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ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ประจําป พ.ศ.2547
ด ว ยกรมส ง เสริ ม การปกครองท องถิ่ น จะดําเนิน การคัด เลือกขาราชการเพื่อแต งตั้งให
ดํารงตําแหนง ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ประจําป พ.ศ.2547 ดังนั้น อาศัยอํานาจตามหนังสือ
สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ ว 5 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2546 ซึง่ กําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารตลอดจน
แนวทางดําเนินการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจาก
ระดับ 3 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นร 1006.2/127 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2546 ซึง่ อนุมตั ใิ ห
กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ พิจารณาคัดเลือกเพือ่ แตงตัง้ ขาราชการใหดาํ รงตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดใหม
และมติ อ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ครัง้ ที่ 3/2546 จึงประกาศรับสมัครขาราชการเขารับการ
คัดเลือกเพือ่ แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงในสายงานทีเ่ ริม่ ตนจากระดับ 3 ประจําป พ.ศ.2547 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ตําแหนงที่รับสมัคร
1.1 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3
1.2 ตําแหนงนิติกร 3
1.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3
2. คุณสมบัตขิ องผูส มัครเขารับการคัดเลือก ผูส มัครเขารับการคัดเลือกตองเปนขาราชการ
ในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ในวันปดรับสมัคร
2.1 ตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ถึงระดับ 5 โดยไมเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่เริ่มตนจากระดับ 3 และ
2.2 ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาขั้น 6,360 บาท และ
2.3 เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามที่ ก.พ.
กําหนด รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
2.4 สําหรับขาราชการซึ่งประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี 3
ซึ่งมีคุณวุฒิไมตรงตามขอ 2.3 เชน ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีดานการจัดการทั่วไป
(ยกเวนสาขาการบัญชี) การบริหารธุรกิจ (ยกเวนสาขาการบัญชี การเงินและการธนาคาร) เศรษฐศาสตรสหกรณ
หรือสาขาอืน่ ซึง่ ก.พ. ยังมิไดกาํ หนดใหเปนคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3
ผูส มัครจะตองแนบสําเนาระเบียนแสดงผลการเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง หรืออนุปริญญา
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน 3 ชุด เพื่อสง ก.พ.พิจารณาคุณวุฒิดังกลาวเปนการเฉพาะรายสําหรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายหลังจากผานการคัดเลือก
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3.1 ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครระหวางวันที่ 5 – 16 มกราคม 2547
3.2 วิธีการรับสมัคร ใหผูประสงคจะสมัครดําเนินการดังนี้
1) ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่ฝาย หรือกลุมงานของสํานักหรือกองตาง ๆ ใหยื่น
ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) แนบทายประกาศ พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว
ผานสํานักหรือกอง โดยใหสํานักหรือกองจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
(เอกสารหมายเลข 3) แลวรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึง กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นภายในวันที่ 16 มกราคม 2547 ในเวลาราชการ
2) ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด/อําเภอ
หรือกิ่งอําเภอ ใหยื่นใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
แลวผานหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จังหวัด และใหหวั หนากลุม สงเสริมการปกครองทองถิน่
จังหวัดจัดทําบัญชีรายชือ่ ผูส มัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด (เอกสารหมายเข 3) แลวรวบรวม
เอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึงกองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 16
มกราคม 2547 ในเวลาราชการ
3) ขาราชการที่ชวยราชการ ณ สวนราชการอื่น ใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐาน
การศึกษา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลวดวยตนเองที่กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2547 ในเวลาราชการ
4. การประกาศรายชื่อ เลขประจําตัวของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และระเบียบ
เกี่ยวกับการคัดเลือก
4.1 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จะใหผูสมัครที่หนวยงานตนสังกัดตรวจสอบ
แลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและสงรายชื่อผูสมัครใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นตามวัน
และเวลาที่กําหนด เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทุกคน ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ
เขารับการคัดเลือกผูใ ดมีคณ
ุ สมบัตไิ มตรงตามทีก่ าํ หนดหรือเปนผูข าดคุณสมบัตภิ ายหลัง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นจะไมใหผูนั้นไดรับการคัดเลือก หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก หรือถอนรายชื่อ
ผูนั้นออกจากการขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกแลวแตกรณี
4.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จะประกาศรายชือ่ และเลขรหัสประจําตัวของผูม ี
สิทธิไดรบั การคัดเลือกเรียงตามลําดับอักษร และจะประกาศสถานทีส่ อบและระเบียบวิธกี ารสอบคัดเลือกให
ทราบภายหลัง โดยติดประกาศ ณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ และแจงไปยังกลุม สงเสริมการปกครอง
ทองถิน่ จังหวัดทุกจังหวัดรวมทัง้ เว็บไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ www.thailocaladmin.go.th
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนและ
สัมภาษณ โดยกําหนดสอบขอเขียน ในวันเสารที่ 21 กุมภาพันธ 2547 ภาคเชา เปนภาคความรูความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคบายเปนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
(เอกสารหมายเลข 4 – 5)
สําหรับขาราชการที่ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ.แลวไมตอง
เขารับการสอบภาค ก แตอยางใด
6. เกณฑการตัดสิน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นถือเกณฑการตัดสินผานการสอบภาคความรูความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูค วามสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค) ภาคละไมนอ ยกวารอยละ 60 โดยจะประกาศรายชือ่ ขาราชการทีไ่ ดรบั หนังสือรับรอง
ผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ.หรือผูผ า นการสอบความรูค วามสามารถทัว่ ไป (ภาค ก) ซึ่งสอบผานภาค
ความรูค วามสามารถวิชาเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) ได ใหเปนผูม สี ทิ ธิไดรบั การสอบภาคความเหมาะสม
กับตําแหนง (ภาค ค) และกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จะประกาศรายชือ่ ขึน้ บัญชีผผู า นการสอบคัดเลือก
ไดเรียงลําดับจากผลคะแนนการสอบภาคความรูค วามสามารถวิชาเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค) ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงกวาอยูในลําดับที่ดีกวาหากดํารงตําแหนงในระดับเดียวกันจะใหผทู มี่ เี งินเดือนสูงกวาอยูใ นระดับ
ทีด่ กี วาหากเงินเดือนเทากันจะใหผทู มี่ อี ายุราชการมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา หากอายุราชการยังคงเทากัน
จะใหผูที่มีอายุตัวมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
หากในระหวางการดําเนินการตามขอนี้หากมีขาราชการที่ผานการสอบภาคความรูความ
สามารถวิชาเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข) แตไมผา นการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ใน
การสอบขอเขียนตามขอ 5. ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ.ก็สามารถนําเอกสาร
ดังกลาวมายืน่ ตอผูอ าํ นวยการกองการเจาหนาที่ เพือ่ เขารับการสัมภาษณกอ นวันสอบสัมภาษณไมนอ ยกวา
3 วันทําการ หากสงทางไปรษณียจ ะยึดการประทับตราทางไปรษณียเ ปนสําคัญ หากพนกําหนดนีก้ รมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นจะตัดสิทธิไมใหเขารับการสอบสัมภาษณ
ทั้งนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจะแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกตามขอ 6 ที่มี
วุฒิปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดเทานั้น
ประกาศ ณ วันที่
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พงศโพยม วาศภูติ
(นายพงศโพยม วาศภูติ)
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

