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แนวข้อสอบ ภาค ก ทอ้งถิ่น 2562  (ทุกต าแหน่ง) ชุดที่ 1 
ออกตามเกณฑ์เสมือนจริง ตามหลักสตูรที่ ก.กลางท้องถิ่นประกาศลา่สุด 

จ านวน 100 ข้อ (100 คะแนน)  เวลาท า 120 นาที (2 ชั่วโมง) 
เตรียมสอบท้องถ่ินและครูผู้ช่วย  By ครูพ่ีหนึ่ง จักรยาน 

 

๑) วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
เป็นการสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล โดยการให้สรุปความหรือให้จับประเด็นใน

ข้อความหรือเรื่องราว หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมืองเศรษฐกิจ หรือสังคม หรื อให้หา
แนวโน้ม หรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูล หรือสมมติฐาน หรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
อย่างอ่ืนซึ่งจะทดสอบความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ 
 

1. บรรพต: ภูเขา ---> ? : ? 
ก. บรรพชิต : นักบวช     ข. ดาบส : ศาสดา  
ค. ร้อยแก้ว : ร้อยกรอง     ง .ดวงอาทิตย์ : ดวงจันทร์ 
 

2. ต้ม: เคี่ยว ---> ? : ? 
ก. เนื้อ : เปื่อย      ข. ปิ้ง : ย่าง  
ค. ตุ๋น : อบ      ง .ไหม้ : เกรียม 
 

3. ข้อใดคือความหมายของการพึ่งตนเอง 
ก. นายหนึ่งมีความม่ันใจว่าตนเองเก่ง 
ข. นายสองมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ค. นายสามขอความช่วยเหลือเมื่อท าสิ่งนั้นไม่ได้ 
ง. นายสี่พยายามท าทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะท าไม่ได้ดี 
 

4. ประเทศไทย 4.0 เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดั้งเดิม (Traditional Farming) ข้อใดกล่าวผิด 
ก.ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ข.ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการและเทคโนโลย ี
ค.ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรแบบเป็นผู้ประกอบการ 
ง.ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นเกษตรกรต้องร่ ารวยขึ้น 
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5. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด 
ก. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ข. มีความพอประมาณในการใช้จ่าย 
ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ 
ง. ท าให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน 

 

6. เกษตรทฤษฎีใหม่แบ่งพื้นท ากินที่อย่างไร 
ก. ขุดสระน้ า / ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ที่อยู่  
ข. ปลูกข้าว / ปลูกอ้อย / ปลูกข้าวโพด / ที่อยู่ 
ค. ปลูกข้าว / เลี้ยงปลา / ปลูกอ้อย / ที่อยู่ 
ง. ขุดสระน้ า / ปลูกพืช / ปลูกข้าว / ที่อยู่ 
 

7. ข้อใดไม่ใช่การแก้ปัญหาไทยแลนด์ 4.0                                                     
ก.ปัญหาความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ข.กับดักรายได้ปานกลาง 
ค.ลดความเหลื่อมล้ าของรายได้ประชาชน 
ง.เสถียรภาพทางการเมือง 

 

8. หลังรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับชั้นใด
เพิ่มข้ึน 
   ก.ปฐมวัย       ข.ประถมศึกษา 
   ค.มัธยมศึกษาตอนต้น     ง.มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

9. ข้อใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   ก.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   ข.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน 
   ค.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
   ง.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
 

10. วันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือวันที่เท่าใด 
ก.24 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ข.25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ค.25 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
ง.26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 

11. บริษัทใด เป็นผู้ด าเนินการติดตั้ง“โครงการเน็ตประชารัฐ”ตามนโยบายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์                 
จันทร์โอชา 
ก.TOT 
ข.True 
ค.3BB 
ง.AI 
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12. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คนปัจจุบันคือใคร 
ก.ดุษฎี สุวัฒวิตยากร 
ข.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
ค.ธนา ยันตรโกวิท 
ง.กฤษฎา บุญราช 

13. 1 -3 -7 -11 -15 … 
ก. -11    ข. -13    ค. -19   ง. -23 
 

14. 0.02 0.04 0.07 0.11 … 
ก. 0.12    ข. 0.15    ค. 0.16   ง. 0.21 
 

15. 148    74     80     40     46      23..........  
  ก.  26                                                                              ข.  29 

ค.  35                                                                              ง.  42 
 

16. 2,401  2,409  2,360  2,369  2,305  2,315 … 
ก. 2,000   ข. 2,234   ค. 2,304  ง. 2,395 
 

17. ใช้ธนบัตรใบละ 100 บาท ซ้ือของ 2 ชิ้น ราคา X และ Y บาทตามล าดับ จะได้เงินทอนเท่าใด 
ก. 100 – X + Y บาท     ข. 100 + (X – Y) บาท 
ค. 100 – (X + Y) บาท     ง. 100 – XY บาท 

 

18. ระยะทาง 1,100 เมตร ปักเสาห่างกันต้นละ 50 เมตร ระหว่างเสานี้ปลูกต้นไม้ห่างจากเสา และห่างกันต้น
ละ 5  เมตร จะต้องปลูกต้นไม้ทั้งหมดกี่ต้น 
ก.207    ข. 220    ค. 110    ง. 198 
 

