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เฉลยแนวข้อสอบภาค ก ท้องถิ่น (ทุกต าแหน่ง) จ านวน 100 ข้อ (100 คะแนน)   
ครั้งที่ 1 วันที ่6 สิงหาคม 2560 

ตามเกณฑ์การออกข้อสอบตามหลักสตูรที่ ก.กลางท้องถิ่นประกาศ 
 

วิชาความสามารถในการศึกษา และการวิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (30 คะแนน) 
 

(ข้อที่ 1-5 อุปมาอุปไมย) 
1. เสลดพังพอน : ตะขาบ ? : ? 

ก. ใบบัวบก : ท้องอืด     ข. ขม้ินชัน : ท้องอืด  
ค. ใบฝรั่ง : ท้องเฟ้อ     ง. แก้เคล็ด : ไพล 
 

2. เทียนไข : ตะเกียง ? : ? 
ก. เสื้อผ้า : ผู้หญิง     ข. ไฟฉาย : ลูกเสือ 
ค. โรงเรียน : มหาวิทยาลัย    ง. ประภาคาร : เรือเดินสมุทร 
 

3. มนุษย์ : ล าไส้ ? : ? 
ก. ไมโครโฟน : ขาตั้ง     ข. โต๊ะ : เก้าอ้ี  
ค. ต้นไม้ : ล าต้น     ง. คอมพิวเตอร์ : เมนบอร์ด 
 

4. เต้าเจี้ยว : ถั่วเหลือง : : ? : ? 
ก.ข้าว   เกลือ     ข.น้ าเชื่อม   น้ าตาล 
ค.นม   ขนม     ง. น้ าปลา   ซีอิ๊ว 

5. ธุรกิจ : ค้าขาย : : ? : ? 
ก.ครู   นักเรียน     ข. ศิลปิน   นักแสดง 
ค.แพทย์   พยาบาล    ง.ช านาญ   เชี่ยวชาญ 
 

6. ปีนี้ แดง. อายุมากกว่า ด า . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ แดง .จะเป็น 2 เท่าของ ด า .อยากทราบ
ว่าปีนี้ แดง. อายุเท่าไร 

ก.6 ปี   ข.8 ปี   ค.10 ปี   ง.12 ปี 
 

7. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้า
ดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้ก าไรกี่ % 

ก.30%   ข.25%   ค.20%   ง.18% 
 

8. สมชายอยากจะไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดเชียงราย  สมชายไปเที่ยวจังหวัดเชียงราย  
ก. สมชายไปเชียงราย    ข. สมชายไม่ได้ไปเชียงใหม่ 
ค. สมชายไปเท่ียวทั้งสองจังหวัด   ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
 

9. คนเล่นการพนันทุกคนเป็นคนดี น้อยเป็นชอบเล่นการพนัน ดังนั้น 
ก. น้อยอาจเป็นคนดี     
ข. น้อยเป็นคนดี 
ค. น้อยเคยเป็นคนดี     
ง. สรุปแน่นอนไม่ได้ 
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จงใช้ตารางดังต่อไปนี้ตอบค าถามข้อ 10 -12 
      มูลค่าการค้าระหว่างประเทศและผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น (ล้านบาท) 

ปี มูลค่าสินค้าออก มูลค่าสินค้าเข้า รวม ผลิตภัณฑ์ประชาชาติเบื้องต้น  

ปีที่ 1 14,166 22,188 36,354 108,294  

ปีที่ 2 13,679 24,103 37,782 116,774  

ปีที่ 3 14,709 25,966 40,675 128,566  

ปีที่ 4 14,772 27,009 41,781 135,939  

ปีที่ 5 17,275 26,794 44,069 143,908  

ปีที่ 6 22,491 30,875 53,366 162,071  

ปีที่ 7 32,266 42,184 74,450 216,543  

ปีที่ 8 49,799 64,044 113,843 269,695  

ปีที่ 9 45,007 66,835 111,842 296,298  

ปีที่ 10 60,797 72,877 133,674 332,177  

ปีที่ 11 71,198 94,177 165,375 370,445  
 
 
 
