แนวข้อสอบ (อัตนัย)
การสอบเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตาบล
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ชุดที่ 1 (4ข้อ)
โดย ประพันธ์ เวารัมย์

http://pun.fix.gs
หรือ

http://valrom2012.fix.gs

คําอธิบาย
ให้ผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตําบลประจําปี 2555
ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3
ทําข้อสอบ จํานวน 4 ข้อ ทําทุกข้อๆ 25 คะแนน (100 คะแนน) เวลา 09.00 น - 12.30 น.
***********************
1. SWOT ย่อมาจากอะไร เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ซึ่งช่วยผู้บริหารกําหนดอะไรบ้าง
จงอธิบายให้ชัดเจน
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้กําหนดกรอบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์
วัฒ นธรรม ค่ านิ ย มของระบบราชการและพั ฒ นาข้ า ราชการ โดยมีคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ คื อ
“I AM READY” หมายถึงอะไร
3. คณะกรรมการในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งประกอบด้วย
2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
ประกอบด้วย
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นหมายความว่า ผู้บริหารท้องถิ่ น
แต่งตั้งประกอบด้วย
4. คณะกรรมการทั้ง 3 คณะนี้ มีอํานาจหน้าที่อย่างไร ให้อธิบายมาให้ชัดเจน

รวบรวมเผยแพรโดย ประพันธ เวารัมย http://pun.fix.gs และ http://valrom2012.fix.gs

หนา 1

4. หากท่านได้บรรจุเป็นพนักงานส่วนตําบล ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งจะ
หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่า ท่านดําเนินการเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ช่วย
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 หากผู้บริหารท้องถิ่น สอบถาม
รายละเอียด ท่านจะอธิบายอย่างไร
4.1 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของใคร
4.2 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของใคร
4.3 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของใคร
4.4 การแก้ไ ขเปลี่ ยนแปลงคําชี้ แจงงบประมาณรายจ่ ายในหมวดค่ าครุ ภัณฑ์ ที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของใคร
4.5 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้องนํามาตั้ง
งบประมาณรายจ่ายซึ่งตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป หรือเงินประเภทอื่นที่ต้องนํามาตั้งงบประมาณ
รายจ่ายให้จําแนกลักษณะรายจ่ายให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากใคร
***************************************************************
ขอให้ผู้เข้าสอบโชคดีทุกท่าน


(แนวทางการตอบคําถามดังกล่าวด้านล่าง)
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แนวทางการตอบคําถามดังนี้
(เป็นแนวทางในการตอบเท่านั้น ลองนําไปประยุกต์ในการตอบ)
1. SWOT เป็นตัวย่อที่มคี วามหมายดังนี้
1. S = Strengths = จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
2. W = Weaknesses = จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
3. O = Opportunities = โอกาสที่จะดําเนินการได้
4. T = Threats = อุปสรรค ข้อจํากัด หรือปัจจัยที่คุกคามดําเนินการขององค์การ
SWOT Analysis (เทคนิคการวิเคราะห์องค์การ) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ซึ่งผู้
บริการหารกําหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ต่อการทํางานขององค์การ หรือเรียกว่าเป็น
การวิเคราะห์สภาพองค์การ เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหา
สําคัญในการดําเนินงานขององค์กรสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต
*********************************
2. คณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ กํา หนดกรอบการปรั บเปลี่ย นกระบวนทั ศ น์
วัฒ นธรรม ค่ านิ ย มของระบบราชการและพั ฒ นาข้ า ราชการ โดยมีคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ คื อ
“I AM READY” หมายถึงอะไร
1. Integrity
= ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี
2. Activeness
= ขยันตั้งใจทํางาน เชิงรุก
3. Morality
= มีศีลธรรม คุณธรรม
4. Relevancy
= รู้ทันโลก, ปรับตัวทันโลก,ตรงกับสังคม
5. Efficiency
= มุ่งเน้นประสิทธิภาพ
6. Accountability
= รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม
7. Democracy
= มีใจและการกระทําเป็นประชาธิปไตย,มีส่วนและโปร่งใส
8. Yield
= มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน
ขยายความได้ดังนี้
ข้าราชการยุคใหม่ควรมีคุณลักษณะย่อๆว่า “ I AM READY “
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1. Integrity คือ ทํางานอย่างมีศักดิ์ศรี ข้าราชการจะต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน มี
ความเสียสละ อุทิศตนในการทํางาน มุ่งประโยชน์ส่วนรวม และที่สําคัญต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อ
หน้าที่การงาน ไม่ทุจริตคอรัปชั่น
2. Activeness คือ ขยันตั้งใจทํางานหรือเรียกว่าการปฏิบัติงานเชิงรุก ซึ่งข้าราชการจะต้อง
ปฏิบัติงานอย่างเต็มกําลังความสามารถและเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา องค์ความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานเป็นปัจจัยสําคัญที่จะทําให้งานประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ ยังต้องมีทัศนคติ
เชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีกุศโลบายในการทํางาน
3. Morality คือ มีใจเป็นธรรม มีคุณธรรม ปฏิบัติราชการด้วยใจบริสุทธิ์และกุศลเจตนา โดย
ข้าราชการจะต้องไม่เลือกปฏิบัติยึดหลักความเป็นธรรมและเสมอภาค รวมทั้ง คํานึงถึงประโยชน์
สาธารณะเป็นสําคัญ
4. Relevancy คือ มีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันโลกทันปัญหาและสิ่งท้าทายต่าง ๆโดยจะต้อง
มีการพัฒนาข้าราชการอย่างต่อเนื่องให้มีความเป็นเลิศในวิชาชีพ มีการนําความรู้และวิทยาการสมัยใหม่
มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน หรือในความหมายโดยรวมก็คือ
การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น
5. Efficiency คือ การทํางานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงให้เห็น จากการจัดการภายในที่ดี
ของหน่วยงานทําให้ผลผลิตที่ได้มีมาตรฐาน ประหยัดทรัพยากรและเกิดความคุ้มค่า
6. Accountability คือ การมีความรับผิดชอบต่อผลสําเร็จของงานและต่อสาธารณะ
ข้าราชการจะต้องตระหนักในความรับผิดชอบของตน พร้อมเสมอที่จะรับการตรวจสอบ ทั้งจากภายใน
และภายนอกหน่วยงาน โดยหน่วยงานจะต้องมีระบบการให้รางวัลและลงโทษที่มีประสิทธิภาพ
7. Democracy คือ มีใจและการกระทําที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส โดยจะต้อง
สร้างเครือข่ายในการทํางาน ประสานสัมพันธ์กับทุกกลุ่มให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน
8. Yield คือ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ และปฏิบัติงานโดยเน้นผลสัมฤทธิ์เป็นสําคัญ โดยจะต้อง
ตั้งเป้าหมายของการทํางานแล้วปฏิบัติให้สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมทั้งสามารถวัดและประเมินผล
งานได้
****************************************
3. คณะกรรมการในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ให้ไปดู ข้อ 8,9,10,11,28,29 ประกอบการตอบ)
ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
(1) ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานกรรมการ
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(2) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน กรรมการ
(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน กรรมการ
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก

จํานวน 3 คน กรรมการ

(5) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คน กรรมการ
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 6 คน กรรมการ
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการและเลขานุการ
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ 8 (3) (4) (5) และ (6) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้
ข้ อ 9 ให้ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ประกอบด้วย
(1) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานกรรมการ
(2) หัวหน้าส่วนการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ
(3) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน กรรมการ
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทําแผน กรรมการและเลขานุการ
(5) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมาย
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตามข้อ 9 (3) ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 10 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก
(1.1) อํ า นาจหน้ า ที่ ขององค์ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอํ า นาจหน้ าที่ ที่มี ผ ลกระทบต่ อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
(1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
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(1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดําเนินการในยุทธศาสตร์
ที่สําคัญและมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
(1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
(1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น
(1.6) แผนชุมชน
ในการนําประเด็นข้างต้นมาจัดทําแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคํานึงถึงสถานะ
ทางการคลังของท้องถิ่น และความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการ มาประกอบการพิจารณาด้วย
(2) ร่วมจัดทําร่างแผนพัฒนา เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทําร่าง
แผนพัฒนา
ในการจัดทํ าร่า งแผนพัฒนา ให้ เทศบาล เมือ งพัทยา องค์การบริห ารส่ วนตํา บล และองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง นําปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของ
ชุมชนที่จะดําเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพของเทศบาล เมือง
พัทยา องค์การบริหารส่วนตําบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้เสนอปัญหา
ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนํามาพิจารณาบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอํานาจหน้าที่
(3) พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดําเนินงาน
(4) ให้ความเห็นชอบร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)
(5) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(6) แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานอื่นเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
(7) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตําบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลมีหน้าที่
ประสานกับประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
และจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลด้วย
ข้อ 11 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทําร่างแผนพัฒนาให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกําหนด จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน
และจัดทําร่างข้อกําหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ 19 (1)
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
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ประกอบด้วย
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง
จํานวน 2 คน
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก
จํานวน 2 คน
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีก
หนึ่งคน ทําหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละ 2 ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
******************************************
4. การโอนและแก้ ไขเปลี่ ยนแปลงงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ว นท้องถิ่ น ตามระเบีย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมวด 4
การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อ 26 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น
ข้อ 28 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประมาณการรายรับหรืองบประมาณรายจ่าย ให้เป็น
อํานาจอนุมัติของคณะผู้บริหารท้องถิ่น
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ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอํานาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น
ข้อ 30 การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้องนํามา
ตั้งงบประมาณรายจ่ายตามข้อ 15 ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณมีอํานาจอนุมัติโอนหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงคํา
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายได้เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจแล้ว (หมายความย้อนไปดู ข้อ 26,27,28,29
รายจ่ายนั้นเป็นอํานาจของใคร)
****แต่อย่างไร ลองไปอ่านกฎหมายระเบียบฉบับเต็ม เผื่อประยุกต์การตอบข้อสอบ***
**และดูรายละเอียดเพิ่มจากอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติม ข้อสอบชุดนี้ เคยออกทั้งปรนัย และอัตนัยน่ะครับ*

แนวข้อสอบชุดนี้อาจเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย
ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน (แจกฟรี)
ติดตามแนวข้อสอบ พ.ร.บ.อื่นๆที่เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น ได้ที่เว็บไซต์ผมเอง หรือเว็บไซต์ชุมชนคนท้องถิ่น
ตอนนี้กําลังรวบรวมแนวข้อสอบ พ.ร.บ.ต่างๆ
ขอให้โชคดีในการสอบทุกคน
จากเว็บไซต์
http://valrom2012.fix.gs
http://pun.fix.gs
30/05/2556
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