
ประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เร่ือง  รับสมัครคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจาํป  พ.ศ.2547

                     ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะดําเนินการคัดเลือกขาราชการเพื่อแตงตั้งให   
ดํารงตาํแหนง ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  ประจําป  พ.ศ.2547  ดังนั้น  อาศัยอํานาจตามหนังสือ
สํานกังาน ก.พ. ที ่นร 1006/ ว 5 ลงวนัที ่ 7 กรกฎาคม 2546    ซึง่กําหนดหลักเกณฑและวิธกีารตลอดจน
แนวทางดําเนินการคัดเลือกเพ่ือแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจาก
ระดับ 3 และหนงัสือสํานกังาน  ก.พ.ที ่นร 1006.2/127   ลงวนัที ่  24 กรกฎาคม 2546   ซึง่อนมุตัใิห
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินพจิารณาคดัเลอืกเพ่ือแตงตัง้ขาราชการใหดาํรงตาํแหนงตามที ่ ก.พ.กําหนดใหม
และมต ิอ.ก.พ.กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน   ครัง้ที ่3/2546   จงึประกาศรบัสมคัรขาราชการเขารับการ
คดัเลอืกเพ่ือแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงในสายงานทีเ่ร่ิมตนจากระดบั 3 ประจาํป  พ.ศ.2547  โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้
                  1. ตาํแหนงที่รับสมัคร

1.1 ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง  3
1.2 ตําแหนงนิติกร  3
1.3 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  3

        2. คณุสมบตัขิองผูสมคัรเขารบัการคดัเลือก  ผูสมคัรเขารับการคดัเลอืกตองเปนขาราชการ
ในสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ในวันปดรับสมัคร

           2.1 ตองดํารงตําแหนงตั้งแตระดับ 3 ถึงระดับ 5 โดยไมเคยดํารงตําแหนงในสายงาน
ที่เร่ิมตนจากระดับ 3  และ
                     2.2 ไดรับอัตราเงินเดือนไมต่ํากวาข้ัน 6,360 บาท และ
                     2.3 เปนผูมีคุณวุฒิตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง ตามที่ ก.พ.
กําหนด  รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1
                     2.4 สําหรับขาราชการซึ่งประสงคจะสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเงิน
และบัญชี 3   ซึ่งมีคุณวุฒิไมตรงตามขอ 2.3  เชน ไดรับคุณวุฒิปริญญาตรีดานการจัดการทั่วไป
(ยกเวนสาขาการบญัช)ี การบรหิารธรุกจิ (ยกเวนสาขาการบญัช ีการเงนิและการธนาคาร)  เศรษฐศาสตรสหกรณ
หรือสาขาอืน่ ซึง่ ก.พ.    ยังมไิดกําหนดใหเปนคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรับตาํแหนงนกัวชิาการเงนิและบญัช ี3
ผูสมคัรจะตองแนบสาํเนาระเบยีนแสดงผลการเรยีนในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีช้ันสงู หรืออนปุรญิญา
ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน 3 ชุด เพ่ือสง ก.พ.พิจารณาคุณวุฒิดังกลาวเปนการเฉพาะรายสําหรับ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงภายหลังจากผานการคัดเลือก

    (สําเนา)
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                  3. การรับสมัครเขารับการคัดเลือก
                     3.1 ระยะเวลาการรับสมัคร รับสมัครระหวางวันที่  5 – 16 มกราคม 2547
                     3.2 วิธีการรับสมัคร   ใหผูประสงคจะสมัครดําเนินการดังนี้
                          1)  ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่ฝาย หรือกลุมงานของสํานักหรือกองตาง ๆ ใหย่ืน
ใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) แนบทายประกาศ  พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว
ผานสํานักหรือกอง  โดยใหสํานักหรือกองจัดทําบัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามแบบที่กําหนด
(เอกสารหมายเลข 3)  แลวรวบรวมเอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึง กองการเจาหนาที่  กรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่นภายในวันที่ 16 มกราคม 2547 ในเวลาราชการ
                           2)   ขาราชการที่ปฏิบัติราชการที่กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ
หรือก่ิงอําเภอ  ใหย่ืนใบสมัคร (เอกสารหมายเลข 2) พรอมหลักฐานการศึกษาซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
แลวผานหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจงัหวดั และใหหัวหนากลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
จงัหวดัจดัทาํบญัชรีายชือ่ผูสมคัรเขารับการคดัเลอืกตามแบบที่กําหนด (เอกสารหมายเข 3) แลวรวบรวม
เอกสารการสมัครทั้งหมดสงถึงกองการเจาหนาที่  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ภายในวันที่ 16
มกราคม  2547  ในเวลาราชการ
                           3)   ขาราชการที่ชวยราชการ  ณ  สวนราชการอื่น  ใหย่ืนใบสมัครพรอมหลักฐาน
การศึกษา ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลวดวยตนเองที่กองการเจาหนาที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
ภายในวันที่ 16 มกราคม 2547  ในเวลาราชการ

4. การประกาศรายชื่อ  เลขประจาํตัวของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  และระเบียบ
เกี่ยวกับการคดัเลอืก
                        4.1  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จะใหผูสมัครที่หนวยงานตนสังกัดตรวจสอบ
แลวเห็นวาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนและสงรายชื่อผูสมัครใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินตามวัน 
และเวลาที่กําหนด   เปนผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือกทุกคน  ทั้งนี้  หากตรวจสอบพบภายหลังวาผูมีสิทธิ
เขารับการคดัเลอืกผูใดมคีณุสมบตัไิมตรงตามทีกํ่าหนดหรือเปนผูขาดคณุสมบตัภิายหลงั กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ินจะไมใหผูนั้นไดรับการคัดเลือก  หรือพิจารณาไมใหผานการคัดเลือก  หรือถอนรายชื่อ
ผูนั้นออกจากการขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกแลวแตกรณี
                        4.2  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จะประกาศรายชือ่ และเลขรหสัประจาํตวัของผูมี
สิทธไิดรับการคดัเลอืกเรียงตามลาํดบัอกัษร  และจะประกาศสถานทีส่อบและระเบยีบวธิกีารสอบคดัเลอืกให
ทราบภายหลงั   โดยตดิประกาศ   ณ   กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน  และแจงไปยงักลุมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินจงัหวดัทกุจงัหวดัรวมทัง้เวบ็ไซตของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  www.thailocaladmin.go.th
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                    5. วิธีการคัดเลือก
                        กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบขอเขียนและ
สัมภาษณ โดยกําหนดสอบขอเขียน ในวันเสารที ่  21 กมุภาพนัธ 2547 ภาคเชา เปนภาคความรูความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคบายเปนภาคความรูความสามารถเฉพาะสําหรับตําแหนง (ภาค ข)
(เอกสารหมายเลข 4 – 5)

   สําหรับขาราชการที่ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก  ของ ก.พ.แลวไมตอง
เขารับการสอบภาค ก แตอยางใด