19. ม้าและไก่นับหัวรวมกันได้ 50 หัว แต่นับขารวมกันได้ 120 ขา อยากทราบว่ามีม้าและไก่อย่างละกี่ตัว 
ก. ม้า 10 ตัว ไก่ 40 ตัว      ข. มา้ 15 ตัว ไก่ 35 ตัว 
ค. ม้า 35 ตัว ไก่ 15 ตัว      ง. ม้า 40 ตัว ไก่ 10 ตัว 
 

20. ชาย 4 คน ท างานด้วยกัน สามารถขุดสระเสร็จใน 42 วัน เม่ือเริ่มท างานมีชาย 1 คน ท างานเพียงครึ่ง
วันจะกินเวลานานเท่าไรที่จะขุดสระให้เสร็จ 
ก. 48 วัน   ข. 50 วัน    ค. 70 วัน   ง. 90 วัน 

 

21. ถ้า 6 * 3 = 24 และ 7 * 3 = 27 แล้ว 4 * 6 = ? 
ก. 24    ข. 26    ค. 28    ง. 30 

 

22. “คนไทยบางคนมีรายได้มากกว่าเดือนละ 80,000 บาท” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
ก. คนไทยบางคนมีรายได้ไม่มากกว่าเดือนละ 80,000 บาท 
ข. คนไทยบางคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 80,000 บาท 
ค. คนไทยทุกคนมีรายได้กว่าเดือนละ 80,000 บาท 
ง. คนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 80,000 บาท 
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23. “คนอีสานบางคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกด าเนินคดี” ข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความข้างต้น 
ก. คนอีสานบางคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกด าเนินคดี 
ข. คนอีสานทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกด าเนินคดี 
ค. คนอีสานทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกด าเนินคดี 
ง. คนอีสานทุกคนถ้าไม่ชอบเล่นการพนันแล้วจะถูกด าเนินคดี 
 

เงื่อนไขสัญลักษณ์ 
 เครื่องหมายทางคณิตศาสตร์=ต่างๆ ที่ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีเสียก่อน เครื่องหมาย
เหล่านี้ได้แก่ 
    หมายถึง ไม่เท่ากับ   =  หมายถึง เท่ากับ 
    หมายถึง มากกว่า     หมายถึง น้อยกว่า 
    หมายถึง น้อยกว่าหรือเท่ากับ    หมายถึง มากกว่าหรือเท่ากับ 
 

ค าชี้แจง : หลักเกณฑ์ในการตอบค าถาม 
ตอบ ก. ถ้าข้อสรุปทั้งสองถูกหรือเป็นจริงตามเงื่อนไข 
ตอบ ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเง่ือนไข 
ตอบ ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข 
ตอบ ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมีข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ ากัน 

 

ข้อ 23 -25 
D > X + Y ≤ 3G < 2H 
G > K < T + U = J 

24. ข้อสรุปที่ 1 5G < 4H ข้อสรุปที่ 2 K < T
25. ข้อสรุปที่ 1 H < K         ข้อสรุปที่ 2 3D < X + 3Y  
26. ข้อสรุปที่ 1 X + Y = 3K       ข้อสรุปที่ 2 D = J 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ แผนภูมิ 
 

ภาค ปี 2545 ปี 2546 ปี 2547 
เหนือ 140,210 167,350 170,927 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 153,230 189,120 195,342 
กลาง 434,250 563,430 590,783 
ใต้ 130,350 215,760 226,727 

รวม ? ? ? 
 

27.ในปี 2546 อัตราการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคใต้คิดเป็นร้อยละเท่าใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมด 
ก. 14.71    ข. 16.60   ค. 19.03   ง. 21.36 
28.เมื่อเปรียบเทียบปริมาณปุ๋ยเคมีที่ใช้ทั้งหมดในปี 2546 กับปี 2547 เป็นอย่างไร 
ก. ปี 2547 ใช้มากกว่า 5.22%     ข. ปี 2547 ใช้มากกว่า 48 พันตัน 
ค. ปี 2547 ใช้มากกว่า 58 พันตัน     ง. ปี 2547 ใช้มากกว่า 6% 
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29.ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี 2545 เป็นอย่างไร 
ก. คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางในปีเดียวกัน 
ข. คิดเป็นร้อยละ 15 ของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดในปีเดียวกัน 
ค. น้อยกว่าปี 2546 ร้อยละ 25 
ง. น้อยกว่าปี 2547 40 พันตัน 
30.ค่าเฉลี่ยของเลข 2 จ านวนคือ MN หากจ านวนหนึ่งมีค่า = M อีกจ านวนหนึ่งจะมีค่าเท่าใด 

ก. M + N   ข. 2N   ค. MN – 2M   ง. 2MN – M 
(2) วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

เป็นการสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยากฎหมายว่าด้วย
การก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กฎหมายว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ระเบียบงานสารบรรณ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และระเบียบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 

 

31. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง 
ก. ส านักนายกรัฐมนตรี    
ข. ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   
ค. กรุงเทพมหานคร   
ง. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

32. การจัดการจัดตั้ง การรวม การโอน กระทรวง ทบวง กรม จะต้องตราเป็นกฎหมายในล าดับใด 
ก. พระราชบัญญัติ  
ข. พระราชกฤษฎีกา  
ค. พระราชก าหนด  
ง. กฎกระทรวง 

33. หน่วยงานใดมีหน้าที่ในการตรวจสอบดูแล ส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มิให้มีการก าหนดต าแหน่งหรือ
อัตราก าลังของข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มข้ึนจนกว่าจะครบสามปี 
ก. ส านักงานพัฒนาระบบราชการ และส านักงบประมาณ 
ข. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงานพัฒนาระบบราชการ 
ค. ส านักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง 
ง. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงบประมาณ 
 

34. หากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะเปลี่ยนชื่อเป็นกรมท้องถิ่นจะต้องตราเป็นกฎหมายใด 
ก. พระราชบัญญัติ     ข. พระราชกฤษฎีกา  
ค. พระราชก าหนด     ง. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 

35. หน่วยงานใด มีหน้าที่เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ให้แบ่งส่วนราชการภายในของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 
ก. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและส านักงบประมาณ 
ข. กระทรวงมหาดไทยและส านักงบประมาณ 
ค. ส านักงานรัฐมนตรีและคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ง. ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงบประมาณ 
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36. ส่วนราชการใดต่อไปนี้ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี 
ก. ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    ข. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ค. ส านักงบประมาณ     ง. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

37. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ก. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. เลขานุการนายกรัฐมนตรี     ง. นายกรัฐมนตรี 
 

38. ในจังหวัดหนึ่งให้มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยบุคคลใดบ้าง 
ก. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ข. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, องค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ง. องค์การบริหารส่วนต าบล, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
 

39.   งบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ท าการเป็นกฎหมายตามข้อใด 
ก. ข้อบังคับ  ข. ข้อบัญญัติ  ค. เทศบัญญัต ิ  ง. กฎกระทรวง 
 

40. ผู้สมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องมีอายุเท่าใด 
ก. ไม่ต่ ากว่า 18 ปีในวันปีระกาศรับสมัครเลือกตั้ง ข. ไม่ต่ ากว่า 20 ปีในวันปีระกาศรับสมัครเลือกตั้ง 
ค. ไม่ต่ ากว่า 25 ปีในวันเลือกตั้ง   ง. ไม่ต่ ากว่า 30 ปีในวันเลือกตั้ง 
 

41. เทศบาลนครให้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีได้กี่คน 
ก. 3 คน   ข. ไมเ่กิน 3 คน     ค. 4 คน   ง. ไม่เกิน 4 คน 
 

42. ในปีหนึ่งของเทศบาลให้มีสมัยประชุมสามัญกี่สมัย 
ก. 1 สมัย  ข. 2 สมัย  ค. 2 สมัยไม่เกิน 4 สมัย  ง. 4 สมัย 
 

43. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วัน 
ก. 7 วัน   ข. 15 วัน  ค. 30 วัน   ง. 45 วัน 

44. สมาชิกสภาเทศบาล ลาออกต้องยื่นต่อต าแหน่งใด 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด     ข. ประธานสภาเทศบาล 
ค. นายกเทศมนตรี     ง. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
 

45. การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล โดยท าเป็นกฎหมายใด 
ก. กฎกระทรวง      ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ค. ประกาศจังหวัด     ง. ประกาศอ าเภอ 
 

46. องค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วย 
ก. สภาองค์การบริหารส่วนต าบล และพนักงานส่วนต าบล 
ข. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ง. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลและประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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47. สภาองค์การบริหารส่วนต าบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวนหมู่บ้านละกี่คน
ซึ่งเลือกตั้งข้ึนโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนั้น 
ก. 2 คน   ข. 3 คน    ค. 4 คน   ง. 5 คน 

 

48. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลซึ่งมิใช้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลได้ไม่เกินกี่คน 
ก. 1 คน   ข. 2 คน    ค. 3 คน   ง. 4 คน 
 

49. ในหนึ่งปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกิน               
ก่ีสมัย 
ก. 2 สมัย  ข. 3 สมัย   ค. 4 สมัย  ง. 5 สมัย 
 

50. ผู้ว่าราชการจังหวัด หมายว่าอย่างไรตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ค. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้ก ากับเมืองพัทยา 
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

51. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย 
ก. นายกเมืองพัทยาและปลัดเมืองพัทยา  ข. ปลัดเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา 
ค. นายกเมืองพัทยาและส่วนราชการ  ง. นายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา 
 

52. ในปปีฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยา ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
ก. สองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย   ข. ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
ค. สองสมัย     ง. สี่สมัย 
 

53. ใครไม่ได้เป็นผู้รักษาการตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 2542 
ก. นายกรัฐมนตรี     ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

54. ผู้ใดไม่ได้เป็นคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์     

ข. ปลัดกระทรวงการคลัง 

ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย    

ง. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
 

55. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
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56. กรรมการโดยต าแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ข้อใดกล่าวไม่
ถูกต้อง 
ก. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
ข. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ง. ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ ปลัดกระทรวงการคลัง 

57. ในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  ส่วนราชการจะต้องปฏิบัติภารกิจ
นั้น จะต้องด าเนินการตามข้อใด เป็นอันดับแรก 
ก. ก าหนดภารกิจการบริหารราชการให้สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐ 
ข. จัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามภารกิจหลักเกณฑ์และวิธีที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น 
ค. รับฟังความคิดเห็นและความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการมาศึกษาวิเคราะหแล้วก าหนดภารกิจ 
ง . จัดท าแผนปฏิบัติ ก าร ไว้ เป็นการล่ ว งหน้ า  โดยมี รายละเ อียดของขั้ นต่ อน  ระยะเวลาและ
งบประมาณ ตลอดจนเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
 

58. หน่วยงานใด เป็นผู้ออกระเบียบงานสารบรรณ 
ก. คณะรัฐมนตรี  ข. ส านักนายกรัฐมนตรี ค. กระทรวงมหาดไทย ง. กระทรวงศึกษาธิการ 
 

