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แนวขอสอบปลัดอาํเภอ  

ชุด สูเพื่ออนาคต  

โดยประพันธ เวารัมย 

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

1. โครงการตาสับปะรดของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวของกับการแกไขปญหาใด 

เปนหลัก  

ก. ปญหาเศรษฐกจิ  

ข. ปญหายาเสพติด 

ค. ปญหาอาชญากรรม 

ง. สิ่งแวดลอม 

จ. แรงงานตางดาว 

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

2. หนวยงานท่ีมหีนาท่ีบรหิารจัดการน้ําของเขื่อนตางๆ คอื 

ก. กรมชลประทาน 

ข. กรมเจาทา 

ค. กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 

ง. กรมทรัพยากรนํ้า 

จ. การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 

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

3. คานยิมองคการของกรมการปกครอง พ.ศ. 2555-2558 คอื ขอใด 

ก. สังคมไทยมคีวามสงบเรยีบรอย 

ข. สังคมอยูดมีสุีขดํารงความยั่งยนื 

ค. บําบัดทุกข บํารุงสุข 

ง. เปนองคกรธรรมาภบิาลมุงบูรณาการทุกภาคสวนในพื้นที่ 

จ. ถูกทุกขอ 

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

4. การอนญุาตใหมสีถานบรกิารในจังหวัดอยูในความรับผิดชอบของกลุมงานใด 

ในท่ีทําการปกครองจังหวัด 
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ก. กลุมงานการเงนิ 

ข. กลุมยุทธศาสตร 

ค. กลุมงานความมั่นคง 

ง. กลุมงานปกครอง 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

5. ศูนยเตือนภัยพบัิติแหงชาติสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ข. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ค. กระทรวงมหาดไทย 

ง. กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

จ. สํานักนายกรัฐมนตรี 

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

6. กรมทรัพยากรน้ําสังกดักระทรวงใด 

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ข. สํานักนายกรัฐมนตรี 

ค. หนวยงานอสิระ 

ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

7. การกอสรางทาเรอืน้าํลึกท่ีเมอืงทวายเปนโครงการท่ีดําเนนิการโดยประเทศใด 

ก. มาเลเซยี 

ข. ไทย 

ค. อนิเดยี 

ง. สงิคโปร 

จ. พมา 

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

8. ขอใด ตอไปนี้หมายถงึทรัพยสินขององคกร 

ก. บุคลากร 
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ข. องคความรูในองคกร 

ค. อาคาร เครื่องใชสํานักงาน 

ง. ขอ ก. และ ขอ ค. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

9. ขอใด เปนลักษณะขององคความรู 

ก. องคความรูเปนสนิทรัพยที่เปนมูลคาเพิ่มใหกับองคกร 

ข. องคความรูมักติดกับตัวบุคคลมากกวาอยูกบัองคกร 

ค. องคความรูมลัีกษณะเปนนามธรรมมากกวารูปธรรม 

ง. ขอ ก. และขอ ข. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

10. ขอใดตอไปนี้คอื องคความรูท่ีเกดิจากประสบการณตรง 

ก. การรับรูและสัมผัสโดยตรงกับสถานการณจรงิ 

ข. การศึกษาวจิัยเรื่องเด็กกอนวัยเรยีน 

ค. การทานผลทับทมิจะชวยตานอนุมูลอสิระในรางกาย 

ง. ขอ ก. และขอ ข. 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

11. ขอใดตอไปนี้คอื องคความรูท่ีเกดิจากการวิเคราะหอยางวิทยาศาสตร 

ก. การรับรูและสัมผัสโดยตรงกับสถานการณจรงิ 

ข. การทานผลทับทมิจะชวยตานอนุมูลอสิระในรางกาย 

ค. การศึกษาวจิัยเรื่องเด็กกอนวัยเรยีน 

ง. ขอ ก. และขอ ค. 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

12. ขอใดตอไปนี้ใหความหมายของคําวา “องคความรู” ไดอยางชดัเจนท่ีสุด 

ก. ความรูที่เกดิข้ึนภายในองคกรและภายนอกองคกร 

ข. ความรูที่พัฒนาจากการวเิคราะห สังเคราะหขอมูลจนแนใจวาถูกตอง 
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ค. ความรูที่ส่ังสมและถายทอดมาจากคนรุนกอน 