6. เกณฑการตัดสิน
                         กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินถือเกณฑการตัดสินผานการสอบภาคความรูความ
สามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรูความสามารถเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข)  และภาคความเหมาะสม
กับตาํแหนง (ภาค ค) ภาคละไมนอยกวารอยละ 60 โดยจะประกาศรายชือ่ขาราชการทีไ่ดรับหนงัสือรับรอง
ผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ.หรือผูผานการสอบความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก) ซึ่งสอบผานภาค
ความรูความสามารถวชิาเฉพาะสาํหรับตาํแหนง  (ภาค ข) ได ใหเปนผูมสิีทธไิดรับการสอบภาคความเหมาะสม
กับตาํแหนง (ภาค ค) และกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะประกาศรายชือ่ข้ึนบญัชผีูผานการสอบคดัเลอืก
ไดเรียงลาํดบัจากผลคะแนนการสอบภาคความรูความสามารถวชิาเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข) และ
ภาคความเหมาะสมกบัตาํแหนง (ภาค ค) ในกรณีที่มีผูไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูที่ดํารงตําแหนงใน
ระดับที่สูงกวาอยูในลําดับที่ดีกวาหากดาํรงตาํแหนงในระดบัเดยีวกนัจะใหผูทีม่เีงินเดอืนสงูกวาอยูในระดบั  
ทีด่กีวาหากเงินเดอืนเทากันจะใหผูทีม่อีายุราชการมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา  หากอายุราชการยังคงเทากัน
จะใหผูที่มีอายุตัวมากกวาอยูในลําดับที่ดีกวา
                        หากในระหวางการดาํเนินการตามขอนี้หากมีขาราชการที่ผานการสอบภาคความรูความ
สามารถวชิาเฉพาะสาํหรับตาํแหนง (ภาค ข)  แตไมผานการสอบความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ใน
การสอบขอเขียนตามขอ 5. ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค  ก  ของ ก.พ.ก็สามารถนําเอกสาร
ดงักลาวมายืน่ตอผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่  เพ่ือเขารับการสมัภาษณกอนวนัสอบสมัภาษณไมนอยกวา
3 วนัทาํการ  หากสงทางไปรษณยีจะยดึการประทบัตราทางไปรษณยีเปนสาํคญั หากพนกาํหนดนีก้รมสงเสรมิ
การปกครองทองถ่ินจะตัดสิทธิไมใหเขารับการสอบสัมภาษณ

                      ทั้งนี้  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะแตงตั้งผูที่ผานการคัดเลือกตามขอ 6 ที่มี
วุฒิปริญญาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ ก.พ.กําหนดเทานั้น

ประกาศ  ณ  วันที่      25         ธันวาคม  พ.ศ.2546

                                        พงศโพยม  วาศภูติ
                                         (นายพงศโพยม  วาศภูติ)

           อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน



เอกสารหมายเลข  1

คุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนงตามที่ ก.พ.กาํหนด
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2546)

-------------------------

1.  เจาพนักงานปกครอง
     ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางรัฐศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร  กฎหมาย

2.  ตาํแหนงนิติกร
     ไดรับปริญญาตรีหรือเทียบไดไมต่ํากวานี้ทางกฎหมาย

3.  ตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
 ไดรับปรญิญาตรหีรือเทยีบไดไมต่าํกวานีท้างบญัช ี พาณชิยศาสตร  หรือเศรษฐศาสตรซึง่ไดศกึษา
 วิชาบัญชีมาไมนอยกวา 6 หนวยกิต



เอกสารหมายเลข 2
ใบสมัครเขารับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่  24   ธันวาคม  พ.ศ.2546)

-----------------------------

1. คํานําหนานาม    นาย    นาง    นางสาว    อ่ืน ๆ  (ระบุ)……………………………………………
2. ช่ือ………………………………………………………………….สกุล…………………………………………………………………………….
3. วันเดือนปเกิด………………………………………………………………อายุปจจุบัน…………………...ป………………เดือน
4. ปจจุบันดํารงตําแหนง……………………………………………………………………………………ระดับ………………………….

งาน/ฝาย/กลุมงาน…..………………………………………………………………..…………………………………………………….
          สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด………………………………………………………………………
5. เงินเดือนปจจุบัน……………………………………บาท
6. สมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนง(สมัครไดเพียง 1 ตําแหนง)…………………………………………………
7. วุฒิการศึกษาตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่สมัครเขารับการคัดเลือก

วุฒิที่ไดรับ…………………………………………………………..สาขา………………………………………………………………………
8. ผลการสอบภาค ก ของ ก.พ.

 ไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ. เมื่อวันที่……………………………………..
 ยังไมไดรับหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ ก.พ.