59. “หนังสือประทับตรา” ใช้กระดาษอะไร 
ก. กระดาษตราครุฑ     
ข. กระดาษบันทึกข้อความ 
ค. กระดาษอัดส าเนาธรรมดา    
ง. กระดาษตราครุฑและกระดาษบันทึกข้อความ 
 

60. รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พ.ศ. 2560  ข้อใดกล่ำวถูกต้อง 
ก. บุคคลย่อมไม่มีเสรีภาพในการเดินทางและการเลือกถ่ินที่อยู่ 
ข. บุคคลย่อมไม่มีสิทธิในทรัพย์สินและการสืบมรดก 
ค. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
ง.  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการติดต่อสื่อสารถึงกันแต่ไม่ทุกช่องทาง 

 

(3) วิชำภำษำไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน) 
เป็นการสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความสั้นๆ 

หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ จากคาหรือกลุ่มคาประโยคหรือข้อความสั้นๆ หรือให้
ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 

 

61.  “การสนองคุณชาตินั้น หาได้จ ากัดเฉพาะการรับราชการไม่ ขอเพียงให้กลับมารับใช้ชาติก็พอ จึงมีการ
ก าหนดเพียงเป็นกรอบกว้าง ๆ ว่า ให้นักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงกลับเข้ามาท างานในประเทศ อย่างน้อย
เท่ากับจ านวนปีท่ีไปเล่าเรียนมา" สาเหตุส าคัญของข้อความนี้เกี่ยวข้องกับนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงใน
เรื่องใด 
ก.สิทธิ   ข.เงื่อนไข   ค.โอกาส  ง.ข้อจ ากัด 
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62. การให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นการลงทุนที่ส าคัญท่ีสุดในการพัฒนา
บุคลากรของประเทศ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการพัฒนาประเทศในที่สุด" ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร 
ก.การศึกษามีผลต่อการพัฒนาประเทศโดยทันที 
ข.การพัฒนาบุคลากรเป็นผลมาจากการพัฒนาประเทศ 
ค.การพัฒนาบุคคลและการพัฒนาประเทศมีความส าคัญเท่า ๆ กัน 
ง.จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปพัฒนาประเทศ 
 

63. พระนามาภิไธยเเละพระนามในข้อใดสะกดได้ถูกต้อง 
ก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
ข. สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ค. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
ง. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาทินัดดามาต  

 

64. ข้อใดมีค าที่ไม่ใช่ค าราชาศัพท์ 
ก. ทอดพระเนตร ที่ประทับ รับประทาน 
ข. ลาดพระบาท บ้วนพระโอษฐ์ เครื่องต้น 
ค. ฉลองพระองค์ ทรงกีฬา ทรงธรรม 
ง. พระยอด พระพิมพ์ พระเเท่น  
 

65. ข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
ก.ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข 
ข.เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเท่ียวทะเล 
ค.เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว 
ง.แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจ านวนมาก 
 

66. ผู้ชมนั่งเชียร์กีฬาฟุตบอลระหว่างสโมสรเมืองทองกับสโมสรบุรีรัมย์ เต็ม........ 
 ก. อัฒจันทร์      ข. อัศจรรย์ 
 ค. อัฒจรรย์      ง. อัทจันทร์ 

 

67. ข้อใดเขียนถูกต้องทุกค า 
 ก. ขัณฑสกร / จัดสรร / ขาดุล / จลาจล 
 ข. ขโมย / จระเข้ / ก่อร่อก่อติดด / เงินทดรอง 
 ค. กะทันหัน / ค านวณ / ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า / คะยั้นคะยอ 
 ง. เกษียณอายุ / ครุภัณฑ์/ กะทัดรัด / คะนึง 
 

68. "เขาเป็นคนฉลาด บอกเขาสั้นๆเขาก็ท าตามได้ไม่ต้องบอก…”ส านวนใดเหมาะสมที่สุดส าหรับเติมใน
ช่องว่าง 

 ก. แจงสี่เบี้ย       ข. จ้ าจี้จ้ าไช 
 ค. ปากเปียกปากแฉะ      ง. ชักแม่น้ าทั้งห้า 
 
 
 
 



คูม่ือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิน่         ภาค ก ทุกต าแหน่ง  
  

รวบรวมและจัดท ำโดย  หนึ่ง  จักรยาน                   FB : เตรียมสอบท้องถิ่นและครูผู้ช่วย By หนึ่ง จักรยำน     
   

69. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส าคัญและก าหนดมาตรการ                   
ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิจ 

 ก.รักษา ศึกษา     ข.ดูแล ปรับปรุง 
 ค.อนุรักษ์ พัฒนา     ง.ควบคุม ส่งเสริม 
 

70. ชื่อใดไม่ใช่ลายไทย  
 ก. บัวกาบขนุน                                      ข. บัวเกษร 
 ค. บัวปลายเสา                                       ง. บัวจงกลนี 

 

71. “เกย” ในข้อใดไม่ได้หมายถึงยกพื้น  
 ก. เกยม้า                                                 ข. เกยมาศ 
 ค. เกยรถ                                                 ง. เกยตื้น 
 

