
   

 

 

 

 

 

แนวข้อสอบ  
เตรียมสอบท้องถิ่น ชุดแบ่งปันความรู้สู่ความก้าวหน้า  

 
(ชุดที่ 1 จ านวน 46 ข้อ) 
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แนวขอสอบเตรียมสอบทองถิ่น  
ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 (46 ขอ) 

โดยประพันธ เวารัมย 

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

1. ขอใด เปนวิสัยทัศนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ก. เปนองคกรหลักในการสงเสริมสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นปฏิบัติงานตามอํานาจหนาทีภ่ายใต

หลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 

ข. เปนองคกรหลักในการสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขมแข็งอยางยั่งยืน 

ค. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ง. สงเสริมพัฒนาทองถิ่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

จ. พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นกาวสูประชาคมอาเซียน  

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

2. นายวัลลภ พร้ิงพงษ เปนอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนที่เทาใด 

ก. คนที่ 9 

ข. คนที่ 10 

ค. คนที่ 11 

ง. คนที่ 12 

จ. คนที่ 13 

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

3. ใครไมเคย เปนรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ก. นายวัลลภ พร้ิงพงษ 

ข. นายสมดี คชายั่งยืน 

ค. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน 

ง. นายชุมพร พลรักษ 

จ. นายแกนเพชร ชวงรังษี 

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

4. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด 

ก. นายชาญนะ เอ่ียมแสง 

ข. นายสมดี คชายั่งยืน 

ค. ดร.โชคชยั เดชอมรธัญ 

ง. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท 

จ. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน 

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

5. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
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ก. นายชาญนะ เอ่ียมแสง 

ข. ดร.โชคชยั เดชอมรธัญ 

ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท 

ง. นายสมดี คชายั่งยืน 

จ. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน 

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

6. ใครเปนเลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล 

ก. นายชาญนะ เอ่ียมแสง 

ข. ดร.โชคชยั เดชอมรธัญ 

ค. นายสมดี คชายั่งยืน 

ง. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท 

จ. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน 

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

7. ใครดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปจจุบัน (2557) 

ก. นายพระนาย สุวรรณรัฐ 

ข. นายวิเชยีร ชวลติ 

ค. นายมานติ  วฒันเสน 

ง. นายวิชยั ศรีขวัญ 

จ. นายวิบลูย สงวนพงศ 

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

8. หนวยงานตอไปน้ี ไมได สังกัดกระทรวงมหาดไทย  

ก. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  

ข. กรมราชทัณฑ  

ค. กรมการปกครอง  

ง. กรมโยธาธิการและผังเมือง  

จ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  

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

9. สวนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีจํานวนเทาใด 

ก. 5 สวนราชการ 

ข. 6 สวนราชการ 

ค. 7 สวนราชการ 

ง. 8 สวนราชการ 

จ. 9 สวนราชการ  

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

10. สวนราชการตอไปน้ี ไมมี ฐานะเปนนิติบุคคล  
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ก. สภาตําบล   

ข. จังหวัด   

ค. อําเภอ  

ง. เทศบาล  

จ. องคการบริหารสวนตําบล  

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

11. ราชการบริหารสวนกลางของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ขอใดกลาวไมถูกตอง 

ก. สํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารทองถิ่น 

ข. สํานักพัฒนาระบบบริหารบุคคลสวนทองถิ่น 

ค. สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 

ง. กองคลงั 

จ. ไมมีขอใดกลาวไมถูกตอง  

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

12. ขอใดไมไดเปนหนาที่ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  

ก. พัฒนาบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและของกรม 

ข. สงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

ค. ตดิตามประเมินผล และจัดทํารายงานเกีย่วกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 

ง. กําหนดแนวทางและจัดทํามาตรฐานทั่วไปเกีย่วกับการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จ. เปนหนาทีข่องกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทุกขอ 

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

13. สวนราชการใด ในสํานักนายกรัฐมนตรีที่ไมไดขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี 

ก. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ข. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

ค. สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 

ง. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

จ. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

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

14. สวนราชการใด ไมมีฐานะเปนกรม  

ก. สํานักงบประมาณ 

ข. สํานักนายกรัฐมนตรี 

ค. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

ง. สถาบันนิติวิทยาศาสตร 

จ. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

********************************** 
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15. ตําแหนงใด เปนกรมการจังหวัดและเลขานุการ 

