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รู้จักกบักระทรวงมหาดไทย (มท.)   

 
  วิสัยทัศนกระทรวงมหาดไทย :  เปนกระทรวงหลักในการบริหารจัดการ และบูรณาการ 

ทุกภาคสวน เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขประชาชน 
 

  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย :  พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา     
   
  เว็บไซต  : www.moi.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กระทรวงมหาดไทย แบงการบริหารเปน 8 สวน  
A    สํานักงานรัฐมนตรี     E    กรมที่ดิน  
B    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   F    กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
C    กรมการปกครอง     G    กรมโยธาธกิารและผังเมือง 
D    กรมการพัฒนาชุมชน     H    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น *** 
 
 

 

ใหเราโฟกัสไปท่ี  H  คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
นั่นคือ อปท เกี่ยวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี้ 
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง 

 

          กระทรวงมหาดไทยมีอํานาจและหนาท่ีเกี่ยวกับการบําบัดทุกข บํารุงสุข 
การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน การอํานวยความเปนธรรมของสังคม 
การสงเสริมและพัฒนาการเมือง การปกครอง การพัฒนาการบริหารราชการสวน
ภูมิภาค การปกครองทองท่ี การสงเสริมการปกครองทองถิ่นและการพัฒนาชุมชน 
การทะเบียนราษฎร  ความมั่นคงภายใน กิจการสาธารณภัย และการพัฒนาเมือง 
และราชการอื่นตามท่ีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของกระทรวงมหาดไทย  
หรือสวนราชการท่ีสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 

http://www.dol.go.th/dol/index.php?option=com_content&task=view&id=892&Itemid=207
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133C722D6E0440003BA24A787
http://www.dpt.go.th/about_us/
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133B622D6E0440003BA24A787
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133CC22D6E0440003BA24A787
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หนวยงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย      

1.  การไฟฟานครหลวง      2.  การไฟฟาสวนภูมิภาค      3. การประปานครหลวง              

4.  การประปาสวนภูมิภาค    5.  องคการตลาด  

        
ทําความเขาใจกับคําศัพท คํายอ  มท  :  กระทรวงมหาดไทย 
      สถ  :  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
     สถ.จ.  :  สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
 
 

กสถ. คณะกรรมการกลางการสอบแขงขันพนักงานสวนทองถิ่น  
(เกี่ยวกับการสอบภาพรวมท้ังประเทศ) 

 
 
 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย (สถ.) 
 
 

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น :  นายจรินทร   จักกะพาก   
เว็บไซตกรมฯ  www.dla.go.th 

 
      กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (สถ.)  มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและสนับสนุนองคกร 
ปกครองสวนทองถิ่น  (อปท)  โดยพัฒนาและใหคําปรึกษา  แนะนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลังและการบริหารจัด 
การเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและมีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อทําความเขาใจกับผูอานวา การบริหารสวนกลางก็หมายถึง 
การทํางานท่ีรับผิดชอบโดยรวมท้ังประเทศของงานซึ่งเกี่ยวของ 
ในสวนตางๆของกรมดังกลาวนี้ นั่นเอง (ภาพรวมของประเทศ) 

 

http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFAC0133E522D6E0440003BA24A787
http://www.moi.go.th/pls/portal/url/ITEM/A5DFA95D8C4F234FE0440003BA24A787
http://www.mwa.co.th/download/cgpolicy.pdf
http://www.pwa.co.th/general/regional.html
http://www.market-organization.or.th/index.php/2009-02-20-18-04-58.html


19 
 

 
      การแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น (ราชกิจจานุเบกษา 18 มกราคม 2559) 

  (๑)    สํานักงานเลขานุการกรม      
  (๒)    กองการเจาหนาท่ี           
  (๓)    กองคลัง         
  (๔)    กองกฎหมายและระเบียบทองถิ่น         
  (๕)    กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถิ่น        
  (๖)    กองพัฒนาและสงเสริมการบริหารงานทองถิ่น  
  (๗)    กองยุทธศาสตรและแผนงาน 
  (๘)    กองสงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทองถิ่น 
  (๙)    ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศทองถิ่น 
  (๑๐)  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
  (๑๑)  สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
  (๑๒)  สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

 
 