 

10. ปีใดต่อไปนี้ที่ไทยขาดดุลการค้าสูงที่สุด 
ก.ปีที่ 3   ข.ปีที่ 8   ค.ปีที่ 9   ง.ปีที่ 10 
 

11.  อัตราส่วนของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศต่อผลติภัณฑ์ประชาชาติในปีเดียวกันของปีใดมีค่าเท่ากับ 2.5 
ก.ปีที่ 6   ข.ปีที่ 7   ค.ปีที่ 10  ง.ปีที่ 11 
 

12.  มูลค่าการค้าระหว่างประเทศในช่วงระหว่างปีที่ 7 – ปีท่ี 11 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณกี่ล้านบาท 
ก.18,190  ข.18,990  ค.22,730  ง.23,740 

 

(ข้อที่ 13 -14) การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ 
13. "บลูทูธ (Bluetooth) คือ คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งที่ท าให้อุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ 

คอมพิวเตอร์ หรือพีดีเอ ให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้โดยมีรัศมีการส่งข้อมูลอยู่ในระยะประมาณ 10 
เมตร" ข้อใดสอดคล้องกับข้อความข้างต้น 

ก.อุปกรณ์ไอทีท่ีใช้กันส่วนใหญ่มีบลูทูธ 
ข.ถ้าอุปกรณ์ไอทีใดสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกันได้ แสดงว่าอุปกรณ์ไอทีนั้นมีบลูทูธ 
ค.ถ้าอุปกรณ์ไอทีใดไม่มีบลูทูธแล้ว อุปกรณ์ไอทีนั้นจะไม่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้ 
ง.คลื่นสัญญาณวิทยุชนิดหนึ่งท่ีท าให้อุปกรณ์ไอทีสามารถเชื่อมต่อข้อมูลถึงกันได้คือ บลูทูธ 
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14. "ผิวของคนเราแตกต่างกัน จึงต้องการการดูแลที่แตกต่าง การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิวมี
ความส าคัญอย่างมากในการช่วยยืดอายุผิวและความงามให้อยู่กับคุณอย่างยาวนาน" ข้อใดสอดคล้องกับ
ข้อความข้างต้น 

ก. ผิวของคนเราต้องการการดูแลที่แตกต่างกัน เพราะ ผิวของคนเรามีความแตกต่างกัน 
ข.เพราะผิวของคนเราต้องการการดูแลที่ต่างกัน ดังนั้นผิวของคนเราจึงแตกต่างกัน 
ค.ถ้าผู้ใดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะกับผิว ผิวของผู้นั้นก็จะไม่สวยงาม 
ง.ถ้าผู้ใดมีผิวที่สวยงาม แสดงว่าผู้นั้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผิว 
 

ข้อ 15 –16 การสรุปความจากสัญลักษณ์  
เงื่อนไข ส าหรับข้อ 50 –52 
ถ้า A > B = C < D และ E ≤ C < F ≤ G ทุกตัวแปรมีค่ามากกว่าศูนย์ 
 

15. ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก.G > C 
ข.C < A 

 
16.  ข้อสรุปใดถูกต้อง 

ก.F < E 
ข.B > G 
 

(ข้อ 17-18) การสรุปความจากภาษา 
เงื่อนไข ส าหรับข้อ 53-54) 
- พีระพล กุลวิทย์ และอิทธิ เลือกซื้อขนมมารับประทานคนละ 2 ชนิด ไม่ซ้ ากัน 
- ขนมท่ีทั้งห้าคนซื้อได้แก่ ทองหยอด ถั่วตัด ฝอยทอง และ ข้าวตู ทั้งนี้ชื่อคนและขนมไม่ได้เรียงกัน ตามล าดับ
ข้างต้น 
- กุลวิทย์ไม่ได้ซื้อฝอยทองและข้าวตู 
- อิทธิซื้อขนมไม่เหมือนกับกุลวิทย์เลย 
- มีคนซื้อทองหยอดเพียงคนเดียว 
- ขนมอย่างหนึ่งที่พีระพลซื้อคือ ข้าวตู 

17. ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก.กุลวิทย์ซื้อทองหยอด  ข.อิทธิไม่ได้ซื้อถั่วตัด 

18.  ข้อสรุปใดถูกต้อง 
ก.พีระพลซื้อทองหยอด 
ข.มีคนซื้อฝอยทองเพียงคนเดียว 
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(ข้อ 19-22) อนุกรม 
19. 11 33 99 297 891 … 

ก.2,673 ข.2,783  ค.2,571  ง.2,626 
20. 3 4 5 12 21 38 … 

ก.55   ข.59   ค.68   ง.71 
 

21. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 … 
ก.17   ข.19   ค.25   ง.27 
 

22. 33 67 136 275 554 ...... 
ก.1113  ข.1442  ค.1667  ง.1699 
 

23. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
                ก.3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกัน 

      ข.เงื่อนไข คือ ความรู้ น าคุณธรรม 
                 ค.สมดุล 4 มิติ ได้แก่ ด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม 
                 ง.3 ร คือ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง 

24. ปัจจุบันเราใช้ "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ " ฉบับที่เท่าใด 
ก. ฉบับที่ 10 ( 2555-2559). 
ข. ฉบับที่ 11 ( 2555-2559). 
ค. ฉบับที่ 12 ( 2559-2563). 
ง. ฉบับท่ี 12 ( 2560-2564)  
 

25. อิทธิพลของพายุใดที่ท าให้หลายๆจังหวัดในประเทศไทยประสบอุทกภัยในตอนนี้ 
ก. เซนดา 
ข. เนทแซท 
ค. เซินกา 
ง. นาจา 

 

26. การปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะก่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและครอบครัว ยกเว้น ข้อใด 
 ก. มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
 ข. มีความพอประมาณในการใช้จ่าย 
 ค. มีการวางแผนการบริหารจัดการประเทศ 
 ง. ท าให้รู้จักใช้เหตุผลในการวางแผนและการปฏิบัติตน 

27. โมเดลประเทศไทย 4.0 เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้อใดมากที่สุด ? 
ก. เข้าใจเข้าถึงพัฒนา 
ข. พึ่งพาตนเอง พ่ึงพากัน รวมกลุ่มอย่างมีพลัง 
ค. พัฒนาเกษตรกรรม  
ง. ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี 
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28. จังหวัดใดในภาคตะวันออก ไม่ได้ถูกก าหนดไว้เป็น EEC 
ก.สระแก้ว 
ข.ชุลบร ี
ค.ระยอง 
ง.ฉะเชิงเทรา 
 

29. วันที่เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า ตรงกับวันใด 
ก.วันวิสาขบูชา 
ข.วันมาฆบูชา 
ค.วันอาฬหบูชา 
ง.วันเข้าพรรษา 

30. ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เห็นชอบส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยว
แห่งชาติ  ภายใต้แคมเปญตามข้อใด 
ก.ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างย่ังยืน 
ข.ปีท่องเที่ยววิถีไทย มีสไตล์อย่างยั่งยืน 
ค.ปีท่องเที่ยวไทย เศรษฐกิจคึกคัก 
ง.ปีท่องเที่ยวไทย อย่างมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
 

วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ(กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น) (30 คะแนน) 
 

31. ใครเป็นผู้รักษาการ ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ก. นายกรัฐมนตรี      
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    
ง. ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 

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

 

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

 

34. การมอบอ านาจในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการหรือการด าเนินการอ่ืนที่ผู้ด ารง
ต าแหน่งใดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือค าสั่งใดหรือมติของ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องใด  การมอบอ านาจให้ท าเป็นอะไร 

