
รวมแนวข้อสอบราชการ  

 
ตัวอย่าง แนวข้อสอบเก่ียวกับกรมชลประทาน ท่ีความรู้สําหรับเตรียมสอบราชการสังกัดกรมชลประทาน 

 

WATER for all หมายถึง 

ก. น้ําเพ่ือสรรพส่ิง 
ข. น้ําเพ่ือชีวิต 
ค. น้ําเพ่ือโลก 
ง. น้ําเพ่ือประชาชน 
ตอบ น้ําเพ่ือสรรพส่ิง 

 

สายด่วนกรมชลประทานคือหมายเลขใด 

ก. 1456  
ข. 1406  
ค. 1560  
ง. 1460 
ตอบ 1460 

 

ข้อใดคือ สโลแกน สายด่วนของกรมชลประทาน 

ก. 1406 ชลประทาน บริการประชาชน  
ข. 1460 ชลประทาน บริการประชาชน  
ค. 1456 ชลประทาน บริการชุมชน  
ง. 1460 ชลประทาน บริการชุมชน 
ตอบ 1460 ชลประทาน บริการประชาชน 

 

งานชลประทาน เร่ิมข้ึนอย่างจริงจังในรัชสมัยใด 
ก. รัชกาลท่ี 6  
ข. รัชกาลท่ี 3  
ค. รัชกาลท่ี 4  
ง. รัชกาลท่ี 5 
ตอบ รัชกาลท่ี 5 (พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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นายเย โฮมัน วันเดอร์ ไฮเด คือใคร 
ก. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาท่ีได้รับการว่าจ้างมาดําเนินงานชลประทานในไทย 
ข. เจ้ากรมคลองคนแรกท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลทํานุบํารุงคลอง 
ค. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาท่ีได้รับการว่าจ้างมาดําเนินงานชลประทานในต่างประเทศ 
ง. วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาท่ีได้รับการว่าจ้างมาดําเนินงานชลประทานในไทย และ เจ้ากรมคลองคนแรกท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯเพ่ือทําหน้าท่ีดูแลทํานุบํารุงคลอง 

ตอบ วิศวกรชลประทานชาวฮอลันดาท่ีได้รับการว่าจ้างมาดําเนินงานชลประทานในไทย และ  เจ้ากรมคลองคน

แรกท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ เพ่ือทําหน้าท่ีดูแลทํานุบํารุงคลอง 

 
ในรัชสมัยใดท่ีได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดต้ัง "กรมทดน้ํา" ข้ึนแทนกรมคลอง 

ก. รัชกาลท่ี 6  
ข. รัชกาลท่ี 3 
ค. รัชกาลท่ี 4 
ง.  รัชกาลท่ี 5 
ตอบ รัชกาลท่ี 6 (พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 
"กรมทดน้ํา" ให้จัดต้ังกรมทดน้ําข้ึนเม่ือใด 

ก. 29 กันยายน 2459 
ข. 30 กันยายน 2457 
ค. 29 ตุลาคม  2459 
ง. 30  ตุลาคม 2459 
ตอบ 30 กันยายน 2457 

 

โครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยคือเข่ือนใด 

ก. เข่ือนลําปาว  
ข. เข่ือนป่าสัก 
ค. เข่ือนภูมิพล  
ง. เข่ือนพระราม 6 

ตอบ เข่ือนพระราม 6  
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เข่ือนพระราม 6 อยู่ท่ีจังหวัดใด 

ก. พระนครศรีอยุธยา  
ข. ตราด 
ค. กาฬสินธ์ุ  
ง. ลพบุรี 
ตอบ พระนครศรีอยุธยา (เข่ือนพระราม 6 อยู่ท่ีตําบลท่าหลวง อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

 

รัชกาลท่ี 7 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปล่ียนช่ือจาก กรมทดน้ํา เป็น กรมชลประทาน เม่ือใด 

