
1111. . . . คาํวาคาํวาคาํวาคาํวา ““““กฎกฎกฎกฎ” ” ” ” ตาม พตาม พตาม พตาม พ....รรรร....บบบบ....วธิีปฏบิัติราชการปกครองวธิีปฏบิัติราชการปกครองวธิีปฏบิัติราชการปกครองวธิีปฏบิัติราชการปกครอง พพพพ....ศศศศ....2539 2539 2539 2539 มิได หมายความรวมถงึขอใดมิได หมายความรวมถงึขอใดมิได หมายความรวมถงึขอใดมิได หมายความรวมถงึขอใด
ก. พระราชบัญญัติ ข. พระราชกฤษฎีกา
ค. ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล ง. เทศบัญญัติ

จ. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

******************
ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ก. พระราชบัญญัติ”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ . 2539
         “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ระเบียบ 
ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ
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2222. . . . ตาํแหนงใดตอไปนี ้ไมใช ขาราชการการเมืองตาํแหนงใดตอไปนี ้ไมใช ขาราชการการเมืองตาํแหนงใดตอไปนี ้ไมใช ขาราชการการเมืองตาํแหนงใดตอไปนี ้ไมใช ขาราชการการเมือง
ก. เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ข. เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค. รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายปกครอง ค. โฆษกรัฐบาล
ง. รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง 

******************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ““““ขอ กขอ กขอ กขอ ก. . . . เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี””””

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ““““ขอ กขอ กขอ กขอ ก. . . . เลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรีเลขาธกิารคณะรฐัมนตรี””””
อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

มาตรา 14 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และ
ราชการในพระองค มีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูบังคับบัญชา ขาราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี และใหมีรองเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ และจะใหมีผูชวยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
เปน ผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการดวยก็ได

ใหเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และผูชวยเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เปนขาราชการเปนขาราชการเปนขาราชการเปนขาราชการ

พลเรือนพลเรือนพลเรือนพลเรือนสามญัสามญัสามญัสามญั http://pun2013.bth.cc



3333....    หากทานไดบรรจุแตงตัง้เปนพนกังานสวนตาํบลหางไกล แตทางหากทานไดบรรจุแตงตัง้เปนพนกังานสวนตาํบลหางไกล แตทางหากทานไดบรรจุแตงตัง้เปนพนกังานสวนตาํบลหางไกล แตทางหากทานไดบรรจุแตงตัง้เปนพนกังานสวนตาํบลหางไกล แตทางอบตอบตอบตอบต....หางไกลไมไดตัง้เงินเดอืนไวสาํหรบัตาํแหนงทาน หางไกลไมไดตัง้เงินเดอืนไวสาํหรบัตาํแหนงทาน หางไกลไมไดตัง้เงินเดอืนไวสาํหรบัตาํแหนงทาน หางไกลไมไดตัง้เงินเดอืนไวสาํหรบัตาํแหนงทาน 
อาํนาจการโอนงบประมาณในหมวดดงักลาวเปนอาํนาจของใครอาํนาจการโอนงบประมาณในหมวดดงักลาวเปนอาํนาจของใครอาํนาจการโอนงบประมาณในหมวดดงักลาวเปนอาํนาจของใครอาํนาจการโอนงบประมาณในหมวดดงักลาวเปนอาํนาจของใคร

ก. ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล
ค. นายอําเภอ
ง. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล 
จ. ผูวาราชการจังหวัด

******************
ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ข. นายกองคการบริหารสวนตําบล”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 ขอ 26 ประกอบขอ 30,ขอ 15,ขอ 14 

**คณะผูบริหารทองถิ่น : หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล***
http://pun2013.bth.cc



4444....    หากทานเปนพนกังานเทศบาลตาํบลไกลโพนหากทานเปนพนกังานเทศบาลตาํบลไกลโพนหากทานเปนพนกังานเทศบาลตาํบลไกลโพนหากทานเปนพนกังานเทศบาลตาํบลไกลโพน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน จะโอน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน จะโอน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน จะโอน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน จะโอน ((((ยายยายยายยาย) ) ) ) ไปดาํรงไปดาํรงไปดาํรงไปดาํรง
ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน ตาํแหนงเจาหนาทีว่เิคราะหนโยบายและแผน อบตอบตอบตอบต....รุงเรอืง ทานจะมสีิทธเิบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการตามรุงเรอืง ทานจะมสีิทธเิบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการตามรุงเรอืง ทานจะมสีิทธเิบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการตามรุงเรอืง ทานจะมสีิทธเิบกิคาใชจายในการเดนิทางไปราชการตาม
ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนิทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิน่ 2555 2555 2555 2555 หรอืไม ขอใดกลาวหรอืไม ขอใดกลาวหรอืไม ขอใดกลาวหรอืไม ขอใดกลาว
ถกูตองถกูตองถกูตองถกูตอง