ง. ความ รูที่ เกิด ข้ึนตอ เรื่ อง ใดเรื่ องห น่ึง  อาจเกิด ข้ึนจากการถายทอด

ประสบการณ หรือจากการวิเคราะหขอมูล โดยความรูที่เกิดข้ึนน้ันผูรับ

สามารถนําไปใชไดโดยตรง 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

13. “การจัดการองคความรู” ตรงกับภาษาอังกฤษขอใด 

ก. Knowledge Administration 

ข. New Public management 

ค. Knowledge management 

ง. Knowledge how management 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

14. สารสนเทศ หมายถงึ 

ก. ขอเท็จจรงิที่ผานการวเิคราะห ประมวลผล แปลความ และสังเคราะหผล 

ข. ขอเท็จจรงิที่ผานการวเิคราะหผลอยางเดยีว 

ค. ขอเท็จจรงิที่เกดิข้ึนในสถานการณใดสถานการณหนึ่งหรอืหลายเหตุการณ 

ง. ขอเท็จจรงิที่ผานกระบวนการวเิคราะหและประมวลผล 

จ. ขอ ค. และขอ ง. 

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

15. ขอใดเรยีงกระบวนการเกดิขององคความรูไดอยางถูกตอง 

ก. สารสนเทศ ขอมูล องคความรู 

ข. ขอมูล สารสนเทศ องคความรู 

ค. ขอเท็จจรงิ องคความรู สารสนเทศ 

ง. สารสนเทศ ขอมูล ขอเท็จจรงิ 

จ. องคความรู ขอมลู สารสนเทศ 

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

16. การประชุมของกระทรวงมหาดไทยผาน Video Conference จัดเปนเทคโนโลยี

ประเภทใด 
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ก. เทคโนโลยีแบบแผนที่สารสนเทศหรือแผนที่เอกสาร (Information Document 

Mapping Technology) 

ข. เทคโนโลยีตัวแทนปญญาเครือขาย(Intelligent Agent / Network mining 

Technology) 

ค. เทคโนโลยีแบบการเคลื่อนไหวขององคความรู (knowledge-Flow-

Technology) 

ง. เทคโนโลยีที่เอื้ออํานวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนสารสนเทศและองคความรู 

(Information and Knowledge Exchange Technology) 

จ. เทคโนโลยแีหงสารสนเทศ (Information Conference) 

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

17. ขอใด กลาวถงึการวางแผนเชงิกลยุทธไดอยางถูกตอง 

ก. การวางแผนเชงิกลยุทธคํานงึสภาพแวดลอในปจจุบันเทานัน้ 

ข. องคภาครัฐไมเหมาะสมกับการวางแผนเชงิกลยุทธ 

ค. การวางแผนเชงิกลยุทธก็คอืการวางแผนโดยท่ัวไป 

ง. การวางแผนเชิงกลยุทธเกี่ยวของกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน

และภายนอกองคกร 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

18. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก ถาเปนผลกระทบในทางบวก เรียกวา

อะไร 

ก. ภัยคุกคาม 

ข. จุดแข็ง 

ค. โอกาส 

ง. จุดออน 

จ. ขอด ี

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

19. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกมเีปาหมายเพื่ออะไร 

ก. เพื่อใหทราบจุดออนจุดแข็งขององคกร 

ข. เพื่อใหองคกรปรับตัวไดทัน 
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ค. เพื่อเตรียมความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่กําลังจะ

เกดิข้ึน 

ง. ขอ ข. และขอ ค. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

20. ปจจัยท่ีทําใหการวางแผนเชงิกลยุทธประสบความสําเร็จคอือะไร 

ก. ทุกคนมคีวามเขาใจตรงกนัในข้ันตอนการวางแผน 

ข. ผูบรหิารลงมารวมในการดําเนนิการวางแผน 

ค. บุคลากรใหความรวมมอือยางด ี

ง. มกีารระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกระดับ 

จ. ถูกทุกขอ 

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

21. แผนกลยุทธมลัีกษณะอยางไร 

ก. เปนแผนในอุดมคติ 

ข. เปนแผนที่ยากมาก 

ค. เปนแผนที่สามารถทําได 

ง. เปนแผนที่อยากได 

จ. เปนแผนที่สวยหรู 

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

22. ขอใด กลาวถงึความหมายของวิสัยทัศนไดอยางชัดเจน 

ก. องคกรคาดหวังอะไรในอนาคต 

ข. องคกรมวีธิกีารบรรลุเปาหมายอยางไร 

ค. องคกรมเีปาหมายในการทํางานอยางไร 

ง. องคกรตัง้ใจจะเปนอะไรในอนาคต 

จ. องคการมแีนวทางการดําเนนิงานอยางไรในอนาคต 

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

23. ขอใดกลาวถงึความหมายของพันธกจิ (Mission) ไดอยางชัดเจน 

ก. เปนหลักที่ใชเปนแนวทางในการกําหนดวสัิยทัศน 

ข. องคกรต้ังใจจะเปนอะไรในอนาคต 
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ค. เปนหลักการที่ ใช เปนแนวทางในการตัดสินใจในการกําหนดเปาหมาย 

วัตถุประสงคและกลยุทธ 

ง. ขอ ก.และขอ ข. 