ก. ค าสั่ง       
ข. หนังสือ 
ค. ท าเป็นค าสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ง. ข้ออนุมัติคณะรัฐมนตรีก่อน แล้วท าเป็นค าสั่ง 
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35. การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
ก. จังหวัด อ าเภอ กิ่งอ าเภอ   ข. จังหวัด อ าเภอ ต าบล 
ค. จังหวัด อ าเภอ    ง. จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

36. ให้รวมท้องที่หลายๆ อ าเภอตั้งขึ้นเป็นจังหวัดมีฐานะเป็น......................การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขต
จังหวัด ให้ตราเป็น............................... 

ก. ส่วนภูมิภาค / พระราชบัญญัติ   ข. นิติบุคคล / พระราชบัญญัติ 
ค. ส่วนภูมิภาค / พระราชกฤษฎีกา  ง. นิติบุคคล / พระราชกฤษฎีกา 
 

37. ใครเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
ค. เลขาธิการ ก.พ.ร.  
ง. เลขาธิการ ก.พ.ร. 
 

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

 

39. ผู้มีอ านาจยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวถูกต้อง 
  ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด   ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
  ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

40. ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเงินตามข้อใด 
  ก. เงินส ารอง      ข. เงินสนับสนุน    
  ค. เงินบริจาค      ง. เงินอุดหนุน  
 

41. ให้เทศบาลเป็นตามข้อใด 
ก. ทบวงการเมือง     ข. สหการ   
ค. กรม       ง. องค์กรอิสระ 
 

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

43. หน่วยงานใด มีหน้าที่วางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล 
ก. กระทรวงมหาดไทย    ข. คณะกรรมการการกระจายอ านาจฯ 
ค. ส านักนายกรัฐมนตรี    ง. กระทรวงยุติธรรม 
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44. สมัยประชุมวิสามัญของเทศบาล ให้มีก าหนดวันประชุมตามข้อใด 
ก. 7 วัน   ข. ไม่เกิน 7 วัน  ค. 15 วัน  ง. ไม่เกิน 15 วัน 

45. สมาชิกสภาต าบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละกี่ปี 
ก. 4 ปีนับแต่วันสมัครเลือกตั้ง    ข. 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง 
ค. 4 ปีนับแต่วันที่ครบวาระ    ง. 4 ปีนับแต่วันที่ต าแหน่งนั้นว่างลง 

 

46. ข้อใดไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของสภาต าบล 
ก. พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล 
ข. การพัฒนาต าบลตามแผนงานโครงการและงบประมาณของสภาต าบล 
ค. เสนอแนะส่วนราชการในการบริหารราชการและพัฒนาต าบล 
ง. ปฏิบัติหน้าที่ของค์ณะกรรมการต าบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ 

 

47. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด 
ก. สภาต าบลมีฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ข. สภาต าบลมีฐานะเป็นหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
ค. สภาต าบลไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล   
ง. สภาต าบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 

48. สภาต าบล มีรายได้ซึ่งหน่วยงานใด จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
ก. ส านักงบประมาณ     ข. องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ค. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   ง. กรมการปกครอง 
 

49. ในหนึ่งปีขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือหลายสมัย แต่ต้องไม่เกินกี่
สมัย 

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. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจ านวนไม่เกินกี่คนซึ่งมิใช้สมาชิกเป็นผู้ช่วยเหลือในการ
บริหารราชการของเมืองพัทยาตามท่ีนายกเมืองพัทยามอบหมาย 

ก. 2 คน   ข. 3 คน   ค. 4 คน  ง. ตามความเหมาะสม 
52. คณะกรรมการตาม พรบ. ก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจฯ 2542 หมายความว่า 