ก. ไมมีสิทธิเบิก ข. มีสิทธิเบิกจากเทศบาลตําบลไกลโพน
ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุงเรือง

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุงเรือง
ง. มีสิทธิเบิกไดหรือไม ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางเทศบาลตําบลไกลโพนกับอบต.รุงเรือง
จ. มีสิทธิเบิกไดหรือไม ขึ้นอยูกับนายกเทศมนตรีตาํบลไกลโพนหรือนายกอบต.รุงเรือง

******************
ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. มีสิทธิเบิกจากอบต.รุงเรือง”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของเจาหนาที่ทองถิ่น 2555 
         ขอ 41 คาใชจายในการดินทางไปราชการ ในกรณีไปประจําสํานักงานซึ่งตางสังกัดใหเบิกจากสังกัดใหมซึ่ง
ไปประจํา http://pun2013.bth.cc



5555. . . . หนวยงานตอไปนี้ ไมได สงักดักระทรวงมหาดไทยหนวยงานตอไปนี้ ไมได สงักดักระทรวงมหาดไทยหนวยงานตอไปนี้ ไมได สงักดักระทรวงมหาดไทยหนวยงานตอไปนี้ ไมได สงักดักระทรวงมหาดไทย
ก. กรมที่ดิน ข. กรมราชทัณฑ
ค. กรมการปกครอง ง. กรมการพัฒนาชุมชน
จ. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

******************
ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ข. กรมราชทัณฑ ”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม กระทรวงมหาดไทยแบงสวนราชการออกเปน 8 กรม และมีหนวยงานภายใตการกํากับดูแล 5 รัฐวิสาหกิจ 
ดังนี้ 1. สํานักงานรัฐมนตรี 2. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3. กรมการปกครอง 4. กรมการพัฒนาชุมชน
5. กรมที่ดิน 6. กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 7. กรมโยธาธิการและผังเมือง 8. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ
1. การไฟฟานครหลวง 2. การไฟฟาสวนภูมิภาค 3. การประปานครหลวง 4. การประปาสวนภูมิภาค
5. องคการตลาด                                 ที่มา http://www.moi.go.th 
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6666. . . . สวนราชการตอไปนี ้ไมม ีฐานะเปนนิติบคุคลสวนราชการตอไปนี ้ไมม ีฐานะเปนนิติบคุคลสวนราชการตอไปนี ้ไมม ีฐานะเปนนิติบคุคลสวนราชการตอไปนี ้ไมม ีฐานะเปนนิติบคุคล
กกกก. . . . กรมกรมกรมกรม ขขขข. . . . จงัหวดัจงัหวดัจงัหวดัจงัหวดั
คคคค. . . . อาํเภอ อาํเภอ อาํเภอ อาํเภอ งงงง. . . . เทศบาลเทศบาลเทศบาลเทศบาล จจจจ. . . . องคการบริหารสวนตาํบล องคการบริหารสวนตาํบล องคการบริหารสวนตาํบล องคการบริหารสวนตาํบล 

                                                    ****************************************************************************************************************************************
    ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. อําเภอ”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ .2534 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ .2534 แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
มาตรา 61 ในจังหวัดหนึ่งใหมีหนวยราชการบริหารรองจากจังหวัดเรียกวาอําเภอ

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอําเภอ ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
***มาตรา 52 ใหรวมทองที่หลายๆ อําเภอตั้งขึ้นเปนจังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคล

การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัด ใหตราเปนพระราชบัญญัติ
*กรม มีฐานะเปนนิติบุคคลตาม มาตรา 7 

*** ขออื่นมีฐานะเปนนิติบุคคล ตามพ.ร.บ.จัดตั้งของแตแหง **
http://pun2013.bth.cc



    

7777. . . . สาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่สังกดัหนวยงานใดสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่สังกดัหนวยงานใดสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่สังกดัหนวยงานใดสาํนกังานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลสวนทองถิน่สังกดัหนวยงานใด
ก. กรมการปกครอง
ข. กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น 
ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
จ. สํานักนายกรัฐมนตรี 

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

จ. สํานักนายกรัฐมนตรี 
                                                        ****************************************************************************************************************************************
    ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”

อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ .2542
           มาตรา 36 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นขึ้นใน              