72. ข้อใดไม่ตรงกับค่านิยมที่ว่า “เป็นหญิงจะต้องรู้จักรักนวลสงวนตัว” 
ก. ธรรมดาเกิดมาเป็นสตรี ชั่วดีคงได้คู่มาสู่สอง มารดาย่อมอุตส่าห์ประคับประคอง หมายปองว่าจะปลูก
ให้เป็นเรือน 
ข. อันหนึ่งเราเขาก็ว่าเป็นผู้ดี มั่งมีแม่มิให้ลูกอายเพ่ือนจะด่วนร้อนก่อนแม่ท าแชเชือน ความอายจะ
กระเทือนถึงมารดา 
ค. ผู้ใดเกิดเป็นสตรีอันมีศักดิ์ บ ารุงรักกายไว้ให้เป็นผลสงวนงามตามระบอบให้ชอบกล จึงจะพ้นภัยพาล
การนินทา 
ง. อันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรัก มิใช่จักตัดทางที่สร้างสม แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ์ อย่ารักชมนอกหน้า
เป็นราคี 
 

73. ข้อใดใช้ภาษาได้กะทัดรัด 
ก. กล้วยสุกนั้นน ามาท าเป็นขนมได้หลายชนิด 
ข. ที่ผมเป็นห่วงคืออาหารถุงที่ข้ึนราคาจากเดิม 5 บาท ขึ้นไปเป็น 8 บาท 
ค. พบศพชายไทยไม่ทราบชื่อถูกยิงตามล าตัวนอนตายอยู่ที่ริมถนนวิภาวดีรังสิต 
ง. ศาลพิเคราะห์ค าสารภาพของจ าเลยแล้วเห็นว่าจ าเลยกระท าผิดด้วยความจ าเป็นจึงตัดสินให้จ าคุก 4 ปี 
 

74. ข้อความใดอยู่ล าดับที่ 1 
ก.รวมกันแล้ว มีความหมายว่า ความซอกช้ าอันเกิดจากความรัก 
ข.พุทธ แปลว่า ความชอกซ้ า 
ค.ชื่อนี้ มีความเหมาะสมกับเนื้อเรื่องเป็นอย่างยิ่ง 
ง.ค าว่า มัทนะพาธา มาจากค าว่า มทน ซึ่งแปลว่าความรัก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิน่         ภาค ก ทุกต าแหน่ง  
 

รวบรวมและจัดท ำโดย  หนึ่ง  จักรยาน                    FB : เตรียมสอบท้องถิ่นและครูผู้ช่วย By หนึ่ง จักรยำน     
  

75. จากประโยคที่ก าหนดให้ ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
1 .สมัยสุโขทัย  
2. ปรากฏตามศิลาจารึกว่า 
3.ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส  
4. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส  
5. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา 

ก. 1 3 2 4 5 
ข. 4 2 1 3 5 
ค. 2 1 3 4 5 
ง. 5 4 3 2 1 
 

76. จากประโยคที่ก าหนดให้ ข้อใดเรียงประโยคได้ถูกต้อง 
1. คือคิดว่าจะได้ที่ไหนมาใช้ให้พอ  
2. ในเวลาก่อนแต่งงานไซร้  
3. เมื่อแต่งงานแล้วมักจะต้องคิดถึงมากท่ีสุด  
4. หญิงชายคู่ใดไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย 

ก. 2 4 3 1 
ข. 4 2 3 1 
ค. 4 2 1 3 
ง. 1 2 3 4 

 

(ข้อที่ 77 - 78) บทความยาว ชุดที่ 1  
 การพัฒนาบุคลากรนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแยกให้ชัดเจนว่าด าเนินการกับกลุ่มใดบ้างที่ผ่านมามี
การแยกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่คือ ผู้บริหารระดับสูง พนักงานวิขาชีพ พนักงานเทคนิค และพนักงานระดับล่าง อันจะ
ท าให้สามารถเน้นหรือเพ่ิมทักษะตามเนื้องานหรือภารกิจที่รับผิดชอบได้ตรงจุด มิใช่การปูพรมแบบไร้เป้าหมาย 

ส าหรับองค์กรต่างประเทศที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในบ้านเราอย่างญี่ปุ่นก็เป็นอีกสไตล์หนึ่ง ญี่ปุ่นเน้นเรื่ อง         
“ออนเดอะจ๊อบเทรนนิ่ง” ซึ่งท าอย่างจริงจังมากกว่าใคร โดยจะมีรุ่นพ่ีคอยสอนงานให้อย่างเป็นรูปแบบชัดเจน ดังนั้น
การเติบโตในแต่ละสายงานมีส่วนบีบคั้นมาจากการยกระดับตัวเองของแต่ละคนด้วยเพราะว่ามีการประยุกต์เอาเรื่อง
ค่าตอบแทนในส่วนรายได้ ต าแหน่งที่ก้าวหน้ามาเป็นตัวจูงใจให้พนักงานขวนขวายพัฒนาตนเอง หากใครไม่ใส่ใจหรือ
กระตือรือร้น โอกาสจะไต่เต้าขึ้นสูงย่อมเป็นไปได้ยากหรือไม่มีโอกาสเลย 

ส่วนบริษัทสหรัฐอเมริกาให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุด เนื่องจากเป็นการแข่งขัน
กับเทคโนโลยีตลาดเวลา หากปล่อยให้คุณภาพของตนเองทรงตัวอยู่อย่างเดิม โอกาสที่จะมีทางรอดในธุรกิจจึงเป็นไป
ได้ยาก จะเห็นได้ว่าบริษัทสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาลงทุนในบ้านเราหรือแถบใดก็ตามมักจะทุ่มทุนเรื่องนี้อน่างจริงจัง              
แม้ไม่มากครั้งแต่ต้องได้ผลอย่างยอดเยี่ยมจริง 