ก. คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข. คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ค. กรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ง. กรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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53. ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกที่ได้รับมอบหมาย   

ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ค. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง   

ง. รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
 

54. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย    ข. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ค. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 

55. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอยู่ในส่วนราชการใด 
ก. ส านัก     ข. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ค. ส านักปลัด ส านักนายกรัฐมนตรี   ง. ส านักปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

 

56. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น เป้าหมายสูงสุดคือข้อใด 
ก. ไม่มีขั้นต่อนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
ข. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ค. ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองค์วามต้องการ 
ง. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 

57. หนังสือราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณมีกี่ชนิด 
ก. 4 ชนิด  ข. 6 ชนิด  ค. 8 ชนิด  ง. 10 ชนิด 

 

58. ข้อใดมีความสัมพันธ์กับงานสารบรรณมากที่สุด 
ก. งานเกี่ยวกับเอกสาร    ข. งานเกี่ยวกับการจัดส านักงาน 
ค. งานเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร  ง. งานธุรการ การเงิน และผลิตเอกสาร 

59. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2560 บุคคลหรือชุมชนย่อมสามารถใช้สิทธิหรือเสรีภาพนั้นได้
ตามเจตนารมณ์ของข้อใด 

ก. ตนเอง  ข. รัฐธรรมนูญ  ค. สิทธิ    ง. สิทธิหรือเสรีภาพ 
 

60. พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า 

ก. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
ข. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางระบอบประชาธิปไตย 
ค. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางบรรจุแต่งตั้ง 
ง. เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางกฎหมาย 
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วิชาภาษาไทย (20 คะแนน) 
 

61. ตัวเลือกใดที่มีค าสะกดถูกต้องและมีความหมายสอดคล้องกับเนื้อความในประโยค 
ก.บุคคลจะสามารถเรียกข้อมูลในสมองออกมาใช้โดยการถอดรหัส 
ข.ในประเทศไทยได้มีผู้สร้างหลักสูตรเพื่อพัฒนาการคิดขึ้นใช้บ้างแล้ว 
ค.การสอนและฝึกทักษะการคิดมีจุดเด่นที่โปรแกลมได้รับการพัฒนามาอย่างดี 
ง.เมื่อมนุษย์รับสิ่งเร้าเข้ามาทางประสาดสัมผัสทั้ง 5 จะถูกบันทึกไว้ในความจ าระยะสั้น 
 

62. ข้อความใดเป็นล าดับที่ 3 
ก.ท าให้รถยนต์ราคาถูกลง     
ข.และคงจะถูกลงกว่านี้อีก 
ค.เพราะนโยบายเศรษฐกิจเสรี    
ง.เมื่อมีการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น 
 

63. ตัวเลือกใดที่มีค าหรือกลุ่มค าที่ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา 
ก.ค าว่าผ่าน ถ้าประกอบหน้าค าบางค าหมายความว่า พระเจ้าแผ่นดิน เช่น ผ่านเกล้าผ่านฟ้า 
ข.ผ้าทิพย์เป็นผ้าที่ห้อยตรงหน้าฐานพระพุทธรูปประกอบด้วยปูนท าเป็นลวดลายต่าง ๆ 
ค.ผัดวันประกันพรุ่งเป็นส านวนที่มีความหมายว่าขอเปลี่ยนเวลาออกไปครั้งแล้วครั้งเล่า 
ง.ฯพณฯ เป็นค าน าหน้าชื่อหรือต าแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่มีรัฐมนตรีและเอกอัครราชทูตเป็นต้น 
 