จ. ขอ ข. และขอ ค. 

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

24. การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) หมายถงึขอใด 

ก. วิธีบริหารจัดการที่มีการติดตอสื่อสารกับทุกฝายทั้งภายในหนวยงานและ

ภายนอกหนวยงาน เพื่อองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคไดอยางมี

ประสทิธภิาพ 

ข. วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการคาดการณและการลดผลเสียของความ

ไมแนนอน ที่จะเกิด ข้ึนกับองคกรทั้ ง น้ี  เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุ

วัตถุประสงคไดมปีระสทิธภิาพมากข้ึน 

ค. วิธีการบริหารจัดการที่เปนไปเพื่อการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดข้ึนกับองคกร 

ทัง้น้ีเพือ่องคกรกระจายความเสี่ยงในการดําเนนิงานอยางมปีระสทิธภิาพ 

ง. ขอ ก.และขอ ข.  

จ. ถูกทุกขอ 

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

25. วัตถุประสงคของการบรหิารความเส่ียง คอือะไร 

ก. การเยยีวยาความสูญเสยี หลักจากเกดิความสูญเสยี 

ข. การวางแผนเพื่อความอยูรอดขององคกรเมื่อเกดิความสูญเสยีเกดิข้ึน 

ค. การเตรยีมขององคกรเพื่อการวางแผนปองกันความสูญเสยี 

ง. ขอ ก.และขอ ข. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

26.ในการดําเนินการตามกระบวนการบริหารความเส่ียง ขั้นตอนแรกควร

ดําเนนิการอยางไร 

ก. จําแนกกลุมความเสี่ยง 

ข. จัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง 
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ค. วิเคราะห ประเมิน โอกาสที่เกิดข้ึนของความเสี่ยง และความรุนแรงของ

ผลกระทบ 

ง. ระบุความเสี่ยง ปจจัยความเสี่ยง รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนทั้งทางตรงและ

ทางออม 

จ. ถูกทุกขอ 

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

27.การบริหารจัดการ การเขามามีสวนรวมของประชาชนในการบริหารราชการ

แผนดนิผูมสีวนไดสวนเสีย(Stakeholder) หมายถงึ กลุมบุคคลใด 

ก. กลุมบุคคลที่เปนอาสาสมัครตรวจสอบการใหบรกิารภาครัฐ 

ข. กลุมบุคคลที่ไดรับการแตงตัง้ใหเปนคณะทํางานภาคประชาชน 

ค. กลุมบุคคลที่ไดรับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบจากประเด็นการบริหาร

หรอืการตัดสนิใจ 

ง. ขอ ข.และขอ ค. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

28.ขอใด เปนลักษณะสําคัญของเทคนคิการมสีวนรวมแบบปรกึษาหารอื 

ก. การสํารวจความคิดเห็น 

ข. การแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต 

ค. เวทสีาธารณะ 

ง. ขอ ก.และขอ ค. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

29. หลักการสําคัญของการเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

ราชการแผนดิน ท่ีเปนลักษณะการส่ือสารสองทาง (Dialogue) และมีการโต

กลับ (Feedback) มวัีตถุประสงคเพื่อ 

ก. ทุกฝายเขามามีสวนรวม โดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบ และผูมีสวนเกี่ยวของ

จากภาคสวนตางๆ 

ข. แลกเปลี่ยนขอมลู และนําความคดิเห็นของประชาชนมาพิจารณาประกอบการ

ตัดสนิใจ 
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ค. สรางความไววางไวและความนาเชื่อถือการดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตอ

สาธารณะ 

ง. ขอ ก.และขอ ข. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

30.ขอใด กลาวถงึคําวา “สมรรถนะ” ท่ีนํามาใชในระบบราชการพลเรือนของไทย

ถูกตองท่ีสุด 

ก. ระดับศักยภาพและความทีอ่งคกรตองการจากแตละบุคคล 

ข. คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดน 

ค. ความรูและทักษะทีเ่กดิจากประสบการณในการทํางาน 

ง. ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละบุคคล 

จ. ความรู และความสามารถที่จําเปนตองม ี

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

31. ขอใด กลาวถงึคําวา “สมรรถนะ” ท่ีนํามาใชในระบบราชการพลเรือนของไทย

ถูกตองท่ีสุด 

ก. ระดับศักยภาพและความที่องคกรตองการจากแตละบุคคล 

ข. คุณลักษณะเชงิพฤติกรรมที่ทําใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดน 

ค. ความรูและทักษะที่เกดิจากประสบการณในการทํางาน 

ง. ทักษะ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดานของแตละบุคคล 

จ. ความรู และความสามารถที่จําเปนตองม ี

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

32. สมรรถนะตัวใดท่ีขาราชการทุกคนตองม ี

ก. จริยธรรม 

ข. การบรกิารที่ดี 

ค. ความรวมแรงรวมใจ 

ง. ขอ ก.และขอ ข. 

จ. ถูกทุกขอ 

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

33. สมรรถนะหลักในขอใด ท่ีขาราชการกรมการปกครองทุกคนตองม ี
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ก. สภาวะผูนํา 

ข. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

ค. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 

ง. ความถูกตองของงาน 

จ. การมุงผลสัมฤทธิ ์

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

34. ขอใดไมใชสมรรถนะประจําตําแหนงปลัดอําเภอ ตามผลการศึกษาของ

กรมการปกครอง 

ก. การคิดวเิคราะห 

ข. ความเขาใจผูอื่น 

ค. สภาวะผูนํา 

ง. ขอ ก.และขอ ข. 

จ. ขอ ก. และขอ ค. 

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

35. ขอใดตอไปนี้ เปนสมรรถนะท่ีปลัดอําเภอตองมท้ัีงคู 

ก. บรกิารที่ด,ี ความเขาใจผูอื่น 

ข. บรกิารที่ด,ี วสัิยทัศน 

ค. จรยิธรรม,ความเขาใจผูอื่น 

ง. การมุงผลสัมฤทธิ์,วสัิยทัศน 

จ. การมุงผลสัมฤทธิ,์ สภาวะผูนํา 

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

36. ขอใดตอไปนี้ เปนสมรรถนะท่ีปลัดอําเภอตองมท้ัีงคู 

ก. บรกิารที่ด,ี ความเขาใจผูอื่น 

ข. บรกิารที่ด,ี วสัิยทัศน 

ค. จรยิธรรม,ความเขาใจผูอื่น 

ง. การมุงผลสัมฤทธิ์,วสัิยทัศน 

จ. การมุงผลสัมฤทธิ์, สภาวะผูนํา 

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

37. ตามโมเดลภูเขาน้ําแข็ง ไดเปรยีบใหสวนท่ีอยูเหนอืน้ําคอือะไร 
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ก. ความรู ทักษะตางๆ  

ข. ประสบการณ 

ค. สมรรถนะ 

ง. อุปนิสัย 

จ. ความสามารถ 

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

38. ขอใด ใหความหมายคําวา “เหตุสุดวิสัย” ไดถูกตองท่ีสุด 

ก. เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้ง

บุคคล ผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะไดระมัดระวังตาม

สมควรอันพงึคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะการนัน้ 

ข. เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้ง

บุคคล ผูตองประสบหรอืใกลจะตองประสบเหตุนัน้  

ค. เหตุใดๆ อันจะเกดิข้ึนก็ด ีใหผลพบัิตกิ็ด ีเปนเหตุที่ไมอาจปองกัน 

ง. เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้ง

บุคคล ผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุน้ัน จะไดระมัดระวังการตาม

สมควร 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 

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

39. ความหมาย “ขายฝาก” ขอใดถูกตองท่ีสุด 

ก. ผูกูไดกูยมืเงนิจํานวนหนึ่งจากบุคคลหนึ่งและฝากทรัพยสนิเปนประกัน 

ข. การซื้อขายกรรมสทิธิ์เปนของผูซื้อทันทแีตมขีอตกลงวาผูขาย อาจไถทรัพยคืน

ได 

ค. เจาของทรัพยสนินําออกใหเชาและใหคํามั่นวาจะขายทรัพยสนินัน้ 

ง. ผูขายโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินใหผูซื้อ โดยผูซื้อไดใชราคาเปนเงินกูขายเปน