 
77. บริษัทของประเทศใดที่ให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรมากที่สุด 

ก.ไทย 
ข.ญี่ปุ่น 
ค.เท่าเทียมกันทุกประเทศ 
ง.สหรัฐอเมริกา 

 



คูม่ือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิน่         ภาค ก ทุกต าแหน่ง  
  

รวบรวมและจัดท ำโดย  หนึ่ง  จักรยาน                   FB : เตรียมสอบท้องถิ่นและครูผู้ช่วย By หนึ่ง จักรยำน     
   

78. การพัฒนาบุคลากรสไตล์ญี่ปุ่นโดยเน้นเรื่อง “ออนเดอะจ๊อบเทรนนิ่ง” มีความหมายว่าอย่างไร 
ก.เน้นการปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการฝึกอบรม 
ข.เน้นการศึกษาทฤษฎีก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
ค.เน้นการปฏิบัติจริงโดยใช่เทคโนโลยีขั้นสูง 
ง.เน้นการสอนงานให้ปฏิบัติจริงโดยผู้ที่มีความช านาญ 

 

(ข้อที่ 77 - 78) บทความยาว ชุดที่ 2 
แขวงคือชื่อของระดับการปกครองของรัฐ ในพ้ืนที่หายแห่งของประเทศไทยในอดีตมีฐานะเทียบเท่ากับอ าเภอ 

แต่ในปัจจุบันมีที่ใช้เฉพาะในกรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่บางแห่งเท่านั้น ในเขต
กรุงเทพมหานคร “แขวง” จะอยู่ในระดับเดียวกับต าบลของจังหวัดอ่ืนๆ คือ เป็นเขตการปกครองในระดับที่ 3 
รองลงมาจากเขต (พอจะเทียบได้กับอ าเภอ) และจังหวัด เนื่องจากแขวงเหล่านี้ เกือบทั้งหมดได้รับการเปลี่ยนแปลง
ฐานะมาจากต าบลที่มีอยู่เดิมในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรีนั่นเอง ดังนั้น บางครั้งจึงเกิดความสับสนในการใช้
ค าว่า แขวง และต าบลในความหมายดังกล่าว 

แต่เดิมนั้น ในพ้ืนที่เขตรอบนอกของกรุงเทพมหานครที่ไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลกรุงเทพและเทศบาลนครธนบุรี 
(ซึ่งต าแหน่งก านันจะถูกยกเลิกตามพระราชบัญญัติเทศบาล) มาก่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนคร
หลวงเป็นกรุงเทพมหานคร จะมีก านันแขวงเป็นหัวหน้าดูแล แต่ละแขวงในลักษณะเดียวกันกับก านันต าบลของจังหวัด
อ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ออกประกาศยกเลิกต าแหน่งก านัน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล และสารวัตรก านันทั้งหมดในพ้ืนที่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 แล้ว 

นอกจากนี้ ในเขตเทศบาลนครบางแห่ง ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลนครนนทบุรี ซึ่งไม่มี
ต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล และสารวัตรก านันแล้วเช่นกัน ก็มีการแบ่งหน่วยการ
บริหารออกเป็น “แขวง” แต่อยู่ในระดับที่สูงกว่าต าบล เนื่องจากประกอบด้วยพ้ืนที่ของต าบลต่างๆ ในเขตเทศบาล
แห่งนั้นรวมกัน โดยพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานแขวงแต่ละแห่ง ไม่จ าเป็นต้องอิงกับเขตของต าบล ดังนั้น แขวง
เหล่านั้น จึงไม่ได้แทนที่ต าบลอย่างสมบูรณ์เหมือนกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ แต่ละแขวงจะมีหัวหน้าแขวงประจ า
ส านักงานแขวงเป็นผู้ดูแล 
 

79. แขวงของกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เปลี่ยนแปลงมาจากข้อใด 
ก. จังหวัด  ข. อ าเภอ  ค. ต าบล  ง. หมู่บ้าน 
 

80. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง 
ก. ปัจจุบัน พ้ืนที่ใกล้กรุงเทพมหานครไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
ข. กรุงเทพมหานครออกประกาศได้ยกเลิกก านัก ผู้ใหญ่บ้านแต่ไม่ได้ยกเลิกต าแหน่งสารวัตรก านัน 
ค. นอกจากกรุงเทพแล้ว บางจังหวัดก็ได้มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็นแขวงเช่นเดียวกัน 
ง. ปี พ.ศ. 2547 ท าให้มีการยกเลิกต าแหน่งก านัน ผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศ 
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 (4) วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
เป็นการสอบความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ หรือให้

ทดสอบโดยการอย่างอ่ืนที่เหมาะสมกับการทดสอบความรู้ความสามารถดังกล่าว 
 

Instruction: Select the most appropriate choice for each item. (Q1 – Q5) 
    Interviewer: Good afternoon, please have a seat. 
    Interviewee: (81) _________. 
    Interviewer: How are you doing? 
    Interviewee: I’m fine, thank you. 
    Interviewer: (82) _________? 
    Interviewee: No, sir, I had no trouble at all. 
    Interviewer: Could you tell me a little about your (83) _________? 
    Interviewee: I graduated from UCLA in 1995, with a Bachelor’s degree in Journalism. 
    Interviewer: Any post-graduate degrees? 
    Interviewee: Yes, I enrolled in NYU’s master program for journalism and (84) _________. 
    Interviewer: How about your (85) _________? 
    Interviewee: After I left NYU, I worked for a year at the Cincinnati Daily. 
 

