึกษาระดับปรญิญาตรี มีรายไดเดือนละไมนอยกวา 15,000 บาท 

ค. จัดใหมเีบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ 

ง. ดําเนินการใหแรงงานมรีายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท 

จ. เพิ่มเงินทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองอีกแหงละ 1 ลาน 

********************************** 
28. ตามที่มีการจัดใหมีเบี้ยยังชีพยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดตามนโยบายรัฐบาลนางสาวยิ่ง

ลักษณ ชินวัตร โดยใหผูผูสูงอายุครบกี่ปภายในเดือนกันยายน สามารถลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยัง

ชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดในเดือนพฤศจิกายนของทุกป 

ก. 58 ป 

ข. 59 ป 

ค. 60 ป 

ง. 60 ปบริบรูณ 

จ. 61 ป 

********************************** 
29. เบี้ยยังชีพรายการใด ที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตั้งงบประมาณรายจายประจําป โดยไมใช

เงินอุดหนุน 

ก. เบี้ยยังชีพคนพกิาร 

ข. เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

ค. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 

ง. เบี้ยยังชีพคนพกิารและเบี้ยยังชีพผูสงูอายุ 

จ. เบี้ยยังชีพผูปวยเอดสและเบี้ยยังชีพคนพิการ 

********************************** 
30. ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 เม่ือวันที่ 9 

ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้งลวงหนาในวันที่เทาใด 

ก. 5 มกราคม 2557 

ข. 12 มกราคม 2557 
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ค. 19 มกราคม 2557 

ง. 25 มกราคม 2557 

จ. 26 มกราคม 2557 

********************************** 
31. ตามที่นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตรประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2556 เม่ือวันที่ 9 

ธันวาคม 2556 และคณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศวันที่

เทาใด 

ก. 5 มกราคม 2557 

ข. 12 มกราคม 2557 

ค. 26 มกราคม 2557 

ง. 2 กุมภาพันธ 2557 

จ. 9 กุมภาพันธ 2557 

********************************** 
32. ตําแหนงใด เปนผูแตงตั้งเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล 

ก. นายกรัฐมนตร ี

ข. รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ง. อธิบดีกรมการปกครอง 

จ. อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

********************************** 
33. หนวยงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใด ไมมีคณะกรรมการกลาง แตใชรวมกับหนวยงาน

อื่น 

ก. องคการบรหิารสวนจังหวัด 

ข. เมืองพัทยา 

ค. เทศบาล  

ง. องคการบรหิารสวนตําบล 

จ. ไมมีขอกลาวถูกตอง 

********************************** 
34. ใครดํารงตําแหนงเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวน

ตําบล (ป 2557) 

ก. นายวัลลภ  พริ้งพงษ 
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ข. นายชาญนะ เอี่ยมแสง 

ค. นายสมดี คชาย่ังยืน 

ง. ดร.โชคชัย เดชอมรธัญ 

จ. นายสมศักด์ิ ปะริสทุโธ เหมทานนท 

********************************** 
35. ใครดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย คนปจจุบัน (ป 2557) 

ก. นายแกนเพชร ชวงรังษี 

ข. นายพระนาย สุวรรณรัฐ 

ค. นายวิเชียร ชวลิต  

ง. นายวิบูลย สงวนพงศ  

จ. นายวิชัย ศรีขวัญ 

********************************** 
36. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สังกัดหนวยงานใด 

ก. สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข. สํานักนายกรัฐมนตร ี

ค. คณะกรรมการกระจายอํานาจ 

ง. องคกรอสิระตามรัฐธรรมนูญ 

จ. กระทรวงมหาดไทย 

********************************** 
37. เสาหลักของ AEC ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) 

ข. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ค. ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 

ง. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
38. อาเซียนเกิดข้ึนในรัฐบาลไทย ในสมัยใครดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

ก. นายปรีดี พนมยงค 

ข. นายสัญญา ธรรมศักด์ิ 

ค. จอมพลถนอม กิตติขจร 

ง. ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช 

จ. พลเอกเปรม ติณสูลานนท 

********************************** 
39. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ASEAN Political and Security Community : APSC 
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ข. ASEAN Comprehensive Investment Agreement 

ค. ASEAN Soio – Cultural Community : ASCC 

ง. ASEAN Economic Community : AEC 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
40. ประเทศใดเปนกลุมผูกอตั้ง สมาคมอาสา (ASA,Association of South East Asia) 