      ทั้งนี้  ไดแนบสําเนาหลักฐานการศึกษา    สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก ของ
ก.พ. และหลักฐานอื่นที่เก่ียวของ เชน เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล  มาพรอมใบสมัครนี้ดวยแลว  และ
ขอรับรองวาขอมูลที่ไดแจงไวในใบสมัครนี้ถูกตองครบถวนทุกประการ

      อนึ่ง  สําหรับกรณีการสมัครเขารับการคัดเลือกในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ที่มี
คุณวุฒิไมตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่ ก.พ.กําหนด  และตองสงเอกสารให ก.พ.พิจารณา
คุณวุฒิเปนการเฉพาะราย   หากไดรับการคัดเลือกขาพเจายินยอมรับการแตงตั้งภายหลังจากที่ ก.พ.
พิจารณารบัรองวาเปนผูมคีณุวฒุติรงตามคณุสมบตัเิฉพาะสาํหรับตาํแหนงนกัวชิาการเงนิและบญัช ี 3  และ
จะไมเรียกรองสิทธใิด ๆ หาก ก.พ.ไมพิจารณารับรองคุณวุฒิที่ใชสมัครเขารับการคัดเลือก

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



เอกสารหมายเลข 3
บัญชีรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่  24  ธันวาคม พ.ศ.2546)

-----------------------------
สํานัก/กอง/กลุมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัด……………………………………………………………………

ลําดับ
ที่

ช่ือ  -  สกุล ตาํแหนง เลขที่
ตาํแหนง

ระดับ

รวมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกทั้งสิ้น

                                        ลงช่ือ…………………………………………………………ผูรับรองขอมูล
            (………………………………………………………….)

ตําแหนง ผอ.สํานัก/ผอ.กอง./หน.ก.สถ.จ.…………………………
                                 วัน  เดือน  ป…………………………………………………………



เอกสารหมายเลข 4
หัวขอและเอกสารที่ใชในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ตาํแหนงเจาพนักงานปกครอง  และตาํแหนงนิติกร
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2546)
-----------------------------

ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1

2

3

4

การเมืองการปกครองของไทย  และความสัมพันธ
ระหวางสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และสวนทองถ่ิน

ยุทธศาสตร  แผนงาน  โครงการของกระทรวง
มหาดไทย  และของกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินและการติดตามและรายงานผลการดําเนิน
งานตามนโยบายของรัฐบาล

การมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

โครงสราง  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

- รั ฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย   
พ.ศ.2540

- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพิ่มเติม

- พ .ร .บ . กําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2542

- พ .ร .ฎ .วาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546

- นโยบายรัฐบาล
- นโยบายกระทรวงมหาดไทย
- ยุทธศาสตรมหาดไทย  เปาหมาย ภารกิจ

และกลยุทธกรมสงเสริมการปกครอง  
ทองถ่ิน

- หนังสือส่ังการที่เก่ียวของของกรมสงเสริม
การปกครองทองถ่ิน

- พ.ร.บ.วาดวยการลงคะแนนเสียงเพื่อ
ถอดถอนสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหาร
ทองถ่ิน  พ.ศ.2542

- พ.ร.บ.วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
     ทองถ่ิน พ.ศ.2542
- พ .ร .บ .องคการบริหารส วนจั งหวัด  

พ.ศ.2540  และแกไขเพิ่มเติม
-   พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไข
     เพ่ิมเติม
- พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
     ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม



- 2 -
ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

5

6
7

8

9

10

การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

การสงเสริมการจัดการศึกษาทองถ่ิน
ระบบบริหารงานบุคคลทองถ่ิน

การตรวจสอบการคลั ง/การเ งิน/การบัญชี   
การพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การจัดทํางบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
     วางแผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ.2545
- พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาต ิพ.ศ.2542
- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลสวน  

ทองถ่ิน พ.ศ.2542
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ  

รับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541
และแกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุของหนวยการบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการ
พัสดุ ขององคการบริหารส วนตําบล  
พ.ศ.2538 และแกไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

     พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม

- 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
     เพ่ิมเติม
- พ.ร.บ.ภาษีบํารุงทองที่ พ.ศ.2508  และ