ก. นายอําเภอ 

ข. ปลัดจังหวัด 

ค. รองผูวาราชการจังหวัด 

ง. หัวหนาสํานกังานจังหวัด 

จ. จาจังหวัด 

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

16. ใครเปนประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

ก. ผูวาราชการจังหวัด 

ข. ปลัดจังหวัด 

ค. อธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

ง. ผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

จ. อธิบดกีรมการปกครอง 

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

17. หากจะยุบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ. กฎกระทรวง 

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

18. หากจะยุบกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ. กฎกระทรวง 

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

19. หากมีการรวมกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกับกรมการปกครอง ถาไมมีการกําหนด

ตําแหนงหรืออัตราของขาราชการหรือลูกจางเพิ่มข้ึนใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
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จ. พระราชกําหนด 

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

20. ถามีการจัดต้ังกรมทองถ่ินข้ึน ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

จ. พระราชกําหนด 

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

21. หากมีการจัดต้ังจังหวัดขึ้นใหม ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชกฤษฎีกา 

ข. มตคิณะรัฐมนตรี 

ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ง. พระราชกําหนด 

จ. พระราชบัญญตั ิ

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

22. การเปล่ียนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชกฤษฎีกา 

ข. มตคิณะรัฐมนตรี 

ค. พระราชกําหนด 

ง. พระราชบัญญตั ิ

จ. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

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

23. การที่กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอํานาจหรือมีคําสั่งที่เกี่ยวของไปยังหัวหนาคณะผูแทน ให

แจงผานหนวยงานใด 

ก. สํานักนายกรัฐมนตรี 

ข. กระทรวงมหาดไทย 

ค. สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ง. กระทรวงการตางประเทศ 

จ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

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

24. กรมปาไม เดิมสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงมหาดไทย 

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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ค. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ง. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จ. กระทรวงพลังงาน 

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

25. สวนราชการหรือกรมใด จัดต้ังข้ึนหลังสุด 

ก. กรมการขาว 

ข. กรมสงเสริมวัฒนธรรม 

ค. กรมทางหลวงชนบท 

ง. กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

จ. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

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

26. สวนราชการใด ตอไปน้ี ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล 

ก. สํานักนายกรัฐมนตรี 

ข. สํานักงานปลดักระทรวง 

ค. สํานักงานรัฐมนตรี 

ง. กรมสอบสวนคดพิีเศษ 

จ. สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาต ิ

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

27. ในจังหวัดหน่ึง นอกจากจะมีผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการ 

และรับผิดชอบงานบริหารราชการจังหวัด และใหตําแหนงใด เปนผูชวยเหลือผูวาราชการจังหวัด 

และมีอํานาจบังคับบัญชาขาราชการฝายบริหารสวนภูมิภาคซ่ึงสังกัดกระทรวง ทบวง กรมน้ัน ใน

จังหวัดน้ัน 

ก. ปลัดจังหวัด 

ข. รองผูวาราชการจังหวัด 

ค. หัวหนาสํานกังานจังหวัด 

ง. จาจังหวัด 

จ. ทองถิ่นจังหวัด 

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

28. การยุบอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชกฤษฎีกา 

ข. มตคิณะรัฐมนตรี 

ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ง. พระราชกําหนด 

จ. พระราชบัญญตั ิ
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********************************** 

29. การเปล่ียนแปลงเขตอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. มตคิณะรัฐมนตรี 

ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค. พระราชกําหนด 

ง. พระราชบัญญตั ิ

จ. พระราชกฤษฎีกา 

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

30. การจัดตั้งอําเภอ ใหตราเปนกฎหมายใด 

ก. มตคิณะรัฐมนตรี 

ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค. พระราชกฤษฎีกา 

ง. พระราชกําหนด 

จ. พระราชบัญญตั ิ

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

31. ในอําเภอหน่ึง ใหมีคณะบุคคลผูทําหนาที่ไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทของประชาชน ใน

เร่ืองที่พิพาททางแพงเก่ียวกับที่ดิน มรดก และขอพิพาททางแพงอื่นมีทุนทรัพยไมเกินกี่บาท 

ก. หาหม่ืนบาท 

ข. หกหม่ืนบาท 

ค. หน่ึงแสนบาท 

ง. สองแสนบาท 

จ. สามแสนบาท 

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

32. ตําแหนงใดเปนประธาน ก.พ.ร. 

ก. นายกรัฐมนตรี 

ข. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ค. รัฐมนตรีซ่ึงไดรับมอบหมาย 

ง. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย 

จ. เลขาธิการ ก.พ. 