ก. ไทย มาเลเซีย สงิคโปร อินโดนีเซีย และฟลปิปนส 

ข. ไทย สิงคโปร และอินโดนีเซีย 

ค. ไทย มาเลเซีย ฟลปินส และสงิคโปร 

ง. ไทย มาเลเซีย และฟลิปปนส 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
41. ขอใดไมใชวัตถุประสงคหลักของอาเซียน 

ก. เปนเวทสีําหรบัการสรางสันติภาพและการทหารในเอเชียใต 

ข. ใชเปนเวทีแกไขปญหาความขัดแยงภายในภูมิภาค 

ค. สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิ สงัคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค 

ง. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกจิและความมั่นคงในภูมิภาค 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
42. ประเทศที่กอตั้งกลุมประเทศอาเซียน ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารสุซาลาม ไทย 

ข. มาเลเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารสุซาลาม สิงคโปร ไทย 

ค. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิปนส สงิคโปร ไทย 

ง. อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลปิปนส บรูไนดารุสซาลาม ไทย 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
43. โครงสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือบานอาเซียน ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. สงเสริมการแขงขันแบบเสรีโดยไมตองพึ่งพากัน 

ข. มีตลาดและฐานการผลิตรวมกัน 

ค. มีความสามารถแขงขันสูง 

ง. สงเสริมการรวมกลุมอาเซียนเขากับประชาคมโลก 

จ. สรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกจิระหวางสมาชิกอาเซียน 

********************************** 
44.  ASEAN Economic Community : AEC ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ประชาคมสังคมนิยมแหงอาเซียน 
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ข. ประชาเศรษฐกิจอาเซียน 

ค. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

ง. ประชาสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

จ. ถูกทุกขอ 

********************************** 
45. ประเทศใด ไมใชกลุมประเทศอาเซียนหรือ สมาคมประชาชาติแหงอาเซียตะวันออกเฉียงใต 

ก. บรูไน ดารุสาลาม 

ข. สาธารณรัฐฟลิปปนส 

ค. ติมอรตะวัน 

ง. สาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
46. อาเซียนจะรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจภายในกี่ปใด 

ก. ป 2558 

ข. ป 2559 

ค. ป 2560 

ง. ป 2561 

จ. ป 2562 

********************************** 
47. กุญแจสําคัญสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. ความรวมมือในการเคลือ่นยายทรพัยากร 

ข. เจตนารมณทางการเมือง 

ค. การดําเนินการตามพันธกจิ 

ง. การหารือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 

จ. สรางความเทาเทียมในการพัฒนาเศรษฐกจิ 

********************************** 
48. จากการดําเนินงานของอาเซียนมานานถึง 46 กวาป ใชกรอบใดในการดําเนินการจนถึง

ปจจุบัน 

ก. กําหนดประเทศผูประสานงานหลกั (Country Coordinators) 

ข. ความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Comprehensive investment Agreement) 

ค. ใชโรงเรียนเปนฐานในการลงทุนของอาเซียน (School Based Management for Local 

Development) 

ง. ปฎิญญากรุงเทพ ฯ (Bangkok declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) 

จ. ถูกทุกขอ 

********************************** 
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49. ASEAN Soio – Cultural Community : ASCC หมายถึงขอใด 

ก. ประชาคมสังคมนิยมแหงอาเซียน 

ข. ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

ค. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

ง. ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
50. ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Single Production) 

ก. การเคลื่อนยายแรงงานตางดาว 

ข. การเคลื่อนยายการลงทุนอยางเสร ี

ค. การเคลื่อนยายบริการอยางเสร ี

ง. การเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากข้ึน 

จ. การเคลื่อนยายการลงทุนใน 10 ประเทศ 

********************************** 
51. กลุมสมาชิกหรือที่เรียกวา CLMV เปนกลุมประเทศตามขอใด 

ก. สหรัฐอเมรกิา EU 

ข. กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

ค. จีน ญี่ปุน เกาหลีใต 

ง. ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ติมอรตะวันออก 

จ. สหรัฐอเมรกิา จีน 

********************************** 
52. หลักการกระจายอํานาจ มีความหมายตรงกับขอใดตอไปนี้ 

ก. Decentralization 

ข. Deconcentration 

ค. Decentration 

ง. Centralization 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

********************************** 
53. การปกครองทองถ่ิน มีข้ึนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่เทาใด 

ก. รัชกาลที่ 3 

ข. รัชกาลที่ 4 

ค. รัชกาลที่ 5 

ง. รัชกาลที่ 6 

จ. หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 

********************************** 
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54. หลักการกระจายอํานาจ ไดมีการทดลอง จัดตั้งหนวยการปกครองทองถ่ิน ตามขอใด 