ก. 21 มกราคม 2476  
ข. 20 มกราคม 2476 
ค. 21 มีนาคม 2471  
ง. 20 มีนาคม 2470 

ตอบ 20 มีนาคม 2470 

 

กรมชลประทานสังกัดกระทรวงใด 

ก. กระทรวงมหาดไทย  
ข. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ค. กระทรวงคมนาคม  
ง. กระทรวงพลังงาน 
ตอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ใครคืออธิบดีกรมชลประทานคนปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ต.ค. 64) 

ก. นายประพิศ จันทร์มา 
ข. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ 
ค. นายชลิตดํารงศักด์ิ 
ง. นายชัชวาล ปัญญาวาทีนันท์ 
ตอบ นายประพิศ จันทร์มา 

 

ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของกรมชลประทาน (ข้อมูล ณ วันท่ี 21 ต.ค. 64) แนะนําดูข้อมูลอัพเดทท่ีเว็บกรม 
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ก. "น้ําสมบูรณ์   เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจม่ันคง" 
ข. "น้ําอุดมสมบูรณ์ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจม่ันคง" 
ค. "น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจม่ันคง" 
ง. "กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการบริการ 

ภายในปี 2580" 
ตอบ กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา (Water Security) เพ่ือเพ่ิมคุณค่าการ

บริการ ภายในปี 2580 

 

ตราของกรมชลประทาน มีลักษณะอย่างไร 

ก. เป็นเคร่ืองหมายรูปกลมลาย กลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว 
ข. ด้านข้างท้ังสองเป็นภาพพญานาค กําลังพ่นน้ํา 
ค. เบ้ืองล่างนอกขอบเคร่ืองหมาย มีอักษรข้อความช่ือ กรมชลประทาน เป็นโค้งรองรับ  
ง. ถูกทุกข้อ 

ตอบ ถูกทุกข้อ 

 

เคร่ืองหมายรูปกลมลาย ตรงกลางกลางเป็นภาพพระวรุณถือพระขรรค์ ประทับยืนอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านข้าง

ท้ังสองเป็นภาพพญานาค กําลังพ่นน้ํา เบ้ืองล่างนอกขอบเคร่ืองหมาย มีอักษรข้อความช่ือ กรมชลประทาน 

เป็นโค้งรองรับด้านข้างท้ังสองของตรากรมชลประทานเป็นรูปสัตว์ชนิดใด 

ก. ครุฑ  
ข. ดอกบัว 
ค. งู  
ง. พญานาค 
ตอบ พญานาค 

 

อักษรท่ีเขียนใต้วงกรมของตรากรมชลประทาน คืออะไร 

ก. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ข. กรมชลประทาน  
ค. ชลประทาน บริการประชาชน 
ง. กรมทดน้ํา 
ตอบ กรมชลประทาน 
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กรมชลประทานมีช่ือภาษาอังกฤษว่าอย่างไร 

ก. Water Teamwork & Networking  
ข. Royal Irrigation Department 
ค. Department Expertise 
ง. Authority Meteorological 
ตอบ Royal Irrigation Department 

 

ประเทศไทยมีลุ่มน้ําหลักก่ีลุ่มน้ํา 

ก. 25ลุ่มน้ํา  
ข. 30 ลุ่มน้ํา  
ค.15 ลุ่มน้ํา 
ง. 20 ลุ่มน้ํา 

ตอบ 25 ลุ่มน้ํา 

 

เว็บไซต์หลักของกรมชลประทาน คือข้อใด 

ก. rid.go.th 

ข. rit.com 

ค. rid.ac.th 

ง. rib.go.th 

ตอบ rid.go.th 

 
ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจ กรมชลประทาน 

ก. พัฒนาแหล่งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้เกิดความสมดุล 

ข. บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 

ค. ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 

ง. เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา 

ตอบ เสริมสร้างองค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความม่ันคงด้านน้ํา 

 