การตอบแทน 

จ. ถูกทุกขอ 

******************************************* 
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40. กรณบุีคคลหนึ่งนําอสังหาริมทรัพยของตนหรือทรัพยท่ีกฎหมายอนุญาตไปจด

ทะเบียนอีกบุคคลหนึ่ง เพื่อเปนหลักประกันการชําระหนี้ โดยไมตองสงมอบ

ทรัพยดังกลาว เรยีกวา 

ก. จํานํา 

ข. ขายฝาก 

ค. ฝากทรัพย 

ง. ยมื 

จ. จํานอง 

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

41. การซื้อขายอสังหาริมทรัพย กฎหมายกําหนดวาตองทําอยางไร จึงจะม ี      

ผลสมบูรณไมเปนโมฆะ  

ก. ทําเปนหนังสอืตอและจดทะเบยีนระหวางผูซื้อและผูขาย 

ข. ทําเปนหนังสอืตอและจดทะเบยีนตอผูซื้อ 

ค. ทําเปนหนังสอืและจดทะเบยีนตอพนักงานเจาหนาที ่

ง. ทําเปนหนังสอืระหวางผูซื้อและผูขาย 

จ. ทําเปนหนังสอืตอพนักงานเจาหนาที ่

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

42. ขอใดตอไปนี้ใหหมายความถงึสาธารณะสมบัติของแผนดนิไดถูกตองท่ีสุด 

ก. ทรัพยสนิทุกชนิด หรอืที่สงวน 

ข. ทรัพยสนิทุกชนิดของแผนดนิซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน 

ค. ทรัพยสินทุกชนิดของแผนดินซึ่งใชเพื่อสาธารณประโยชน หรือสงวนไวเพื่อ

ประโยชนรวมกัน 

ง. ขอ ก. และ ขอ 

จ. ถูกทุกขอ 

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

43. สาธารณสมบัติของแผนดินประเภททรัพยสินสําหรับพลเมืองใชรวมกันมี

อะไรบาง 

ก. ทางหลวง / ทางนํ้า 

ข. ทะเลสาบ / ที่ชายตลิง่ 
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ค. ที่ชายตลิ่งของโรงแรมชายทะเล 

ง. ขอ ก. และ ขอ ข. 

จ. ขอ ข. และ ขอ ค. 

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

44. ท่ีดนิแปลงใดท่ีงอกรมิตล่ิง อยากทราบวาท่ีงอกนั้นจะตกเปนทรัพยสินของผูใด 

ก. ของกรมเจาทา 

ข. ของแผนดนิ 

ค. ขององคการบรหิารสวนจงัหวัด 

ง. ของเจาที่ดนิแปลงน้ัน 

จ. ของเจาของที่ดนิแปลงตดิกัน 

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

45. นาย ก. สรางโรงเรอืนท่ีดนิของนาย ข. โดยสุจรติ กฎหมายกําหนดใหผูใด เปน

เจาของโรงเรอืนนั้น 

ก. เปนเจาของโรงเรอืนรวมกัน 

ข. นาย ก. เปนเจาของโรงเรอืนเนื่องจากเปนผูปลูก 

ค. นาย ข. เปนเจาของโรงเรือนน้ัน แตตองใชคาแหงที่ดินเพียงที่เพิ่มข้ึน เพราะ

สรางโรงเรอืนน้ันใหแก นาย ก. 

ง. นาย ก. เปนเจาของโรงเรือนน้ัน แตตองใชคาแหงที่ดินเพียงที่เพิ่มข้ึน เพราะ

สรางโรงเรอืนน้ันใหแกนาย ข. 

จ. นาย ข. ตองรื้อถอนโรงเรือนน้ัน แลวนําไปขายไดเนื่องจาก นาย ก. ปลูกใน

ที่ดนิของนาย ข. 

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

46. รูปแบบการจัดทีมเฉพาะกจิเปนลักษณะการจัดองคกรแบบใด 

ก. Centralization Organization 

ข. Flat Organization 

ค. Tall Organization 

ง. Decentralization Organization 

จ. ไมมขีอใดกลาวถูกตอง 
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******************************************* 

47. ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑเกี่ยวกับความผิดทาง

ละเมดิของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 

ก. คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ข. ศาลฎกีาแผนกอาญาของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืง 

ค. ประธานสภาผูแทนราษฎร 

ง. นายกรัฐมนตร ี

จ. รัฐมนตรวีาการกระทรวงการคลัง 

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

48. ใครเปนผูรักษาการตาม พ.ร.บ.วิธปีฏบัิติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

ก. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ข. รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