ก. ดุสิตธานี 

ข. สุขาภิบาลทาฉลอม 

ค. สุขาภิบาลกรุงเทพ 

ง. การออก พ.ร.บ.สุขาภิบาลตามหัวเมือง ร.ศ. 127 

จ. จัดต้ังสุขาภิบาลทุกจังหวัด 

********************************** 
55. กระทรวงมหาดไทย ไดจัดตั้งสุขาภิบาลข้ึนครั้งแรก ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. เมืองพัทยา 

ข. สุขาภิบาลดุสิตธานี 

ค. สุขาภิบาลทาฉลอม 

ง. สุขาภิบาลกรุงเทพฯ 

จ. สุขาภิบาลธนบุรี 

********************************** 
56. รูปแบบการจัดระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน ตามพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2534 ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

ข. ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมาย 

ค. ราชการสวนทองถ่ินอื่นตามกฎหมาย 

ง. เทศบาล และสุขาภิบาล 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
57. ปจจุบัน องคการบริหารสวนจังหวัด (2557) มีกี่แหง 

ก. 74 แหง 

ข. 75 แหง 

ค. 76 แหง 

ง. 77 แหง 

จ. 78 แหง 

********************************** 
58. ขอใดไมใชจุดมุงหมาย ตามคําแถลงนโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ก. นําพาประเทศไทยอยูเย็นเปนสุข รวมกัน 

ข. นําพาประเทศไทยสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุล 

ค. นําพาประเทศไทยสูการเนนประชาคมอาเซียนในป 2558 

ง. นําพาประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันท 
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จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

********************************** 
59. การแถลงนโยบายของรัฐบาล ตองแถลงภายในกี่วัน นับแตไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แตงตั้ง 

ก. 7 วัน 

ข. 15 วัน 

ค. 30 วัน 

ง. 45 วัน 

จ. 60 วัน 

********************************** 
60. ขอใดไมกลาวถูกตองเกี่ยวกับ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ก. นโยบายหลักของรัฐบาล มี 8 ขอ 

ข. นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรก มี 16 ขอ 

ค. นโยบายการบริหารราชการแผนดินของรัฐบาล แบงเปน 2 ระยะ 

ง. นโยบายการเมืองนําการทหารภาคใตเปนนโยบายระยะเรงดวน 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

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

61. ตําแหนงใด เปนรองประธานรัฐสภา 

ก. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ข. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรที่รัฐสภาเลือก 

ค. ประธานกรรมการบริหารพรรคการเมือง 

ง. ประธานวุฒิสภา 

จ. รองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

62. ขอใดกลาวไมถูกตองเกี่ยวกับวุฒิสภา 

ก. วุฒิสภาประกอบดวยสมาชิกจํานวน 150 คน 

ข. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังในแตละจังหวัด จังหวัดละ 1 คน รวมเปน 76 คน 

ค. สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากสรรหาหักดวยสมาชิกที่มาจากการเลือกต้ัง รวมเปน 74 คน 

ง. วุฒิสภาอายุไมตํ่ากวา 40 ปบริบูรณในวันสมัครรับเลือกต้ังหรือวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

จ. คณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาคณะหน่ึง มีจํานวน 10 คน 

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

63. หากจังหวัดบึงกาฬมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาดวย สมาชิกวุฒิสภาจะประกอบดวยสมาชิก

วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งกี่คน 

ก. 73 คน 
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ข. 74 คน 

ค. 75 คน 

ง. 76 คน 

จ. 77 คน 

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

64. เม่ือวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง พระมหากษัตริยจะไดทรงตรา

พระราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้งใหมเปนการเลือกตั้งทั่วไป 

ซ่ึงตองกําหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน นับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง

สิ้นสุดลง และวันเลือกตั้งนั้นตองกําหนดเปนวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร 

ก. 15 วัน 

ข. 30 วัน 

ค. 45 วัน 

ง. 60 วัน 

จ. 90 วัน 

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

65. เม่ือวาระของสมาชิกวุฒิสภาซ่ึงมาจากการสรรหาสิ้นสุดลง ใหคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ประกาศกําหนดวันเริ่มการสรรหาและระยะเวลาการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ซ่ึงตองทําการสรรหา

ใหแลวเสร็จภายในกี่วัน นับแตวันที่วาระของสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาสิ้นสุดลง 