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

33. ใครเปนประธาน ก.พ.ร. คนปจจุบัน (2557) 

ก. นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร 

ข. พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก 

ค. นายปลอดประสพ สุรัสวด ี



รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun2013.bth.cc   และ  http://valrom2012.fix.gs   หนา 8 

ง. นายพงศเทพ เทพกาญจนา 

จ. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ 

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

34. ใครเลขาธิการ ก.พ.ร. คนปจจุบัน (2557) 

ก. นายทศพร ศิริพันธ 

ข. นายบวรศกัดิ์ อุรวรรณโณ 

ค. นายอารีพงศ ภูชอุม 

ง. นายจรัส สุวรรณมาลา 

จ. นายวิษณุ เครืองาม 

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

35. บุคคลใด ไมเคยเปนผูบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 

ก. นายจาตุรนต ฉายแสง 

ข. นายวันมูหะมัดนอร มะทา 

ค. นายประมวล รุจนเสรี 

ง. นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ 

จ. นายเสริมศักดิ ์พงศพานิช 

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

36. ภายในกระทรวงจะการกําหนดสวนราชการระดับกรมต้ังแตสองกรมข้ึนไป อยูภายใตกลุม

ภารกิจเดียวกันสามารถกระทําได โดยตราเปนกฎหมายใด 

ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา 

ค. ประกาศกระทรวง 

ง. กฎกระทรวง 

จ. ขอบงัคับ 

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

37. ตําแหนงใดเปนขาราชการการเมือง 

ก. ผูชวยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ค. เลขานุการรัฐมนตรี 

ง. รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

จ. ผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

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

38. จังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอํานาจเจริญ หากตองการแบงเขตพื้นที่ของบาง

อําเภอใหจังหวัดอํานาจเจริญ จะตองตราเปนกฎหมายใด 
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ก. พระราชกฤษฎีกา 

ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

ค. มตคิณะรัฐมนตรี 

ง. กฎกระทรวงกระทรวง 

จ. พระราชบัญญตั ิ

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

39.  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาที่ในเร่ืองใด 

ก. ราชการของรัฐสภา 

ข. ราชการทางการเมือง      

ค. ราชการในพระองค        

ง. ขอ ข. และ ค. ถูก 

จ. ถูกทกุขอ 

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

40. กรณีจําเปนนายกรัฐมนตรีสามารถยังย้ังการปฏิบัติราชการของหนวยงานใดบางหาก

หนวยงานน้ันปฏิบัติราชการขัดตอนโยบายหรือมติคณะรัฐมนตรี และมีอํานาจส่ังสอบสวน

ขอเท็จจริง 

ก. ราชการสวนกลาง    

ข. ราชการสวนภูมภิาค 

ค. ราชการสวนทองถิ่น     

ง. เฉพาะขอ ก. และ ข. 

จ. ยับยัง้ทุกขอ 

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

41. ภายในกระทรวงจะออกกฎกระทรวงกําหนดใหสวนราชการระดับกรมต้ังแตสองสวนราชการ

ข้ึนไปอยูภายใตกลุมภารกิจเดียวกันก็ได โดยใหแตละกลุมภารกิจมีผูดํารงตําแหนงไมตํ่ากวา

ตําแหนงคนหนึ่งเปนหัวหนากลุมภารกิจรับผิดชอบราชการและบังคับบัญชาขาราชการของสวน

ราชการในกลุมภารกิจน้ัน 

ก. ปลัดกระทรวง 

ข. รองปลัดกระทรวง 

ค. อธิบด ี

ง. รองอธิบด ี

จ. ผูอํานวยการ 

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

42. กระทรวงใดมีเหตุพิเศษ ตองการแบงทองที่ออกเปนเขต และใหมีหัวหนาสวนราชการประจํา

เขต สามารถไดโดยอาศัยกฎหมายใด 
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ก. พระราชบัญญตั ิ