 
 

สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด 
(เปนสวนงานท่ีกระจายไปดําเนินการในแตละจังหวัด) 

 
 
 
 
 
 

           สวนนี้เอง ซึ่งเปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานสงเสริมสนับสนุนองคการปกครองสวนทองถิ่น  
  ในแตละจังหวัด โดยยอวา สถ.จ. เชน สถ.จ. พิษณุโลก ก็หมายถึง สํานักงานสงเสริมการปกครอง  
  ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
 
     สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด  มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
     (๑)   ดําเนินการเกีย่วกับอํานาจหนาท่ีของกรมในเขตพื้นท่ีจังหวัด 
     (๒)   อํานวยการประสาน ปฏิบัติงาน สงเสริม และสนับสนุนงานอันเปนอํานาจหนาท่ีของผูวา 
            ราชการจังหวัดและนายอําเภอดานการกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
     (๓)   ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นท่ีเกี่ยวของหรือท่ีไดรับ       
            มอบหมาย 
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บุคคลระดับสําคัญ ฝายบริหารระดับสูงที่ควรรูจัก 

 
กระทรวงมหาดไทย  

 
 
 
 
 

พลเอกอนุพงษ  เผาจินดา   
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

นายสุธี มากบุญ 
                                                                                       รัฐมนตรีชวยวาการฯ 

 
 

นายกฤษฎา บุญราช  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

   
 
 

              A           B           C           D           E           F           G           H    
 
 
ใหเราโฟกัสไปท่ี  H  คือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น   
นั่นคือ อปท เกี่ยวของและจะดูรายละเอียดตางๆในสวนนี้ 
เงินเดือนของขาราชการสวน อปท จะมาจากงบกรมนี้เอง 
ทานอธิบดีของกรมอื่นๆ A – G อาจไมจําเปนตองรูจักก็ได  

 
 
 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในปจจุบันมีท้ังหมดสามทาน 
 

      นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม               นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร               นายธนา ยันตรโกวิท 

นายจรินทร  จักกะพาก   
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) 
 
 

     องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) คือหนวยงานของรัฐท่ีดําเนินงานเปนอิสระจากสวนกลาง  
มีสถานะเปนนิติบุคคล ทําหนาท่ีบริหารจัดการกิจการตางๆในทองถิ่นของตน โดยรัฐเองก็หวังใหมี
การกระจายอํานาจลงมาสูระดับทองถิ่น ชวยใหประชาชนมีสวนรวมในการใชอํานาจรัฐดูแลตนเอง
มากขึ้นแนวคิดการกระจายอํานาจสูทองถิ่นนั้นเชื่อวาจะมีการพัฒนาไดดี การบริหารทองถิ่นตางๆ
จะสามารถขับเคล่ือนงานไดสอดคลองกับพื้นท่ีซึ่งตนเองดําเนินการอยู การเบิกจายงบประมาณ
ตางๆก็คงตรงตามความตองการของประชาชนในแตละพื้นท่ีกอใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

 
 

งบประมาณทองถิ่นท่ีรัฐบาลสวนกลางจัดสรรให อปท. จะขึ้นอยูกับจํานวนประชากรใน
ทองถิ่นโดยจุดเร่ิมตนสําคัญของการปฏิรูป อปท. ยุคใหมนี้เกิดขึ้นในป 2542  ไดมีการประกาศ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นมา 
อยางชัดเจนเปนฉบับแรกของประเทศไทย ทําใหกระบวนการกระจายอํานาจมีการปฏิรูปอยาง 
เปนระบบท้ังสงผลใหมีการจัดสรรภาษีและโอนภารกิจตางๆจากรัฐบาลกลางมให อปท. มากขึ้น  
โดยหลักการแลวนั้นจากสถานภาพของการเปนนิติบุคคลตามหลักจริงๆ อปท ควรสามารถสราง
รายไดหรือหาเงินสวนท่ีบริหารจัดการตัวเองไดมากพอสมควร แตในความเปนจริงแลว อปท. จะ
ไดรับงบประมาณอุดหนุนจากภาครัฐเสียเปนสวนใหญ สวนท่ี อปท ตางๆสามารถจัดสรรหรือหา 
เองได ยังคิดเปนเปอรเซ็นตท่ีไมมากนัก  

