คู่มอื เตรียมสอบ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

กรุงเทพมหานคร

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบตั ิการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.)

สารบัญ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
- การบริหารทรัพยากรบุคคลเบื้องต้น
- การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี และการพัสดุเบื้องต้น
- การบริหารงานการประชุม
- การบริหารอาคารสถานที่เบื้องต้น
- การจัดระบบงาน
- การเลขานุการเบื้องต้น
- การจัดทํารายงาน การติดตามงาน และสรุปรายงาน
- การรวบรวมข้อมูลสถิติ
- งานสารสนเทศ
- การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักวิชาการจัดการงานทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฯ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฯ
- หลักการเขียนหนังสือราชการ
- หลักการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ การจัดทําแผนงานและโครงการ
การบริหารแผนปฏิบัติราชการ
- หลักการประสานงาน การทํางานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ
แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฯ
เฉลยแนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการฯ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

หน้า
1
1
12
27
33
34
35
43
47
49
50
59
85
86
86
90
109
122
142
143
143
173
180

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2554
184
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
211
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554
216
- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
219
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
231
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
236
- พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
240
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
251
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550
257
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
261
แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
272
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 278
- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 282
แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
294
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
307
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 315
แนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
339
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
349
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
355
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
362
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 367

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานครไปศึกษา
ฝึกอบรมดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการกรุงเทพมหานคร
ไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการให้ข้าราชการ
กรุงเทพมหานครไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542
- ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
เฉลยแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558
เฉลยแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558

370
376
379
381
388
390
392
431
438
442
511
523
531
537
541

สารบัญ (ต่อ)
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535
เฉลยแนวข้อสอบ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ลูกจ้าง พ.ศ. 2535


หน้า
543
564
567