ข. พระราชกฤษฎีกา  

ค. มตคิณะรัฐมนตรี                                                                 

ง. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

จ. กฎกระทรวง 

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

43. กระทรวง ทบวง กรมจะตองการแบงทองที่ออกเปนเขตและใหมีหัวหนาสวนราชการประจํา

เขตมีอํานาจหนาที่ดําเนินการในเร่ืองใด 

ก. ปฏบิตัิทางการเงิน                      

ข. ปฏบิตัิงานทางวิชาการ 

ค. ปฏบิตัิงานตรวจสอบ    

ง. ปฏบิตัิงานการวิจัย 

จ. ถูกทกุขอ 

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

44. การที่กระทรวง ทบวง กรมใด จะกําหนดใหมีผูตรวจราชการของกระทรวง ทบวง กรม ตอง

พิจารณาจากส่ิงใด 

ก. ลักษณะงานที่มีการตรวจสอบ     

ข. สภาพและประมาณของงาน 

ค. ภารกิจที่รับผดิชอบ                   

ง. ถูกตองทุกขอ 

จ. ไมมีขอใดกลาวถูกตอง 

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

45. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีไมอาจปฏิบัติราชการได ใหรองนายกรัฐมนตรีเปนผูดําเนินการอยางไร 

ก. ปฏบิตัิหนาทีแ่ทน 

ข. ปฏบิตัิราชการแทน 

ค. รักษาการแทน 

ง. รักษาราชการแทน 

จ. แลวแตกรณี 

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

46.ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีตาย ขาดคุณสมบัติ ตองคําพิพากษาใหจําคุก หรือศาลรัฐธรรมนูญ

วินิจฉัยวาความเปนรัฐมนตรีของนายกส้ินสุดลงในระหวางที่รอคณะรัฐมนตรีชุดใหมเขามารับ

หนาที่น้ัน คณะรัฐมนตรีชุดเดิมจะตองทําอยางไร 

ก. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ข. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบตัหินาทีแ่ทนนายกรัฐมนตรี 
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ค. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบตัิราชการแทนนายกรัฐมนตรี 

ง. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีคนใดคนหน่ึงปฏิบตัหินาทีแ่ทนนายกรัฐมนตรีแลวทุกกรณี 

จ. มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งปฏิบตัิราชการแทนแลวแตกรณี 

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

 

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟรี) 

แตอยาลืมไปดูพ.ร.บ.ฉบบัเต็มที่เก่ียวของดวยนะครับ เผื่อผมพิมพผดิหรือเฉลยผดิไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆก็ตาม 

เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมีความผดิพลาดประการใด กข็ออภยัไว ณ ที่น้ีดวย 

 หากจะกรุณาสงขอผดิพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย 

จะขอบพระคุณอยางยิง่ เพ่ือไดจะปรับปรุงแกไขใหถกูตอง 

ขอใหโชคดีในการสอบทกุคน 

จากเวบ็ไซต 

http://pun2013.bth.cc   

http://valrom2012.fix.gs   

http://pun.fix.gs 

 

 

 

เฉลยแนวขอสอบดานลาง 
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เฉลยแนวขอสอบเตรียมสอบทองถิน่  

ชุดแบงปนความรูสูความกาวหนา กาวที่ 1 

(ชุดท่ี 1 จํานวน 46 ขอ) โดยประพันธ เวารัมย ดังน้ีครับ 

 

 

ขอ 1 ก.    ขอ 31 ง. 

 ขอ 2 ง.    ขอ 32 ข. 

ขอ 3 จ.    ขอ 33 ง. 

ขอ 4 ข.    ขอ 34  ค. 

ขอ 5 ง.    ขอ 35 ก. 

ขอ 6 ค.    ขอ 36 ง. 

ขอ 7 จ.    ขอ 37 ค. 

ขอ 8 ข.    ขอ 38 จ. 

ขอ 9 ง.    ขอ 39 ข. 

ขอ 10 ค.    ขอ 40 จ. 

ขอ 11 ค.    ขอ 41 ค. 

ขอ 12 ค.    ขอ 42 ข. 

ขอ 13 ค.    ขอ 43 ข. 

ขอ 14 ข.    ขอ 44 ข. 

ขอ 15 ง.    ขอ 45 ง. 

ขอ 16 ง.    ขอ 46 ข. 

ขอ 17 ข.      

ขอ 18 ข.    อาน ทําความ 

ขอ 19 ข.    เขาใจ ทบทวน 

ขอ 20 ก.    สูๆ สูๆ 

ขอ 21 จ.    เพ่ือ อนาคต 

ขอ 22 ง.   

 ทําไดกี่ขอครับ โชคดีในการสอบนะครับ 

อยาลืมไปดูพ
.ร.บ.ที่เกี่ยวของ

ประกอบดวย  สูๆๆนะครับ 

 

ขอ 23 ง.    

ขอ 24 ง.    

ขอ 25 ง.    

ขอ 26 ค.    

ขอ 27 ก.    

ขอ 28 ก.    

ขอ 29 จ.    

ขอ 30 ค.     