ค. รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร ี

ง. นายกรัฐมนตร ี

จ. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

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

49. ขอใดตอไปนี้เปนหนาท่ีของฝายการเงนิและบัญชขีองท่ีทําการปกครองจังหวัด 

ก. การเงินพิเศษตามโครงการดานตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบทั้งหมดของ

จังหวัดน้ันๆ 

ข. ดานการเกี่ยวกับเงนิ บัญช ีและงบประมาณของสํานักงานจังหวัด 

ค. การใหคําแนะนําและตรวจสอบการดําเนินงานดานการเงินและบัญชีของที่ทํา

การปกครองอําเภอ 

ง. ขอ ก. และ ขอ 

จ. ถูกทุกขอ 

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

50.อํานาจหนาท่ีของกรมการปกครองและการแบงสวนราชการกําหนดไวใน

กฎหมายใด 

ก. พระราชกฤษฎกีา 

ข. พระราชบัญญัติ 
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ค. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทย 

ง. พระราชกําหนด 

จ. กฎกระทรวง 

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

51. ชั้นความลับของทางราชการ ขอใดกลาวถูกตอง 

ก. ปกปด, ลับที่สุด, ลับสุดยอด 

ข. ปกปด, ลับ, ลับมาก 

ค. ปกปด, ลับมาก, ลับที่สุด 

ง. ปกปด,ลับมาก,ลับสุดยอด 

จ. ลับ, ลับมาก, ลับที่สุด 

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

แนวขอสอบชุดน้ีอาจเปนประโยชนไมมากก็นอย ขอเปนสวนหนึ่งในการแบงปน (แจกฟร)ี 

แตอยาลมืไปดพู.ร.บ/ระเบยีบฉบับเต็มดวยนะครับ เผ่ือผมพมิพผิดหรอืเฉลยผิด 

ไมวาเปนแนวขอสอบอื่นๆก็ตาม 

เฉลยแนวขอสอบอยูดานลาง หากมคีวามผิดพลาดประการใด ก็ขออภัยไว ณ ที่นี้ดวย 

 หากจะกรุณาสงขอผิดพลาดมาทางเมล valrom2009@hotmail.com ใหทราบดวย 

จะขอบพระคุณอยางยิ่ง เพื่อไดจะปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

ขอใหโชคดใีนการสอบทุกคน 

จากเว็บไซต 

http://pun2013.bth.cc     

http://group.wunjun.com/valrom2012  

 http://group.wunjun.com/pun   

 

เฉลยแนวขอสอบดานลาง 
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เฉลย แนวขอสอบเตรยีมสอบปลัดอําเภอ ชุด สูเพื่ออนาคต โดยประพันธ เวารัมย ดังน้ีครับ 

 

 

 

 

 

 

ขอ 1 ข.  ขอ 29 ง.   

ขอ 2 ก.  ขอ 30 ข.   

ขอ 3 ค.  ขอ 31 ข. เปนแคแนวขอสอบ 

ขอ 4 ง  ขอ 32 จ. เผื่อใชประโยชนไดบาง 

ขอ 5 ง.  ขอ 33 จ. เพราะไมรูกรรมการจะออก 

ขอ 6 ง.  ขอ 34 ง. ขอสอบแบบไหน 

ขอ 7 จ.  ขอ 35 จ. ไมมคีวามสําเร็จใด 

ขอ 8 จ.  ขอ 36 จ. ปราศจากความพยายาม 

ขอ 9 จ.  ขอ 37 ก. แบงปนความรูสู 

ขอ 10 ก.  ขอ 38 ก. ความกาวหนา 

ขอ 11 ค.  ขอ 39 ข. http://pun2013.bth.cc 

ขอ 12 ง.  ขอ 40 จ.   

ขอ 13 ค.  ขอ 41 ค   

ขอ 14 ง.  ขอ 42 ค.   

ขอ 15 ข.  ขอ 43 ง.   

ขอ 16 ง.  ขอ 44 จ.   

ขอ 17 ง.  ขอ 45 ค.   

ขอ 18 ค.  ขอ 46 ข.   

ขอ 19 จ.  ขอ 47 ง.   

ขอ 20 จ.  ขอ 48 ง.   

ขอ 21 ค.  ขอ 49 ค.   

ขอ 22 ง.  ขอ 50 จ.   

ขอ 23 ค.  ขอ 51 จ.   

ขอ 24 ค.      

ขอ 25 จ.      

ขอ 26 ค.      

ขอ 27 ค.      

ขอ 28 ค.     
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