 
 
 

  “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หรือ อปท. ไดแก องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 
เทศบาล และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  มีสมาชิกสภาและนายกสภาท่ีมาจากการ
เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน  ซึ่งมีการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ 2 แหง ไดแก  

1. กรุงเทพมหานคร                   2.  เมืองพัทยา 
 
       รูปแบบพิเศษมีการบริหารจัดการไมเหมือนกับรูปแบบท่ัวไปจะมีขึ้นเปนกรณีๆไปใน

ประเทศอื่นๆสวนใหญจะเปนเขตเมืองใหญอยางเมืองหลวงหรือเมืองทองเท่ียว ซึ่งไมเหมาะสม 
ท่ีจะใชรูปแบบท่ัวไปมาใชในการปกครอง  
 
            โดยประเทศไทยปจจุบันมี 2 แหงพิเศษ คือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 
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ÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ Í»· ¨Ð·íÒ§Ò¹ã¹Ê‹Ç¹ à·ÈºÒÅ Íº¨ ËÃ×Í Íºµ â´ÂÁÕ¼ÙŒºÑ§¤ÑººÑÞªÒ
àª‹¹ ¹ÒÂ¡à·ÈÁ¹µÃÕ ã¹¡íÒ¡Ñº¢Í§¼ÙŒÇ‹ÒÃÒª¡ÒÃ¨Ñ§ËÇÑ´ (ÁÕ¼ÙŒÇ‹ÒÏ¤ÍÂ¤ØÁÍÂÙ‹ÍÕ¡·Õ»ÃÐÁÒ³¹Ñé¹)   

¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ¨Ðä´ŒÃÑºà§Ô¹à´×Í¹µ‹Ò§æ¨Ò¡§º¢Í§¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (Ê¶.) «Öè§ÍÂÙ‹
ã¹ÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â áµ‹Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹äÁ‹ä´ŒÊÑ§¡Ñ´¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â ¤×ÍäÁ‹ÁÕ
ÊÑ§¡Ñ´ / ãËŒà»š¹ÍÔÊÃÐ¨Ò¡Ê‹Ç¹¡ÅÒ§ à¾ÕÂ§áµ‹¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹ (¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â) 
à»š¹½†ÒÂ·Õèª‹ÇÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Ê‹§àÊÃÔÁª‹ÇÂàËÅ×ÍÍ§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹¹Ñè¹àÍ§  

 

    องคกรปกครองทองถิน่โดยทั่วไป  แบงโครงสรางการบริหารจัดการออกเปน 2 สวน คือ 

1. สภาทองถิ่น  มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการ ตราขอกําหนดของทองถิ่น ซึ่งจะเปน
กฎหมายทีม่ีผลบังคับใช ในระดับทองถิ่นนั้น ท้ังในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับการงบประมาณประจําปท่ี 
ฝายบริหารเสนอ และเร่ืองอื่นๆ ใหชุมชนในทองถิ่นนั้น ไดยึดถือปฏิบัติ หรือเปนกติกาของสังคม  

สภาทองถิ่นยังมีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการ ของคณะกรรมการบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการพิจารณาอนุมัติงบประมาณตางๆใหเหมาะสมนําไปใช 

2.  ฝายบริหารองคการบริหารสวนทองถิ่น นําโดยผูบังคับบัญชาของ อปท นั้นๆ มี
อํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการ กิจการตางๆ ท่ีเปนอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น และดําเนินการใหเกิดการบังคับใชตามกฎหมายทองถิ่น ท่ีสภาทองถิ่นไดตราขึ้นเพื่อ
ประโยชนของประชาชนในทองถิ่นนั้นๆ  
  

ผูบังคับบัญชา กําหนดนโยบายและรับผิดชอบการบริหารงานขององคการบริหารสวน
ทองถิ่น 

 

 องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด 
 เทศบาลนคร   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลนคร 
 เทศบาลเมือง   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลเมือง 
 เทศบาลตําบล   ไดแก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบล 
  องคการบริหารสวนตําบล ไดแก นายกองคการบริหารสวนตําบล 
 เมืองพัทยา   ไดแก นายกเมืองพัทยา 
 กรุงเทพมหานคร  ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

Department  of  Local  Administration  

 

 