Q81 : (please use conversation above) 
1.Yes, please 
2.Thank you 
3.With pleasure 
4.Sit down, please 
 

Q82 : (please use conversation above) 
1.What is the problems at your office 
2.Did you like the office you worked 
3.Was there any problems at the office 
4.Did you have any trouble finding us 
 

Q83 : (please use conversation above) 
1.Hobbies      2.private life 
3.previous experience     4.educational  background 
 

Q84 : (please use conversation above) 
1.didn’t  finish 
2.dropped out in 1998 
3.earned a degree 
4.took a break 
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Q85 : (please use conversation above) 
1.previous job 
2.post education 
3.work experience 
4.other qualifications 
 

Q86 : Instruction: Choose the correct answer.  Thailand’s gross domestic product ________           
to expand four to five percent this year. 

1.expects 
2.is expect 
3.expected 
4.is expected 

 

Q87 : Instruction: Choose the correct answer.An Australian tourist died in Russia after _______ 
from swine flu. 

1.suffer 
2.to suffer 
3.suffering 
4.was suffered 

 

(Q88 – Q92) Instruction: Read the following passage and choose the best answer.  
Structured learning certainly has its place. But if it replaces unmediated engagement with the 

world, it has a negative effect on a child’s education.  Children learn the fragility of flowers by touching 
their petals.  They learn to cooperate by organizing their own games.  The computer cannot simulate 
the physical and emotional nuances of resolving a dispute during kickball, or the creativity of inventing 
new rhymes to the rhythm of jumping rope.  These full-bodied, often deeply heartfelt experiences 
educate not just the intellect but also the soul of the child.  When children are free to practice on 
their own, they can test their inner perceptions against the world around them, develop the qualities 
of care, self-discipline, courage, compassion, generosity, and tolerance – and gradually figure out how 
to be part of both social and biological communities. 

It’s true that engaging with others on the playground can be a harrowing experience, too.  
Children often need to be monitored and, at times, disciplined for acts of cruelty, carelessness, 
selfishness, even violence.  Computers do provide an attractively reliable alternative to the dangers of 
unsupervised play.  But schools too often use computers or other highly structured activities to prevent 
these problematic qualities of childhood from surfacing – out of fear or a compulsion to force-feed 
academics.  This effectively denies children the practice and feedback they need to develop the skills 
and dispositions of a mature person.  If children do not test the waters of unsupervised social activity, 
they likely will never be able to swim in the sea of civic responsibility.  If they have no opportunities 
to dig in the soil, discover the spiders, bugs, birds, and plants that populate even the smallest unpaved 
playgrounds, they will be less likely to explore, appreciate, and protect nature as adults. 
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Q88 : The passage is mainly about ________. 
1.children’s activities 
2.children’s education 
3.how to stimulate children’s creativity 
4.the negative effects of structured learning 

 

Q89 : The author thinks that _________. 
1.structured learning is the best way for children to learn 
2.children learn to co-operate by playing computer games 
3.computers can supplement physical activities for children 
4.computers cut children off from direct experience of the world 

 

Q90 : According to the passage, children should have _________so that they can adapt 
themselves to be part of society. 

1.free time with their family 
2.highly structured activities 
3.unsupervised social activities 
4.attractive and monitored activities 

 

Q91 : Which of the following agrees with the passage? 
1.Children should learn how to swim properly. 
2.Children should be encouraged to engage with nature. 
3.Children will eventually mature into responsible adults. 
4.Children need to be supervised most of the time to prevent violence. 

 

Q92 : The word “harrowing” (paragraph 2, line 1) is closest in meaning to _____. 
1.upsetting 
2.structured 
3.instructive 
4.pleasurable 
 

93. Dick doesn’t like studying. He is ____________. 
1.lazy    2.diligent   3.dirty    4.hard 

 

94. Smoking is ______________. 
1.good   2.well    3.weak   4.dangerous 
 

 

95. Anna can play the piano ____________. 
1.good   2.bad    3.well    4.hot 
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96. She is smiling. She looks _______________. 
1.happy   2.sad    3.easy    4.big 

97. Did you enjoy …………………………..in SouthBay? 
1. to swim   2. swim   3. swam   4. swimming 

 

98. I regret……………………you the story because you spread it around. 
1. tell    2. to tell   3. telling   4. told 

 

99.  A: I don’t think we shall move in next week. 
B : Then you are considering…………………with us. 
1. to live   2. lived   3. living   4. live 

 

100.  A : Didn’t the council turn down Frank’s proposal? 
B : Yes, now he regrets ………………….it. 
1. to submit      2. to have submitted 
3. having submitted     4. he has submitted 

 
 
 
 
 

 

คะแนนที่ท าได้ 
 
   

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
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เฉลยแนวข้อสอบท้องถิ่น  ภาค ก ท้องถิ่น  (ทุกต าแหน่ง)   
(เกณฑ์การออกข้อสอบเหมือนสอบจริง) 

 