เอกสารหมายเลข 1
คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนด
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546)
-------------------------

1. เจาพนักงานปกครอง
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร กฎหมาย
2. ตําแหนงนิติกร
ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย
3. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ไดรบั ปริญญาตรีหรือเทียบไดไมตา่ํ กวานีท้ างบัญชี พาณิชยศาสตร หรือเศรษฐศาสตรซงึ่ ไดศกึ ษา
วิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต

เอกสารหมายเลข 2
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546)
----------------------------1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

คํานําหนานาม R นาย R นาง R นางสาว R อื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………
ชื่อ………………………………………………………………….สกุล…………………………………………………………………………….
วันเดือนปเกิด………………………………………………………………อายุปจจุบัน…………………...ป………………เดือน
ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………………ระดับ………………………….
งาน/ฝาย/กลุมงาน…..………………………………………………………………..…………………………………………………….
สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด………………………………………………………………………
เงินเดือนปจจุบัน……………………………………บาท
สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนง(สมัครไดเพียง 1 ตําแหนง)…………………………………………………
วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก
วุฒิที่ไดรับ…………………………………………………………..สาขา………………………………………………………………………
ผลการสอบภาค ก ของ ก.พ.
R ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ. เมื่อวันที่……………………………………..
R ยังไมไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ.

ทั้งนี้ ไดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ
ก.พ. และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล มาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว และ
ขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ
อนึ่ง สําหรับกรณีการสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ที่มี
คุณวุฒิไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.พ.กําหนด และตองสงเอกสารให ก.พ.พิจารณา
คุณวุฒิเปนการเฉพาะราย
หากไดรับการคัดเลือกขาพเจายินยอมรับการแตงตั้งภายหลังจากที่ ก.พ.
พิจารณารับรองวาเปนผูม คี ณ
ุ วุฒติ รงตามคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 และ
จะไมเรียกรองสิทธิใด ๆ หาก ก.พ.ไมพิจารณารับรองคุณวุฒิที่ใชสมัครเขารับการคัดเลือก

ลงลายมือชื่อผูสมัคร…………………………………………………………
(………………………………………………………….)
ตําแหนง………………………………………………………….
วัน เดือน ป…………………………………………………………

เอกสารหมายเลข 3
บัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546)
----------------------------สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัด……………………………………………………………………
ลําดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตําแหนง

เลขที่
ตําแหนง

ระดับ

รวมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกทั้งสิ้น

ลงชื่อ…………………………………………………………ผูรับรองขอมูล
(………………………………………………………….)
ตําแหนง ผอ.สํานัก/ผอ.กอง./หน.ก.สถ.จ.…………………………
วัน เดือน ป…………………………………………………………

เอกสารหมายเลข 4
หัวขอและเอกสารที่ใชในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง และตําแหนงนิติกร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546)
----------------------------ลําดับที่
หัวขอ/เนื้อหา
เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
การเมืองการปกครองของไทย และความสัมพันธ - รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
1
พ.ศ.2540
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น
- พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารราชการแผ น ดิ น
พ.ศ. 2534 และที่แกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.กํ า หนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542
- พ.ร.ฎ.ว า ด ว ยหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก าร
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546
ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการของกระทรวง
2
- นโยบายรัฐบาล
มหาดไทย และของกรมสงเสริมการปกครอง
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย
ทองถิ่นและการติดตามและรายงานผลการดําเนิน - ยุทธศาสตรมหาดไทย เปาหมาย ภารกิจ
งานตามนโยบายของรัฐบาล
และกลยุ ท ธ ก รมส ง เสริ ม การปกครอง
ทองถิ่น
- หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของของกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น
การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
3
- พ.ร.บ.ว า ด ว ยการลงคะแนนเสี ย งเพื่ อ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหาร
ทองถิ่น พ.ศ.2542
- พ.ร.บ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถิ่น พ.ศ.2542
โครงสราง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
4
- พ.ร.บ.องค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด
สวนทองถิ่น
พ.ศ.2540 และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม

-2ลําดับที่
หัวขอ/เนื้อหา
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
5
6
7
8

9

การสงเสริมการจัดการศึกษาทองถิ่น
ระบบบริหารงานบุคคลทองถิ่น

เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ.2545
- พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

- พ.ร.บ.ระเบี ย บบริ ห ารงานบุ ค คลส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2542
การตรวจสอบการคลั ง /การเงิ น /การบั ญ ชี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ดวยการ
รับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การเก็บ รัก ษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว า ดวยการ
พั ส ดุ ข องหน ว ยการบริ ห ารราชการส ว น
ทองถิ่น พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา ด วยการ
พั ส ดุ ข ององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม
การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
10

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- พ.ร.บ.รายไดเทศบาล พ.ศ.2497 และ
แกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510 และแกไข
เพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508 และ
แกไขเพิ่มเติม

เอกสารหมายเลข 5
หัวขอและเอกสารที่ใชในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํ รงตําแหนง
ในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2546)
----------------------------ลําดับที่
หัวขอ/เนื้อหา
เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
โครงสราง อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง - พ.ร.บ.องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540
1
และแกไขเพิ่มเติม
สวนทองถิ่น
- พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม

- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม
2

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

- พ.ร.บ.รายไดเทศบาล พ.ศ.2497 และแกไขเพิม่ เติม

- พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510 และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีบาํ รุงทองที่ พ.ศ.2508 และแกไขเพิม่ เติม

3

- พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพิ่ม
และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกทองถิ่น พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสง
เสริมกิจการเทศบาล พ.ศ.2518 และแกไข
เพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา
ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2543
การตรวจสอบการคลั ง /การเงิ น /บั ญ ชี - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
การพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
- หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
ภาครัฐ ฉบับที่ 2
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ
ภายในของสวนราชการ พ.ศ.2542

- 2 ลําดับที่

หัวขอ/เนื้อหา

เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2535

และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบวาดวยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน
และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

4
5

6

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการ
ปรับขอมูลการใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษี
และทะเบียน ทรัพยสินของเทศบาลและเมือง
พัทยา พ.ศ.2537
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ
รักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธงี บประมาณ
การจัดทํางบประมาณขององคกร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2541
ปกครองสวนทองถิ่น
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
การวางแผนพัฒนาทองถิ่น
ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2546
บําเหน็ จ บํานาญและสวั ส ดิ ก ารข า ราชการ - พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2500 และแกไขเพิ่มเติม
พนักงานหรือลูกจางองคกรปกครอง
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ
สวนทองถิ่น
บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2536

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบําเหน็จลูกจาง
ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น
พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม

- 3 ลําดับที่
หัวขอ/เนื้อหา
7
สวัสดิการขาราชการ

เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน
ของขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ.2528
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
การเดินทางไปราชการของเจาหนาทีท่ อ งถิน่ พ.ศ.2526

- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกและ
การจายเงินเดือน เงินป และเงินอื่นในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2533
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
การฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2545
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2530
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
เงินสวัสดิการเกี่ยวการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

8

การบริหารราชการ

- ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ชวยเหลือบุตร พ.ศ. 2521
- พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