 
                      องคการบริหารสวนจังหวัด 
 
 

                                  สภา  อบจ                       นายก อบจ 
 
 
 

ขอมูลจํานวนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๑. องคการบริหารสวนจังหวดั ๗๖ แหง 
๒. เทศบาล ๒,๔๔๑ แหง 
        เทศบาลนคร ๓๐ แหง 
        เทศบาลเมือง ๑๗๘ แหง 
        เทศบาลตําบล ๒,๒๓๓ แหง 
๓. องคการบริหารสวนตําบล ๕,๓๓๔ แหง 
๔. องคกรปกครองทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  
    (กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา) 

๒ แหง 

    รวมทั้งสิ้น ๗,๘๕๓ แหง 

 
 
 

     ´Ñ§¹Ñé¹ Í§¤�¡Ã»¡¤ÃÍ§Ê‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹ Ö̈§ºÃÔËÒÃ§Ò¹´ŒÇÂµÑÇàÍ§ã¹ÅÑ¡É³Ð¹ÔµÔºØ¤¤Å 
»ÅÒÂ»‚ÁÕâº¹ÑÊÊíÒËÃÑº¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ ¾¹Ñ¡§Ò¹´ŒÇÂ (áÅŒÇáµ‹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¢Í§ Í»· ¹Ñé¹æ) 
áµ‹¡ç¶×Íà»š¹ÃÒª¡ÒÃ ã¤ÃºÃÃ Ø̈ã¹µíÒáË¹‹§¢ŒÒÃÒªª¡ÒÃä´Œ ¡ç¶×Íà»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃà¾ÃÒÐà¢Ò 
ÁÕª×èÍÇ‹Ò “ÃÒª¡ÒÃÊ‹Ç¹·ŒÍ§¶Ôè¹” à¾ÕÂ§áµ‹Ç‹Ò Í»· ËÃ×ÍÊ‹Ç¹¹Õé¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ËÃ×Í 
à¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§¡Ñº¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ»¡¤ÃÍ§·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ò¡ÊÑ§¡Ñ´¢Í§¡ÃÐ·ÃÇ§ÁËÒ´ä·Â¹Ñè¹àÍ§ 

 
 
 
 
 
 

เทคนิคการทําความเขาใจ 
ขอมูลของแตละ อปท คือ 
ใหแยกสวนตามผังตัวอยาง 
ใหดูเปนตัวอยางของ อบจ 
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                 ตัวอยางแนวขอสอบ อปท ท่ีเคยออกจริง 
 
 

1.  หนวยงานท่ีมีตัวอักษรยอ  มท. ทําหนาท่ีหลักดานใด 
    ก.   ดูแลกิจการปกปองประเทศใหสงบสุขปองกันการรุกรานจากศัตรู 
    ข.   บําบัดทุกข บํารุงสุข การรักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
    ค.   ใหบริการสาธารณะเกี่ยวกับการแพทย การศึกษา และการคมนาคม 
    ง.    บริหารราชการแผนดิน ดูแลการเงิน การคลัง งบประมาณบริหารประเทศ 
 
2.  บุคคลใดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
    ก.   พลเอกประวิตร  วงษสุวรรณ      ข.   พลเรือเอกณรงค  พิพัฒนาศัย 
    ค.   พลเอกดาวพงษ   รัตนสุวรรณ      ง.   พลเอกอนุพงษ   เผาจินดา 
 
3.  เว็บไซตของกระทรวงมหาดไทย คือ 
    ก.   www.obec.go.th    ข.   www.moi.go.th 
    ค. www.thaigov.go.th    ง.   www.ptt.go.th  
 
4.  ขอใดไมใชหนวยงานรัฐวิสาหกิจในกระทรวงมหาดไทย 
    ก.   การไฟฟาสวนภูมิภาค    ข.   การประปานครหลวง  
    ค.   องคการการคา     ง.   องคการตลาด 
 
5.  ขอใดคือหนวยงานท่ีทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริมงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
   ก.   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ข.   สํานักบริหารการคลังทองถิ่น 
   ค.   สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น    ง.   กองพัฒนาการบริหารงานทองถิ่น 
 
6.  สถ ยอมาจากอะไร  
   ก.   องคกรปกครองทองถิ่น    ข.   กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
   ค.   องคการปกครองสวนทองถิ่น   ง.   กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
 