สํานักงานปลัดกระทรวงกระทรวงมหาดไทย ฯ
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8888. . . . นายวลัลภ พริง้นายวลัลภ พริง้นายวลัลภ พริง้นายวลัลภ พริง้พงษพงษพงษพงษ    ดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนปจจบุัน ลาํดับทีเ่ทาใดดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนปจจบุัน ลาํดับทีเ่ทาใดดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนปจจบุัน ลาํดับทีเ่ทาใดดาํรงตาํแหนงอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นคนปจจบุัน ลาํดับทีเ่ทาใด
ก. ลําดับที่ 10
ข. ลําดับที่ 11
ค. ลําดับที่ 12
ง. ลําดับที่ 14

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. ลําดับที่ 14
จ. ลําดับที่ 16

                                                        ****************************************************************************************************************************************
    ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. ลําดับที่ 12”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม นายวัลลภ พริ้งพงษ ดํารงตําแหนงอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น คนที่ 12

ตั้งแต 20 มิถุนายน 2556 - ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556)
ที่มา http://www.dla.go.th 
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9999. . . . ใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีนปจจุบัน ใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีนปจจุบัน ใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีนปจจุบัน ใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะรฐัมนตรคีนปจจุบัน 
ก. นายรองพล เจริญพันธุ 
ข. นายบวรศักดิ์  อุวรรณโณ 
ค. นายวิษณุ เครืองาม 
ง. นายอําพน  กติติอําพน 
จ. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

จ. นายสุรชัย ภูประเสริฐ 
                                                        ****************************************************************************************************************************************
    ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ง. นายอําพน  กิตติอําพน”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม นายอําพน  กติติอําพน ดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคนที่ 21
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2553 ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/aa_main31.htm 

เปนขาราชการพลเรือนสามัญ ***ระวังออกยอนศรอีกครับ** วาเปนขาราชการประเภทใด**
 ตามพระราชบัญญตัิระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และแกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553
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10101010. . . . คณะรฐัมนตรขีองนางสาวยิง่ลกัษณ ชินวตัร เปนคณะทีเ่ทาใดคณะรฐัมนตรขีองนางสาวยิง่ลกัษณ ชินวตัร เปนคณะทีเ่ทาใดคณะรฐัมนตรขีองนางสาวยิง่ลกัษณ ชินวตัร เปนคณะทีเ่ทาใดคณะรฐัมนตรขีองนางสาวยิง่ลกัษณ ชินวตัร เปนคณะทีเ่ทาใด ของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทยของประเทศไทย
ก. คณะที่ 58
ข. คณะที่ 59
ค. คณะที่ 60
ง. คณะที่ 61
จ. คณะที่ 62

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

จ. คณะที่ 62
                                                        ****************************************************************************************************************************************
    ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. คณะที่ 60”
อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม อธิบายตาม คณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร คณะที่ 60 (5) เปลี่ยนมาแลวจํานวน 5 ครั้ง
 เริ่ม 30 มิถุนายน 2556 -  ปจจุบัน (ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556) 
ที่มา http://www.cabinet.thaigov.go.th/bb_main01.htm 

อนาคตกอนสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงใหม ติดตามขาวสารดวย (1 คะแนนก็มีคา สําหรับผูเตรียมตวัสอบ)
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11111111. . . . บุคคลใดตอไปนี้ ไมเคยดาํรงตาํแหนงผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยบุคคลใดตอไปนี้ ไมเคยดาํรงตาํแหนงผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยบุคคลใดตอไปนี้ ไมเคยดาํรงตาํแหนงผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยบุคคลใดตอไปนี้ ไมเคยดาํรงตาํแหนงผูบรหิารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย
ก. นายประชา มาลีนนท ข. นายเสริมศกัดิ์ พงษพานิช
ค. นายวันมูหะมัดนอร มะทา ง. นายจาตุรนต ฉายแสง
จ. นายประมวล รุจนเสรี  

                                                        ****************************************************************************************************************************************
ตอบตอบตอบตอบ “นายจาตุรนต ฉายแสง”

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ตอบตอบตอบตอบ “นายจาตุรนต ฉายแสง”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย นายจาตุรนต ฉายแสง เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี                      
ปจจุบันดํารงตําแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (30 มิถุนายน 2556 - ปจจุบัน) (ขอมูล ณ 30 ตุลาคม 2556)
***ซึ่งยังไมเคยดํารงตําแหนงผูบริหารระดับสูงในกระทรวงมหาดไทย***
1 นายประชา มาลีนนท เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย  ป 2545
2. นายเสริมศักดิ์ พงษพานิช  เคยดํารงตําแหนง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ป 2548 ปจจุบันเปน
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. นายวันมูหะมัดนอร มะทา เคยดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (3 ต.ค.2545 - 10 มี.ค. 2547)
4. นายประมวล รุจนเสรี เคยดํารงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (3 ตุลาคม 2545- 30 มิถุนายน 2547)