ก. 15 วัน 

ข. 30 วัน 

ค. 45 วัน 

ง. 60 วัน 

จ. 90 วัน 

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

66.สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีกําหนดคราวละกี่ป  นับแต วันเลือกตั้ ง  หรือ วันที่

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการสรรหา แลวแตกรณี โดยสมาชิกวุฒิสภาจะดํารง

ตําแหนงติดตอกันเกินหนึ่งวาระไมได 

ก. 4 ป 

ข. 5 ป 

ค. 6 ป 

ง. 7 ป 

จ. 9 ป 

********************************** 
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67. บุคคลผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้เปนผูมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือไดรับ

การเสนอช่ือเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา ขอใดไมกลาวถูกตอง 

ก. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แปลงสญัชาติมาแลวไมนอยกวา 5 ป 

ข. มีอายุไมตํ่ากวา 45 ปบริบรูณในวันสมัครรับเลอืกต้ังหรอืวันที่ไดรับการเสนอช่ือ 

ค. สําเร็จการศึกษาไมตํ่ากวาปรญิญาตรีหรือเทียบเทา 

ง. .ผูสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังตองมีช่ืออยูในทะเบียนบานในจังหวัดที่สมัคร

รับเลือกต้ังมาแลวเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาหาปนับถึงวันสมัครรับเลือกต้ัง 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง 

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

 

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหน่ึงในการแบงปน (แจกฟร)ี 

แตอยาลืมไปดูระเบียบฉบับเต็มดวยนะครับ เผื่อผมพมิพผิดหรือเฉลยผิดไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆก็ตาม 

เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมีความผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่น้ีดวย 

 หากจะกรุณาสงขอผิดพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย 

จะขอบพระคุณอยางย่ิง เพื่อไดจะปรับปรงุแกไขใหถูกตอง 

ขอใหโชคดีในการสอบทกุคน 

จากเว็บไซต 

http://pun2013.bth.cc   

http://valrom2012.fix.gs   

http://pun.fix.gs 

 

 

 

เฉลยแนวขอสอบดานลาง 
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เฉลย แนวขอสอบเตรียมสอบทองถ่ินและสวนราชการตางๆ 

ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวท่ี 1 (67 ขอ) 

โดยประพันธ เวารัมย ดังน้ีครับ 

 

ขอ 1 ค.    ขอ 31 ง.  ขอ 61 ง. 

 ขอ 2 ง.    ขอ 32 จ.  ขอ 62 จ. 

ขอ 3 ค.    ขอ 33 ข.  ขอ 63 จ. 

ขอ 4 จ.    ขอ 34  ค.  ขอ 64 ข. 

ขอ 5 ง.    ขอ 35 ง.  ขอ 65 ง. 

ขอ 6 ง.    ขอ 36 จ.  ขอ 66 ค. 

ขอ 7 ง.    ขอ 37 ก.  ขอ 67 ก. 

ขอ 8 ง.    ขอ 38 ค.  อาน ทบทวน 

ขอ 9 ข.    ขอ 39 ก.  สูๆ สูๆ 

ขอ 10 ง.    ขอ 40 ง.  เพื่อ อนาคต 

ขอ 11 ข.    ขอ 41 ก.  ไมมีความ สําเร็จใด 

ขอ 12 ข.    ขอ 42 ค.  ปราศจาก ความมุงมั่น 

ขอ 13 ง.    ขอ 43 ก.  สูๆๆๆ 

สูๆๆๆ 

ขอ 14 ก.    ขอ 44 ข.  

ขอ 15 ค.    ขอ 45 ค.  

ขอ 16 ง.    ขอ 46 ก.  เปนกําลัง ใจใหทุกคน 

ขอ 17 ค.    ขอ 47 จ.  สังคมแหง การแบงปน 

ขอ 18 จ.    ขอ 48 ง.   

ขอ 19 ก.    ขอ 49 ค.  แบงปน ความรู 

ขอ 20 ง.    ขอ 50 ก.  สูความ กาวหนา 

ขอ 21 จ.    ขอ 51 ข.    

ขอ 22 จ.    ขอ 52 ก.    

ขอ 23 จ.    ขอ 53 ค.    

ขอ 24 จ.    ขอ 54 ค.    

ขอ 25 จ.    ขอ 55 ค.    

ขอ 26 ก.    ขอ 56 ก.    

ขอ 27 จ.   

 

ขอ 57 ค.    

ขอ 28 ข.    ขอ 58 ก.    

ขอ 29 ค.    ขอ 59 ข.    

ขอ 30 จ.    ขอ 60 ง.    