แกไขเพิ่มเติม



เอกสารหมายเลข 5
หัวขอและเอกสารที่ใชในการคัดเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนง

ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 ตาํแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
(แนบทายประกาศกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  ลงวันที่  24  ธันวาคม  พ.ศ.2546)

-----------------------------

ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
1

2

3

โครงสราง  อํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

รายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

การตรวจสอบการคลั ง/การเ งิน/บัญชี   
การพัสดุ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

-   พ.ร.บ.องคการบรหิารสวนจงัหวัด พ.ศ.2540
    และแกไขเพิ่มเติม
-  พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496 และแกไขเพิ่มเติม
-  พ.ร.บ.สภาตําบลและองคการบริหารสวน
   ตําบล พ.ศ.2537 และแกไขเพิ่มเติม

-  พ.ร.บ.รายไดเทศบาล พ.ศ.2497 และแกไขเพิม่เตมิ
-  พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
    และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษีปาย พ.ศ.2510  และแกไขเพิ่มเติม
- พ.ร.บ.ภาษบีาํรงุทองที ่พ.ศ.2508 และแกไขเพิม่เตมิ
- พ.ร.บ.จัดสรรรายไดประเภทภาษีมูลคาเพ่ิม

และภาษีธุรกิจเฉพาะใหแกทองถ่ิน พ.ศ.2535
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินทุนสง

เสริมกิจการเทศบาล  พ.ศ.2518  และแกไข
เพ่ิมเติม

-    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดหา
     ประโยชนในทรัพยสินขององคกรปกครองสวน
     ทองถ่ิน พ.ศ.2543
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
    การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา
    เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
    ทองถ่ิน พ.ศ.2541 และแกไขเพิ่มเติม
-   หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงาน
    ภาครัฐ  ฉบับที่ 2
-   ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบ
    ภายในของสวนราชการ พ.ศ.2542



-  2  -
ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ

4

5

6

การจัดทํางบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน
การวางแผนพัฒนาทองถ่ิน

บําเหน็จบํานาญและสวัสดิการขาราชการ  
พนักงานหรือลูกจางองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

- ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวย
การกําหนดมาตรฐานการควบคมุภายใน พ.ศ.2544

-   ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
    วาดวยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544

-   ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
     พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
     หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2535
     และแกไขเพิ่มเติม
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุของ
    องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2538 และแกไขเพ่ิมเติม
-  ระเบียบวาดวยการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน
    และรายงานการเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําการ
    ปรับขอมูลการใชและการเก็บรักษาแผนที่ภาษี
    และทะเบียน  ทรัพยสินของเทศบาลและเมือง
    พัทยา พ.ศ.2537
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการใชและ
    รักษารถยนตของหนวยการบริหารราชการสวน
    ทองถ่ิน พ.ศ.2535
-   ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิงีบประมาณ
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2541
-   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและ
     ประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
     ทองถ่ิน พ.ศ.2546
-  พ.ร.บ.บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน
    พ.ศ.2500  และแกไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยเงินบําเหน็จ

บําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2536
-  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยบาํเหนจ็ลกูจาง
   ของหนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน
   พ.ศ.2542  และแกไขเพิ่มเติม



- 3  -

ลําดับที่ หัวขอ/เน้ือหา เอกสาร/ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ
7 สวัสดิการขาราชการ -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาเชาบาน

   ของขาราชการสวนทองถ่ิน พ.ศ.2528
-  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายใน
    การเดนิทางไปราชการของเจาหนาท่ีทองถ่ิน พ.ศ.2526
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกและ
   การจายเงินเดือน  เงินป  และเงินอื่นในลักษณะ
   เดียวกัน พ.ศ.2533
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายใน
   การฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ.2545
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
    เงินคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2530
-  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
   เงินสวัสดิการเก่ียวการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

-  ระเบียบการเบิกจายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
   ชวยเหลือบุตร พ.ศ. 2521

8 การบริหารราชการ - พ.ร.ฎ.วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
   กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.2546