64. จงเลือกตัวเลือกที่มีประโยคที่เรียบเรียงค า หรือใช้ค าไม่รัดกุม หรือไม่ถูกต้องตามหลักภาษา 
ก.เมื่อรถไฟฟ้าใต้ดินเริ่มบริการ ผู้คนกรุงเทพฯจะแห่กันไปใช้บริการอย่างล้นหลาม 
ข.ผู้เป็นข้าราชการพึงส าเหนียกเป็นนิตย์ถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติงานของตัวร่วมกับงาน
ของผู้อ่ืน 
ค.งานวิจัยนี้สั่นสะเทือนความเชื่อถือเรื่องอาหารการกินอย่างรุนแรง 
ง.โรคหืดเป็นโรคที่มีการตีบแคบของหลอดลม เนื่องจากกล้ามเนื้อผนังหลอดลมหดเกร็ง 
 

(ข้อที่ 65-66) แนวค าถามการเติมค าในบทความ 
จงอ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วเลือกตัวเลือกเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องตามหลักภาษาและให้มี

ความหมายสอดคล้องกับข้อความนั้น 
 

ระบบราชการเป็น 1)......... ที่ส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน ท าหน้าที่ 2).........นโยบาย
ของฝ่ายการเมืองให้เกิดผลในทาง 3).........รวมทั้งการ 4)......... กฎระเบียบกติกาต่าง ๆให้เกิด 5).........
ในการท างานและมีความเป็นธรรมในสังคม 

 

65. ในช่อง 1) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด 
ก.กลไก  ข.องค์กร  ค.เครื่องมือ  ง.แกนกลาง 

 

66.  ในช่อง 2) ควรจะเติมด้วยตัวเลือกใด 
ก.ปรับ  ข.แปล   ค.แปร   ง.เปลี่ยน 
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(ข้อที่ 67 - 68) แนวค าถามการวัดความเข้าใจภาษาที่เป็นบทความ 
จงอ่านบทความที่ก าหนดให้แล้วใช้เนื้อความจากบทความตอบค าถามในแต่ละข้อ 

ศาลเป็นสถาบันหนึ่งที่จะช่วยแก้ไข และบรรเทาความเดือดร้อนอันเกิดจากการไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่
การให้ความเป็นธรรมของศาลนั้นจะต้องอยู่ภายใต้ขอบข่ายของกฎหมาย ศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาคดีไปตาม
พยานหลักฐาน ในส านวนศาลจะน าข้อเท็จจริงนอกส านวนมาพิจารณามิได้ ในคดีอาญานั้นเป็นหน้าที่ของโจทก์ที่
จะต้องน าสืบพิสูจน์ความผิดของจ าเลย หากมีความสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่ ศาลก็ต้องยก
ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จ าเลย ส่วนในคดีแพ่งนั้น โดยหลักท่ัวไปแล้ว ฝ่ายใดกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมา ฝ่ายนั้นก็มี
หน้าที่น าสืบพิสูจน์ดังที่กล่าวอ้างมิได้ย่อมจะแพ้ในเรื่องนั้นไป 

 

67. สาระส าคัญของบทความนี้กล่าวถึงศาลในเรื่องใด 
ก.หน้าที ่      ข.อ านาจ 
ค.วิธีการน าสืบพิสูจน์ความผิด    ง.หลักการในการพิจารณาคดี 
 

68.  "หากมีข้อสงสัยตามสมควรว่าจ าเลยได้กระท าผิดหรือไม่" ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร 
ก.แม้เข้าใจว่าจ าเลยกระท าผิด    ข.หากเชื่อว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด 
ค.หากพิสูจน์ไม่ได้ว่าจ าเลยกระท าผิด   ง.แม้แน่ใจว่าจ าเลยไม่ได้กระท าผิด 
 

69. ชื่อใดไม่ใช่กริยาอาการของมนุษย์  
ก. แผ่พังพาน               ข. แผ่เมตตาจิต  ค. แผ่ส่วนบุญ              ง. แผ่หลา 
 

70. ชื่อใดไม่ได้หมายถึงสัตว์  
ก.แมวน้ า                                                 ข. แมวมอง 
ค. แมวเซา                                              ง. แมวคาว 

71. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยส าคัญส าหรับชีวิต 
ก.โดยทั่วถึง     ข.โดยสม่ าเสมอ 
ค.โดยเกี่ยวข้อง     ง.โดยกว้างขวาง 

72. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………กับน้ าและคนไทย…………ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา 
ก.ผูกพัน  ด ารง     ข.เกี่ยวข้อง ของ 
ค.สัมพันธ์ ด าเนิน    ง.เกี่ยวพัน พัฒนา 

73. ค าในข้อใดเขียนได้ถูกต้องทั้งหมด 
  ก. กระเทย   หย่าร้าง    ข.ต่างๆ นาๆ  ผลัดวันประกันพรุ่ง 

ค.ผาสุข   พะแนง    ง.โควตา    มัคคุเทศก์ 
74. ค าในข้อใดเขียนได้ถูกต้องทั้งหมด 

ก. กงก ากงเกวียน  กังวาน    ข.อนุญาติ ขี้เกียจ 
ค.ศรีษะ ผัดไทย     ง.อานิสงส์  ใบกะเพรา  

75. ค าในข้อใดเขียนได้ถูกต้องทั้งหมด 
ก. ข้าวเหนียวมูล  คลินิก    ข.อุบาทว์ คัดสรรค์ 
ค.สังสรรค์ โครต     ง.จลาจล  น้ ามันก๊าด 
 



คู่มือเตรียมสอบข้าราชการท้องถิน่ (ทุกต าแหน่ง)     ภาค ก กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หน้าท่ี 11  
 

รวบรวมและจัดท ำโดย  หนึ่ง  จักรยาน           

76. เวลาค่ าเสด็จมาถึงวังมักตรงไปเฝ้าพระมารดาก่อน แล้วจึงเสวยและพักผ่อนส าราญพระทัย เช่น ทรงเล่น
ปี่พาทย์ ทรงพระนิพนธ์บทร้องเพลง ถึงเวลาสมควรเข้าห้องทรงพระอักษร ทรงท างานในราชการแผ่นดิน
ที่ค้างมา 
*ข้อความข้างต้นแสดงค่านิยมสังคมไทยที่ส าคัญที่สุดตามข้อใด* 

ก. ในการเล่นดนตรีไทย 
ข. ในการอุทิศตนให้แก่หน้าที่การงาน 
ค. ในการแสดงความเคารพและห่วงใยบุพการี 
ง. ในการแบ่งเวลาท างานและพักผ่อนตามควร 
 

77. ดูท านองนางในไกวชิงช้า    ดังสีดาผูกคอที่โรงโขน 
 เถาวัลย์เปราะเคราะห์ร้ายพอสายโยน   ก็ขาดโหนลงในน้ าเสียงต้ าโครม 

 *ค าประพันธ์ข้างต้นนี้แสดงความรู้สึกของกวีในด้านใด* 
 ก. ขบขันแกมสงสาร     ข. สมเพชแกมร าคาญ 
 ค. หม่ันไส้แกมขบขัน     ง. สงสารแกมหมั่นไส้ 

 

78. ข้อใดไม่มีค าราชาศัพท์ 
ก. พระชามาดา     ข. พระอุณาโลม 
ค. พระตถาคต     ง. พระหัตถ์  
 

79. ข้อใดเเปลความหมายผิด 
ก. ถุงพระบาท หมายถึง ถุงเท้า   ข. ฉลองพระเนตร หมายถึง เเว่นตา 
ค. ฉลองพระหัตถ์ หมายถึง ถุงมือ   ง. ซับพระองค์ หมายถึง ผ้าเช็ดตัว  
 

80. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง.... 
ก. พระปรมาภิไธย    ข. พระนามาภิไธย 
ค. พระพระนาม     ง. พระหัตถเลขา  

 
วิชาภาษาอังกฤษ (20 คะแนน) 
 

81. The food was so cold and ______ that I decided to complain to the manager about 
it. 
A.no taste  B.tasteless  C.don't have taste D.tasteness 
 