7.   อปท  ยอมาจากขอใด 
   ก.   องคกรสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ข.   องคกรปกครองทองถิ่น 
   ค.   องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ง.   องคการปกครองสวนทองถิ่น 
 
เฉลย      1.  ข       2.  ง     3.  ข        4.  ค        5.  ก       6.  ข      7.   ค       
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8.   อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ปจจุบันคือใคร 
   ก.  นายวิษณุ  เครืองาม    ข.   นายจรินทร   จักกะพาก 
   ค.  นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม                                ง.   นายดุษฎี  สุวัฒวิตยากร 
 
9.  ขอใดเปนสวนราชการภายใน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ก.   สถ.จ      ข.   อบจ 
  ค.   อบต      ง.   กทม 
 
10. ขอใดกลาวถูกตองเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ก.   เปนราชการสวนภูมิภาค     
  ข.   บริหารงานและสรรหางบประมาณดวยตนเอง 
  ค.   บริหารงานเปนอิสระไมขึ้นตรงตอสวนกลาง  
  ง.   ถูกทุกขอ 
 
11. ขอใดหมายถึง อปท ท่ีมีรูปแบบการปกครองพิเศษ ในประเทศไทย 
   ก.   กรุงเทพมหานคร    ข.   เมืองพัทยา 
   ค.   เทศบาลนครรังสิต    ง.   ท้ัง ก และ ข  
 
12.  ขอใดไมใช องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ก.   สถ.จ      ข.  อบต 
  ค.   อบจ      ง.  เทศบาล 
 
13.  องคการบริหารสวนจังหวัดในประเทศไทย มีกี่แหง 
  ก.   75  แหง      ข.  76  แหง 
  ค.   77  แหง      ง.  78  แหง   
 
14.  องคการบริหารสวนจังหวัดมีผูบังคับบัญชาเปนผูกําหนดนโยบายและส่ังปฏิบัติราชการคือขอใด 
  ก.  ผูวาราชการจังหวัด    ข.   นายกเทศมนตรีจังหวัด 
  ค.  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด   ง.   ปลัดจังหวัด 
 
 
เฉลย    8.  ข     9.  ก     10.  ค     11.  ง     12.  ก     13.  ข      14.  ค 
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15.  ผูใดมีหนาท่ีตรากฎหมายหรือบทบัญญัติของทองถิ่นใหบังคับใชในราชการสวนทองถิ่นนั้นๆ 
  ก.  นายกองคการบริหารทองถิ่นนั้นๆ   ข.   สภาองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ 
  ค.  คณะกรรมการกฎหมายของทองถิ่นนั้นๆ  ง.   ผูวาราชการจังหวัดท่ีกํากับดูแลทองถิ่น 
 
16.  ขอใดตอไปนี้ไมใชเทศบาล ในราชการสวนทองถิ่นของประเทศไทย 
  ก.  เทศบาลนคร     ข.  เทศบาลเมือง 
  ค.  เทศบาลตําบล     ง.   เทศบาลสุขาภิบาล  
 
17.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นใด มีจํานวนมากท่ีสุดในประเทศไทย 
  ก.  เทศบาล      ข.  องคการบริหารสวนจังหวัด 
  ค.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ  ง.  องคการบริหารสวนตําบล 
 
18.  องคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยวของกับกรมใดในปจจุบัน 
  ก.  กรมการปกครองสวนทองถิ่น   ข.  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
  ค.  กรมพัฒนาสังคม     ง.  กรมการบริหารงานสวนทองถิ่น 
 
19.  ขอใดไมใชผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ก.   ผูวาราชการจังหวัดชลบุรี    ข.  นายกเมืองพัทยา 
 ค.   นายกเทศมนตรีเทศบาลนครรังสิต  ง.  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 
20.  เทศบาลมีกี่ประเภท   
 ก.   1  ประเภท     ข.  2  ประเภท 
 ค.   3  ประเภท     ง.  4   ประเภท  
 