**ขอสอบออกเชงิประวัตศิาสตร ขอสอบออกเชงิประวัตศิาสตร ขอสอบออกเชงิประวัตศิาสตร ขอสอบออกเชงิประวัตศิาสตร **โดย ม.รามคําแหง** 
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12121212. . . . ใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางองคการบรหิารสวนจงัหวดัคนปจจบุันใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางองคการบรหิารสวนจงัหวดัคนปจจบุันใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางองคการบรหิารสวนจงัหวดัคนปจจบุันใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางองคการบรหิารสวนจงัหวดัคนปจจบุัน
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท ง. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน
จ. นายวสันต วรรณวโรทร

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

                                                        ****************************************************************************************************************************************
ตอบตอบตอบตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556

**ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่30 30 30 30 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2556 2556 2556 2556 **
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13131313. . . . ใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาลคนปจจุบนั
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท ง. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน
จ. นายวสันต วรรณวโรทร

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

                                                        ****************************************************************************************************************************************
ตอบตอบตอบตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556

**ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่30 30 30 30 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2556 2556 2556 2556 **
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14141414. . . . ใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลคนปจจุบนัใครดาํรงตาํแหนงเลขานกุารคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลคนปจจุบนั
ก. นายชาญชนะ เอี่ยมแสง ข. นายโชคชัย เดชอมรธัญ
ค. นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท ง. นายวีระวัฒน ชื่นวาริน
จ. นายวสันต วรรณวโรทร

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

                                                        ****************************************************************************************************************************************
ตอบตอบตอบตอบ “นายโชคชัย เดชอมรธัญ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย นายโชคชัย เดชอมรธัญ ดํารงตําแหนงรองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และไดรับแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล ตั้งแตวนัที่ 1 ตุลาคม 2556 - ปจจุบัน
ตามคําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ 489/2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ประกอบหนังสือกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่น ที่ มท 0802.4/ว2119 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2556

**ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่ขอมูล ณ วนัที ่30 30 30 30 ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม ตุลาคม 2556 2556 2556 2556 **
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15151515. . . . มือที่สาม ขอใดกลาวถกูตองทีสุ่ดมือที่สาม ขอใดกลาวถกูตองทีสุ่ดมือที่สาม ขอใดกลาวถกูตองทีสุ่ดมือที่สาม ขอใดกลาวถกูตองทีสุ่ด
ก. มือที่งอกออกมาผิดปกติของรางกายมนุษย
ข. สํานวนกลาวเรื่องชูสาว
ค. สํานวนกลาวเกี่ยวกบัการเมือง
ง. มือที่มองไมเห็น

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. มือที่มองไมเห็น

จ. บุคคลซึ่งมิใชคูกรณี แตสอดเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมหรือชีวิตของผูอื่น 
                                                        ****************************************************************************************************************************************

ตอบตอบตอบตอบ “ขอ จ. บุคคลซึ่งมิใชคูกรณี แตสอดเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมหรือชีวิตของผูอื่น ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย บุคคลฝายที่ 3 ซึ่งมิใชคูกรณี แตสอดเขามาเกี่ยวของในกิจกรรมหรือชีวิตของผูอื่น มักจะเขามายุแหยใหเกิดความ
แตกแยกหรือบอนทําลาย

**ที่มา http://dictionary.sanook.com**
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16161616. . . . องคกรใดเปนผูกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน องคกรใดเปนผูกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน องคกรใดเปนผูกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน องคกรใดเปนผูกาํหนดมาตรฐานทัว่ไปเกีย่วกบัเกณฑและเงื่อนไขการคดัเลือก การบรรจุและแตงตัง้ การยาย การโอน 
การรบัโอน การเลือ่นระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดอืน สาํหรับพนกังานสวนตาํบลการรบัโอน การเลือ่นระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดอืน สาํหรับพนกังานสวนตาํบลการรบัโอน การเลือ่นระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดอืน สาํหรับพนกังานสวนตาํบลการรบัโอน การเลือ่นระดับ และการเลื่อนขัน้เงินเดอืน สาํหรับพนกังานสวนตาํบล