1. ก. บรรพชิต : นักบวช 
2. ข. ปิ้ง : ย่าง 
3. นายสี่พยายามท าทุกอย่างด้วยตนเองแม้จะท าไม่ได้ดี 
4. ก.ไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นการบริหารจัดการด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน 
5. ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ 
6. ง. ขุดสระน้ า / ปลูกพืช / ปลูกข้าว / ที่อยู่ 
7. ง.เสถียรภาพทางการเมือง 
8. ก.ปฐมวัย 
9. ข.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันในอาเซียน 
10. ง.26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
11. ก.TOT 
12. ข.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ 
13. ค  .- 19 
14. ค .0.16 
15. ข.  29 
16. ข  .2,234  
17. ค .100 – (X + Y) บาท 
18. ง  .198  
19. ก  .ม้า 10 ตัว ไก่ 40 ตัว  
20. ก .48 วัน 
21. ก .24 
22. ง. คนไทยทุกคนมีรายได้น้อยกว่าหรือเท่ากับเดือนละ 80,000 บาท 
23. ข. คนอีสานทุกคนถ้าชอบเล่นการพนันแล้วจะไม่ถูกด าเนินคดี 
24. ง. ถ้าข้อสรุปทั้งสองมขี้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่จริง หรือไม่แน่ชัด ซึ่งข้อสรุปทั้งสองไม่ซ้ ากัน 
25. ข. ถ้าข้อสรุปทั้งสองผิดหรือไม่เป็นจริงตามเง่ือนไข 
26. ค. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าถูกหรือผิดตามเงื่อนไข 
27. ค. 19.03 
28. ข. ปี 2547 ใช้มากกว่า 48 พันตัน 
29. ก. คิดเป็นร้อยละ 35 ของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางในปีเดียวกัน 
30. ง. 2MN – M 
31. ค .กรุงเทพมหานคร 
32. ก .พระราชบัญญัติ 
33. ง. ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส านักงบประมาณ 
34. ข. พระราชกฤษฎีกา 
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35. ง. ส านักงานรัฐมนตรีและส านักงบประมาณ 
36. ง. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
37. ข. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
38. ค. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
39. ข. ข้อบัญญัติ 
40. ง. ไม่ต่ ากว่า 30 ปีในวันเลือกตั้ง 
41. ง. ไม่เกิน 4 คน 
42. ง .4 สมัย 
43. ข .15 วัน 
44. ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
45. ข. ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
46. ค. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
47. ก. 2 คน 
48. ข. 2 คน 
49. ค. 4 สมัย 
50. ก. ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 
51. ง .นายกเมืองพัทยาและสภาเมืองพัทยา 
52. ข. ไม่น้อยกว่าสองสมัยแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย 
53. ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
54. ก.ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
55. ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
56. ค. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
57. ง. จัดท าแผนปฏิบัติการไว้เป็นการล่วงหน้า โดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณ 

ตลอดจนเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ 
58. ข. ส านักนายกรัฐมนตรี 
59. ก. กระดาษตราครุฑ 
60. ค. บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 
61. ข.เงื่อนไข 
62. ง.จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือไปพัฒนาประเทศ 
63. ก. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
64. ง. พระยอด พระพิมพ์ พระเเท่น  
65. ง.แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจ านวนมาก 
66. ก  .อัฒจันทร์  
67. ค. กะทันหัน / ค านวณ / ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า / คะยั้นคะยอ 
68. ข. จ้ าจี้จ้ าไช 
69. ค.อนุรักษ์ พัฒนา 
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70. ง. บัวจงกลนี 
71. ง. เกยตื้น 
72. ง. อันที่จริงหญิงชายย่อมหมายรัก มิใช่จักตัดทางที่สร้างสม แม้นจักรักรักไว้ในอารมณ์ อย่ารักชมนอกหน้า

เป็นราคี 
73. ง. ศาลพิเคราะห์ค าสารภาพของจ าเลยแล้วเห็นว่าจ าเลยกระท าผิดด้วยความจ าเป็นจึงตัดสินให้จ าคุก 4 ปี 
74. ง.ค าว่า มัทนะพาธา มาจากค าว่า มทน ซึ่งแปลว่าความรัก 
75. ค. 2 1 3 4 5 
76. ก. 2 4 3 1 
77. ข.ญี่ปุ่น 
78. ง.เน้นการสอนงานให้ปฏิบัติจริงโดยผู้ที่มีความช านาญ 
79. ค. ต าบล 
80. ก. ปัจจุบัน พ้ืนที่ใกล้กรุงเทพมหานครไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
81. 2.Thank you 
82. 4.Did you have any trouble finding us 
83. 4.educational  background 
84. 3.earned a degree 
85. 3.work experience 
86. 4.is expected 
87. 3.suffering 
88. 4.the negative effects of structured learning 
89. 4.computers cut children off from direct experience of the world 
90. 1.free time with their family 
91. 2.Children should be encouraged to engage with nature. 
92. 1.upsetting 
93. 1.lazy ใช้ค้าว่า lazy มีความหมายว่า ขี เกียจซึ่งตรงกับความหมายของประโยค 
94. 4.dangerous ใช้ค้าว่า dangerous ซึ่งตรงกับความหมายของประโยคซึ่งเเปลว่า การสูบบุหรี่เป็นอันตราย 
95. 3.well ใช้ค้าว่า well ซึ่งมีความหมายว่า ดี หรือ เยี่ยม 
96. 1.happy ใช้ค้าว่า happy ซึ่งมีความหมายว่ามีความสุขเเละตรงกับความหมายของประโยค 
97. 3. swam 
98. 4. told 
99. 4. live 
100. 4. he has submitted 

 
 
 
 
 
 