     15.   ข      16.  ง    17.  ง   18.  ข.   19. ก    20.  ค 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
วิธีท่ีเราชวยใหคนสอบขาราชการไดท่ี 1 – 2 ขึ้นบัญชี เปนขาราชการไดจริงๆ แบบชวยดีๆ  
คือเราสรางนวัตกรรมออนไลนไว เปนคลิปวิดีโออธิบายไดดีมากๆ ประกอบดวยการอธิบาย 
ท่ีเขาใจแบบประทับใจ ความรูเกิดชัดจนนาท่ึง คุณก็ลองดูแคคลิปตัวอยางของเราไมกี่คลิป 
คงจะเห็นนัยบงชี้วาทําไมผูคนมากมายท่ีไดติว ไดดู จึงชื่นชมหนักหนา ขอบคุณมาแลวซ้ําๆ 

 
 
 
 

        นอกจากคลิป ก็มีไฟลเอกสารดาวนโหลดใหอาน เปนเอกสารอานงาย เขาใจไดด ีอานคือ 
ประทับใจเหลือจะกลาว ทําไวดี ความรูแนน เปนประโยชนคุมคามากๆ คุณก็ดูเอกสารตัวอยาง 

ท่ีเราโหลดใหเพจตางๆให อานดูเองวา เปนประโยชนอยางแทจริง ไดอยางไร มีผลงานตั้งมากมาย 
ท่ีเราปลอยออกมา และหวังสรางนวัตกรรมออกมาชวยใหทุกคนสอบได โดยราคาก็ไมไดแพงเวอร 

 
 

    จึงมีอยูวิธีหนึ่งท่ีเปนวิธีชวยได คุณก็เพียงชําระเงิน เขารวมนวัตกรรม 
ราคา 400 - 500 - 900 บาท ตามโปรโมชั่น เพื่อจะเขาไปดูวิดีโออธิบาย 
และไฟลเอกสาร พรอมแนวขอสอบเหลานั้นท่ีทําไวใหเพื่อเตรียมสอบไดดี 
ความรูอันกอเกิดจะคุมคากวาการตะเวณใชเงินสามส่ีพัน ไลซื้อหนังสือมา 
อานเปนสิบๆเลม ยังมึนๆงงๆ ในเร่ืองราว เพราะนวัตกรรมเรานาท่ึงมาก 
ท้ังลักษณะของวิดีโอท่ีบรรยายเนื้อหาดี เขาใจงายและไฟลเอกสารดีจริงๆ 

 
 
 

อาจารยคะ หนูเคยติวออนไลนกับอาจารยทานอื่นมาแลว หมดเงินไปก็หลายพันบาทนะ 
แตบอกตามตรงวา ติวออนไลนอาจารยใชเงินแค 500 บาท คุมคากวาเยอะมากๆ คือวา 
หนูไดความรูใหมๆเยอะมากๆ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ ท่ีทํานวัตกรรมดีๆออกมาแบบนี ้
หนูโชคดีมากเลย ท่ีมาเจอเพจอาจารย จริงๆเพื่อแนะนําวา อาจารยติวดีมากก็เลยลองดู 

 
¹Õè¤×ÍÊÔè§·Õè¤¹à¢ŒÒä»ãªŒ¹ÇÑµ¡ÃÃÁÍÍ¹äÅ¹�¢Í§àÃÒä´Œ¡Å‹ÒÇäÇŒ »ÃÐÁÒ³¹Õé 

 
 

สิ่งท่ีเราทํามาเพ่ือสรางประโยชนแกคนเตรียมสอบอยางแทจริง ยินดียิ่งครับ 


	ร้อยเอก ทินพันธุ์  นาคะตะ
	ประธาน
	มาตรา ๘ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆ มิได้
	มาตรา ๙  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก
	มาตรา ๑๐ พระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทย
	มาตรา ๑๑ พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจที่จะสถาปนาฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
	มาตรา ๑๒  พระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินสิบแปดคนประกอบเป็นคณะองคมนตรี คณะองคมนตรีมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่...
	มาตรา ๑๓  การเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ให้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง  ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรั...
	มาตรา ๑๔ องคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครอง กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าราชการซึ่งมีตำ...
	มาตรา ๑๕  ก่อนเข้ารับหน้าที่ องคมนตรีต้องถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ด้วยถ้อยคำ ดังต่อไปนี้     "ข้าพระพุทธเจ้า (ชื่อผู้ปฏิญาณ) ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโย...
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