ก. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลสวนทองถิ่น
ข. คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
ค. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ง. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. คณะกรรมการขาราชการพลเรือน

จ. คณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ 
 

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

ตอบตอบตอบตอบ “ขอ ค. คณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 13
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17171717. . . . ใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการใครดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ((((กกกก....พพพพ....รรรร.) .) .) .) คนปจจบุันคนปจจบุันคนปจจบุันคนปจจบุัน
ก. นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ข. นายวิษณุ เครืองาม
ค. ดร.อารีพงศ ภูชอุม ง. นายทศพร ศิริสัมพันธ
จ. นายจรัส สุวรรณมาลา 

                                                    ********************************** ********************************** ********************************** ********************************** 
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ““““ขอ คขอ คขอ คขอ ค. . . . ดรดรดรดร....อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม ””””

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ ““““ขอ คขอ คขอ คขอ ค. . . . ดรดรดรดร....อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม อารพีงศ ภูชอุม ””””
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย ดร.อารีพงศ ภูชอุมอดีตปลัดกระทรวงการคลัง มาดํารงตําแหนงแทนนายทศพร ศิริสัมพันธ ซึ่งไปดํารงตําแหนง

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศกึษา
**ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556*อยาลืมติดตามขอมูลขาวสารดวยนะครับ** (1 คะแนนก็มีคา)

 (คําถามอาจจะถามวา ดร. ดร.อารีพงศ ภูชอุม เคยดํารงอะไรกอนมาดํารงตําแหนง เลขาธิการก.พ.ร.)
ที่มา http://www.opdc.go.th 
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18181818. . . . ใครไมเคยดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิใครไมเคยดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิใครไมเคยดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิใครไมเคยดาํรงตาํแหนงเลขาธกิารสภาความมัน่คงแหงชาต ิ((((สมชสมชสมชสมช....))))
ก. พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี   ข. นายถวิล  เปลี่ยนศรี  
ค. นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ  ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน
จ. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ขอ ง. พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เคยหัวหนาคณะมนตรีความมั่นคงแหงชาติ/ หัวหนาคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
(ค.ป.ค.) ไมเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ 

1. พล.ต.อ.วิเชียร พจนโพธิ์ศรี (เคยดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2544-2555) 
2. นายถวิล  เปลี่ยนศรี  (เคยดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2552-2554) 
3. นาวาอากาศตรีประสงค สุนศิริ  (เคยดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2523-2529)
4. พลโทภราดร พัฒนถาบุตร   (ดํารงตําแหนง เลขาธิการสภาความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ. 2555-ปจจุบัน) 
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19191919. . . . ขอใดตอไปนี้เปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ขอใดตอไปนี้เปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ขอใดตอไปนี้เปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่ขอใดตอไปนี้เปนอาํนาจหนาทีข่องคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบคุคลสวนทองถิน่
ก. กาํหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ
ข. ศึกษา วิเคราะห รวบรวมขอมูลตางๆ เกี่ยวกับงานของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวน 

           ทองถิ่น
ค. ประสานงาน ติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ง. ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. ชวยเหลือและใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น 
จ. จัดประชุม สัมมนา ฝกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสวน

           ทองถิ่น 
                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ขอ ก. กาํหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการกระจายอาํนาจ ”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ .2542
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ตาม มาตรา 33 (อยาสับสน)
**ขออื่นเปนอํานาจของสาํนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น ตามมาตรา 36*
ขอสอบขอนี้ออกไดยากมาก (ถาอานไมสังเกตดีๆ 1 คะแนนก็มีความหมาย)

**นี่แหละแนวขอสอบของ ม.รามคําแหง 
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20202020. . . . ใครเปนผูมีอาํนาจบรรจุบคุคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตาํบลและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวนใครเปนผูมีอาํนาจบรรจุบคุคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตาํบลและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวนใครเปนผูมีอาํนาจบรรจุบคุคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตาํบลและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวนใครเปนผูมีอาํนาจบรรจุบคุคลเขารับราชการเปนพนกังานสวนตาํบลและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในองคการบรหิารสวน
ตาํบลตาํบลตาํบลตาํบล

ก. นายกองคการบริหารสวนตําบล
ข. สภาองคการบริหารสวนตําบล
ค. นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล
ง นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของผูวาราชการจังหวัด
จ. ผูวาราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล

                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ค. นายกองคการบริหารสวนตําบลโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานสวนตําบล ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย พระราชบัญญตัิระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 25 ประกอบ มาตรา 15
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21212121. . . . ขอใดตอไปนีเ้ปนคดีปกครองทีฟ่องศาลปกครองไดขอใดตอไปนีเ้ปนคดีปกครองทีฟ่องศาลปกครองไดขอใดตอไปนีเ้ปนคดีปกครองทีฟ่องศาลปกครองไดขอใดตอไปนีเ้ปนคดีปกครองทีฟ่องศาลปกครองได
ก. การยื่นฟองขอเพิกถอนพระราชบัญญัติที่ขัดตอหลักสิทธิมนุษยชน
ข. คดีที่ญาติจําเลยฟองรองโดยกลาวหาวาศาลยุติธรรมตัดสินคดีอยางไมเปนธรรม
ค. คดีที่ญาติคนไขฟองเรียกคาสินไหมทดแทนจากการที่นายแพทยโรงพยาบาลของรัฐผาตัดคนไขผิดพลาดทํา

           ใหคนไขพิการ

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. คดีพิพาทที่ชาวบานฟององคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง เนื่องจากจางเอกชนสรางถนนเปนทางเดินเทา
           ทําใหชาวบานเดือดรอน 

จ. คดีที่ทหารชั้นประทวนฟองผูบังคับบัญชาวาลงโทษทางวินัยโดยไมเปนธรรม
                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ค. คดีพิพาทที่ชาวบานฟององคการบริหารสวนตําบลแหงหนึ่ง เนื่องจากจางเอกชนสรางถนนเปนทางเดินเทา            
        ทําใหชาวบานเดือดรอน ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 9
*อยาลืมไปอานใหรูบางนะครับ บางทีในประกาศสอบไมไดระบุ แตเปนความรูทั่วไป ที่บุคคลทั่วไปควรรู

ก็เอามาออกขอสอบครับ*                                             *(1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิตคนที่กําลังเดินทางสอบ)*
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22222222. . . . ขอใดกลาว ไมถกูตอง เกีย่วกบัคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลขอใดกลาว ไมถกูตอง เกีย่วกบัคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลขอใดกลาว ไมถกูตอง เกีย่วกบัคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบลขอใดกลาว ไมถกูตอง เกีย่วกบัคณะกรรมการกลางพนกังานสวนตาํบล
ก. มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการโดยตําแหนง
ข. มีกรรมการมาจากผูแทนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 6 คน
ค. ผูแทนองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือกมาจากนายกองคการบริหารสวนตําบล และปลัดองคการบริหาร

            สวนตําบล

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

            สวนตําบล
ง. กรรมการผูทรงคุณวฒุิมีวาระดํารงตําแหนงคราวละ 4 ป

จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ 
                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “จ. มีปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542

มาตรา 25 **คณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล* รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยหรือรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งไดรับมอบหมายเปนประธาน **สวนโครงสรางโดยตําแหนง และคัดเลือกจากหนวยงาน ตองไปดูโนตเองให

แมน (1 คะแนนสําหรับการสอบแตละครั้ง มีความหมายมาก)
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23232323.... คณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลมผีูแทนองคการบรหิารสวนตาํบลเปนกรรมการ ประกอบดวย ประธานสภาองคการคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลมผีูแทนองคการบรหิารสวนตาํบลเปนกรรมการ ประกอบดวย ประธานสภาองคการคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลมผีูแทนองคการบรหิารสวนตาํบลเปนกรรมการ ประกอบดวย ประธานสภาองคการคณะกรรมการพนกังานสวนตาํบลมผีูแทนองคการบรหิารสวนตาํบลเปนกรรมการ ประกอบดวย ประธานสภาองคการ
บริหารสวนตาํบล นายกองคการบรหิารสวนตาํบล และผูแทนพนกังานสวนตาํบลในอัตราสวนเรียงตามลาํดบั ดังนี้บริหารสวนตาํบล นายกองคการบรหิารสวนตาํบล และผูแทนพนกังานสวนตาํบลในอัตราสวนเรียงตามลาํดบั ดังนี้บริหารสวนตาํบล นายกองคการบรหิารสวนตาํบล และผูแทนพนกังานสวนตาํบลในอัตราสวนเรียงตามลาํดบั ดังนี้บริหารสวนตาํบล นายกองคการบรหิารสวนตาํบล และผูแทนพนกังานสวนตาํบลในอัตราสวนเรียงตามลาํดบั ดังนี้