82. The witnesses were asked to give a detailed ______ of the accident. 
A.describe  B.to describe  C.description  D.descriptive 
 

83. Aren't you going to ______ me to your friend? 
A.introduct  B.introduction  C.introduce   D.introducing 
 

84. I couldn't carry the boxes by myself so I asked the shop ____ to bring them to my 
car. 
A.assist   B.assistor  C.assistant  D.assistance 
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85. We had estimated the valuable of the house to be around 60,000 dollars, but we hadn't 
calculated the cost of the renovation. 
A.valuable  B.but   C.calculated  D.renovation 
 

86. Sorry, I _________ call you last night.  
A. wasn't  B. am not  C. are not  D. didn't 

 

87. He_________ to Ubonratchathani with his old friends last month.  
     A. came  B. come   C. Go   D. Gone 
 

88. Did  she borrow the red pen from you?  
     A. Yes, she does. B. Yes, she did. C. Yes, she was. D. No, she weren't. 
 

89. TOMMY: I think I’ll visit Gina on Sunday. 
BOY: Okay, she’s free on Sunday. 
PELE: __________. Well then, see you. 
A. I don’t like that.     B. That sounds good. 
C. I’d love to.      D. I hope not. 
 

90. TONY: No one loves me. I’m driving home. 

PLOY: __________________. 
A. Have a good trip.     B. Come again next week. 
C. Take care. Safely drive.    D. Hope you’ll get better. 
 

91. arsavin: The restaurant has a special dish today. 

Xabi: _____________. 
Ben: Stewed pork on rice. 
A. How many dishes?     B. Do you serve fast food? 
C. What do you recommend?   D. Could you pass me the fork? 

92. Nina: I’m very hungry now. Let’s have lunch. 

The waiter: Good afternoon,_______________. 

A. What do you want in here?    B. What would you like to drink? 

C. Could I have your order, please?   D. How do you find the food? 
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93. AOF: Can I order some sparkling water? 

The waiter: _________________. 

AOF: A big bottle of coke, please. 

A. What would you like to drink?    B. Do you want some drink? 

C. How about ice-cream?     D. Do you want some water? 

94. The teacher: You all have an exam next week. 

I hope you’ll pass it. _________. 

A. Try harder.    B. Have a good day.    C. Have a nice dinner. D. Good luck. 

95. The customer: Oh no! That’s a mouse! 

The baker: What? Tell me________. 

A. who it is  B. when it is  C. where it is   D. why it is 

96. The customer: _______________________. 

The baker: Thirty baht. 

A. How many is a piece of pie? 

B. How many pieces of pie do you make? 

C. How much pie do you make? 

D. How much is a piece of pie? 

97. The dog: It’s a lovely day for driving. 

The pedestrian: The dog is driving!!_________. 

A. What a pity dog!      B. What a clever dog!  

C. What a tame dog!      D. What a fierce dog! 
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98. The driver: The phone is too loud. Please turn it down. 

The passenger: _____________. I will. 

A. It’s too hot.       B. I prefer rap music. 

C. Let’s dance.      D. I’m so sorry. 

99. NEUNG: Hi, AOF. _________. 

AOF: Nothing much. I’m driving to Bangkok. 

A. How much?      B. Where to go? 

C. What’s up?      D. When will go? 

100. The dog: How can I get to the drug store? 

             The pedestrian: _______________. 

   The dog: That’s nice. 

A. Let’s get ready.     B. It’s too crowded. 

C. Let’s catch the taxi.    D. I can’t ride a bike. 

สนใจหนังสือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ก ทุกต าแหน่ง 
และหนังสือเตรียมสอบ ภาค  ก ข ครูผู้ช่วย สพฐ. ท้องถิน่ กทม. 

แอดไลน์เลยคร้าบ  LINE ID : @neungjakkayan (มีแอดน าหน้าด้วย) 
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