ก. 2 : 2 : 2 ข. 3 : 3 : 3
ค. 2 : 3 : 4 ง. 3 : 3 : 2
จ. 4 : 4 : 4 

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ข. 3 : 3 : 3”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 25
(3) ผูแทนองคการบริหารสวนตาํบลจํานวนเกาคนดังนี้
(ก) ประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบล ซึ่งประธานสภาองคการบริหารสวนตาํบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
(ข) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบล ซึ่งประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบลในเขตจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเอง
จํานวนสามคน
(ค) ผูแทนพนักงานสวนตาํบลซึ่งปลัดองคการบริหารสวนตาํบลในจังหวัดนั้นคัดเลือกกันเองจํานวนสามคน
**ตาํแหนงอื่นๆ อยาลืมไปดู ทั้งคณะกี่คน ขอสอบก็เคยออกมาแลว (เตรียมใหพรอมในการสอบ 1 คะแนนอาจเปลี่ยนชีวิต)
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24242424....    ขอใด มใิช คาํสัง่ทางปกครองตาม พขอใด มใิช คาํสัง่ทางปกครองตาม พขอใด มใิช คาํสัง่ทางปกครองตาม พขอใด มใิช คาํสัง่ทางปกครองตาม พ....รรรร....บบบบ....วธิปีฏบิัติราชการทางปกครอง พวธิปีฏบิัติราชการทางปกครอง พวธิปีฏบิัติราชการทางปกครอง พวธิปีฏบิัติราชการทางปกครอง พ....ศศศศ....2539 2539 2539 2539 
ก. การอนุมัติใบปริญญาบัตร ข. การอนุมัติใหไปราชการ
ค. ขอบังคับมหาวิทยาลัย ง. การแตงตั้งโยกยายขาราชการ

จ. การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ 
                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ค. ขอบังคับมหาวิทยาลัย”

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ค. ขอบังคับมหาวิทยาลัย”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พระราชบัญญตัวิธิีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

มาตรา 5 “คําสัง่ทางปกครอง” หมายความวา
(1) การใชอาํนาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้นระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน 

สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของสิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต การ
อนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึงการออกกฎ

(2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
**ตองไปดูกฎกระทรวงเพิ่มเติมดวยนะ คําสัง่ทางปกครอง เพราะบางครั้งตวัพ.ร.บ.ไมระบุไว เชน สัญญาณไฟแดง สัญลักษณจราจร หรือทาทาง

ของเจาหนาที่ตาํรวจ เหลานี้ จะปรากฏอยูในกฎกระทรวง ( * 1 คะแนน ก็มีความหมายสาํหรับการสอบ)
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25252525. . . . นายเฉลมิรบัราชการเปนพนกังานขบัรถของหนวยงานราชการแหงหนึง่ ไดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชาใหขบัรถยนตไปตดิตอราชการที่นายเฉลมิรบัราชการเปนพนกังานขบัรถของหนวยงานราชการแหงหนึง่ ไดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชาใหขบัรถยนตไปตดิตอราชการที่นายเฉลมิรบัราชการเปนพนกังานขบัรถของหนวยงานราชการแหงหนึง่ ไดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชาใหขบัรถยนตไปตดิตอราชการที่นายเฉลมิรบัราชการเปนพนกังานขบัรถของหนวยงานราชการแหงหนึง่ ไดรบัมอบหมายจากผูบงัคบับญัชาใหขบัรถยนตไปตดิตอราชการที่
จงัหวดั ระหวางทางทีข่บัรถยนตนายเฉลมิไดใชความระมดัระวงัเปนอยางด ีบงัเอญิมสีนุขัวิง่ตดัหนารถยนตอยางกระชัน้ชดิ เปนเหตุจงัหวดั ระหวางทางทีข่บัรถยนตนายเฉลมิไดใชความระมดัระวงัเปนอยางด ีบงัเอญิมสีนุขัวิง่ตดัหนารถยนตอยางกระชัน้ชดิ เปนเหตุจงัหวดั ระหวางทางทีข่บัรถยนตนายเฉลมิไดใชความระมดัระวงัเปนอยางด ีบงัเอญิมสีนุขัวิง่ตดัหนารถยนตอยางกระชัน้ชดิ เปนเหตุจงัหวดั ระหวางทางทีข่บัรถยนตนายเฉลมิไดใชความระมดัระวงัเปนอยางด ีบงัเอญิมสีนุขัวิง่ตดัหนารถยนตอยางกระชัน้ชดิ เปนเหตุใหใหใหใหรถยนตเสยีรถยนตเสยีรถยนตเสยีรถยนตเสยี
หลกัไปชนเสาไฟฟาเสยีหาย กรณเีชนนีน้ายเฉลมิ จะตองรบัผดิชอบคาเสยีหายที่เกดิกบัรถยนตของทางราชการหรอืไมหลกัไปชนเสาไฟฟาเสยีหาย กรณเีชนนีน้ายเฉลมิ จะตองรบัผดิชอบคาเสยีหายที่เกดิกบัรถยนตของทางราชการหรอืไมหลกัไปชนเสาไฟฟาเสยีหาย กรณเีชนนีน้ายเฉลมิ จะตองรบัผดิชอบคาเสยีหายที่เกดิกบัรถยนตของทางราชการหรอืไมหลกัไปชนเสาไฟฟาเสยีหาย กรณเีชนนีน้ายเฉลมิ จะตองรบัผดิชอบคาเสยีหายที่เกดิกบัรถยนตของทางราชการหรอืไม

ก. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเลอ
ข. รับผิดชอบ เพราะของหลวงตกนํ้าไมไหล ตกไฟไมไหม เมื่อเสียหายกต็องรับผิดชอบทุกกรณี
ค. รับผิดชอบ เพราะกระทําโดยประมาทเลินเลออยางรายแรง

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

ง. ไมตองรับผิดชอบ เพราะไมไดจงใจใหเกิดความเสียหาย

จ. ไมตองรับผิดชอบ เพราะไดใชความระมัดระวังอยางดีแลว ไมไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงใหเกิดความเสียหาย 

                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “จ.ไมตองรับผิดชอบ เพราะไดใชความระมัดระวังอยางดีแลว ไมไดจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงใหเกิดความเสียหาย ”
อธบิาย อธบิาย อธบิาย อธบิาย พระราชบัญญตัิความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539

มาตรา 5 และมาตรา 6 ประกอบกับหมายเหตุ เหตผุลของพ.ร.บ.ฉบับนี้ประกอบ ดังนั้น จึงสมควรกาํหนดใหเจาหนาที่ตองรับผิดทาง
ละเมิดในการปฏิบัติงานในหนาที่เฉพาะเมื่อเปนการจงใจกระทําเพื่อการเฉพาะตวั หรือจงใจใหเกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง
เทานั้น และใหแบงแยกความรับผิดของแตละคนมิใหนําหลักลูกหนี้รวมมาใชบังคับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของรัฐ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี้ 
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26262626.... ตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พตามระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิงีบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิน่ พ....ศศศศ....2541 2541 2541 2541 แกไขเพิ่มเตมิแกไขเพิ่มเตมิแกไขเพิ่มเตมิแกไขเพิ่มเตมิ
((((ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ฉบับที่ 2 2 2 2 และและและและ 3333) ) ) ) พพพพ....ศศศศ. . . . 2543 2543 2543 2543 ขอใด ไมใช คณะผูบริหารทองถิน่ขอใด ไมใช คณะผูบริหารทองถิน่ขอใด ไมใช คณะผูบริหารทองถิน่ขอใด ไมใช คณะผูบริหารทองถิน่

ก. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ข. นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ค. คณะเทศมนตรี ค. นายกเทศมนตรี
ง. คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตาํบล

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

แนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบแนวขอสอบ
องคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนองคกรปกครองสวนทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่ทองถิน่ทึ่เคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบเคยออกสอบ

                                                            ****************************************************************************************************************************************
ตอบ ตอบ ตอบ ตอบ “ก. ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด ”
อธิบาย อธิบาย อธิบาย อธิบาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2541
แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 ขอ 5 

"คณะผูบริหารทองถิ่น” หมายความวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัด คณะเทศมนตรี นายกเทศมนตรี และคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
*ขอนี้โจทยเอาตัวเลือกมาลวง คือ คณะเทศมนตรี หมายถึง นายกเทศมนตรี ตามพ.ร.บ.เทศบาล ที่มีการแกไข

สวนคณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล หมายถึง นายกองคการบริหารสวนตําบล ตามพ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลที่มีการแกไข *
เพราะจะนิยามเดิมมาในขอสอบอยูแลว ถึงปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อหรือแกไขแลวก็ตามกฎหมายจัดตั้ง
**แตระเบียบฯ งบประมาณ ยังไมไดแกไข แตตองหมายความตามพ.ร.บ.จัดตั้งขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น**

*ปลัดอบจ.,ปลัดเทศบาล,ปลัดอบต. จะไมเปนคณะผูบริหารทองถิ่น ***แตจะเปนเจาหนาที่งบประมาณโดยตําแหนง **ระวังขอสอบเปลี่ยนคําถามใหม**
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