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รายละเอียดวิชาท่ีจะดําเนินการสอบแขงขนั 
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข) 

ประกอบ ประกาศคณะกรรมการพนักงานสวนตาํบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
เร่ือง      รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเปนพนกังานสวนตําบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

************************************************************************* 
1.  ตําแหนง      เจาหนาท่ีธุรการ    ระดับ   1  

(1)  ความรูในทางธุรการ  งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติม  

 3.  พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิม่เติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
 8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และที่แกไขเพิ่มเติม 

9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง พ.ศ. 2541  
      และที่แกไขเพิ่มเติม 
10. วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  
 

.......................................................................................... 
 

2.  ตําแหนง   เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภยั    ระดับ    1 

(1)  ความรูในทางงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
             (2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี ้ 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  

2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 3.  พระราชบัญญัติระเบยีบบรหิารราชการแผนดนิ พ.ศ. 2534  และทีแ่กไขเพิม่เติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
 ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม   
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  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550 
 8. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
 9.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง พ.ศ. 2541  
      และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

.......................................................................................... 
 

3.  ตําแหนง   เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี    ระดับ    1 

(1)  ความรูในทางงานการบญัชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  

4. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติมจนถึงปจจุบัน  

  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
  7.  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510   และที่แกไขเพิ่มเติม  
 8.  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475   และที่แกไขเพิ่มเติม  
  9.  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
  และที่แกไขเพิ่มเติม  
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา 

 เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 
 

.......................................................................................... 
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4.   ตําแหนง    เจาหนาท่ีจัดเก็บรายได   ระดับ  1  

(1)  ความรูในทางงานจดัเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตาํบลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  

 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510   และที่แกไขเพิ่มเติม  
 8.  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475   และที่แกไขเพิ่มเติม  
  9.  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 
 และที่แกไขเพิ่มเติม  
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา 

 เงนิและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
 

5.  ตําแหนง   เจาหนาท่ีพัสดุ    ระดับ  1 
(1)  ความรูในทางพัสดุเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
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 7.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 8.  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535 
  และที่แกไขเพิม่เติม  

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงินและ      
       การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  

 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
        พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
 

6.  ตําแหนง   ชางโยธา     ระดับ   1   
(1)   ความรูในทางงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่    
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9.  พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิม่เติม    
 10. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2548  

 12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

.......................................................................................... 
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7.  ตําแหนง  ชางสาํรวจ  ระดับ  1 

(1)   ความรูในทางงานชางสํารวจอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่    
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9.  พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2548  

 12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

.......................................................................................... 
 

8.  ตําแหนง  ชางไฟฟา  ระดับ  1 
(1)   ความรูในทางงานชางไฟฟาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่    
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
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 9.  พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิ่มเติม 
 10. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2548  

 12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

.......................................................................................... 
 

9.  ตําแหนง  เจาพนักงานธุรการ   ระดับ   2  
(1)  ความรูในทางธุรการ  งานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิถึง  

  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
                           ทองถ่ิน   พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
 8.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 

9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง พ.ศ. 2541  
      และที่แกไขเพิ่มเติม 
10. วิชาความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร  
 

.......................................................................................... 
 

10.  ตําแหนง   เจาพนักงานการเงินและบัญชี    ระดับ    2  
(1)  ความรูในทางงานการบญัชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
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  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
  ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510   และที่แกไขเพิ่มเติม  
 8.  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475   และที่แกไขเพิ่มเติม  
  9.  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

11.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา 

 เงินและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
 

11.   ตําแหนง    เจาพนักงานจัดเก็บรายได   ระดับ  2 
(1)  ความรูในทางงานจดัเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตาํบลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิถึง  

 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง 
       สวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ. 2510   และที่แกไขเพิ่มเติม  
 8.  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475   และที่แกไขเพิ่มเติม  
  9.  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 

11.  ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม  
12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษา 

 เงนิและการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
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12.  ตําแหนง   เจาพนักงานพัสดุ    ระดับ    2  

(1)  ความรูในทางงานระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน 
2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 และที่แกไขเพิ่มเติม 

 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม 
4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 

  ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6. พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
 7.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 8.  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
 9.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2535 
  และที่แกไขเพิม่เติม  

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การฝากเงนิ  การเก็บรักษาเงินและ      
       การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547  และที่แกไขเพิ่มเติม  

 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
        พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
 

13.  ตําแหนง   เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน     ระดับ   2  
(1)  ความรูในทางงานสาธารณสุขชุมชน   อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม 
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 8. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
 9.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
  10.   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 11.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
 

.......................................................................................... 
 

14.  ตําแหนง   เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    ระดับ    2 

(1)  ความรูในทางงานปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
             (2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี ้ 
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 

2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิถึง  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ.  2534  และทีแ่กไขเพิม่เติม 

4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน     
     ทองถ่ิน  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 
6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ.  2540 
7.  พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  

 8. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
     พ.ศ. 2541 และที่แกไขเพิม่เติม  
10.  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ  พ.ศ.  2526  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

.......................................................................................... 
 

15.  ตําแหนง    นายชางโยธา     ระดับ   2  
(1)  ความรูในทางงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
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 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9.  พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

11.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2548  

 12. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
 

.......................................................................................... 
 

16.  ตําแหนง  เจาพนักงานพฒันาชุมชน  ระดับ  2 
            (1)  มคีวามรูในการพัฒนาชุมชนอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่

(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  
  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
       ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม 
 8. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
        พ.ศ. 2548   
 10. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

.......................................................................................... 
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17.  ตําแหนง    เจาพนักงานการประปา     ระดับ   2  
(1)  ความรูในทางงานชางโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดัทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
      พ.ศ. 2548  

 11. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
 

.......................................................................................... 
 

 18.  ตําแหนง  เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน    ระดับ   3  
(1)   ความรูในทางการวิจยัทางสังคมศาสตร  การวางแผนและการบรหิารอยางเหมาะสมแกการ     
        ปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
   4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ.  2540  
 7.  พระราชบัญญัติวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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 8.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545 และที่แกไขเพิ่มเติม  
9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

        พ.ศ. 2548   
 10. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 11.   เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)  

.......................................................................................... 
 

19.  ตําแหนง   นักวิชาการศกึษา   ระดับ   3  

(1)  ความรูในทางงานการศกึษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิจนถึงปจจุบนั  
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
  7.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546  
 9.  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  
      และที่แกไขเพิ่มเติม    
  10. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 11. เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกจิ  สังคม)  

 

.......................................................................................... 
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20.  ตําแหนง   นักพัฒนาชุมชน    ระดับ   3  

(1)  ความรูในทางงานพัฒนาชุมชน   อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  
 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  

 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 8.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม   

9. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
        พ.ศ. 2548   
 10. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 11.   เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)  
 

.......................................................................................... 
 

21.  ตําแหนง   นิติกร    ระดบั   3  
(1)  ความรูในทางงานกฎหมายและมีความสามารถในการใชกฎหมายอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

 1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
 4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
       ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ. 2540  
  7. พระราชบัญญัติวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
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 8.  พระราชบัญญัติวาดวยการลงคะแนนเพือ่ถอดถอนสมาชกิสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  
 9. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10.  พระราชบัญญัติวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 11. ประมวลกฎหมายอาญา  
 12.  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  
 13. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
 14. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงและพาณิชย  
 15. พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิด พ.ศ. 2539  
 16. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
 

.......................................................................................... 
 

22.  ตําแหนง  เจาหนาท่ีตรวจสอบภายใน  ระดับ  3 
            (1)  มคีวามรูในวิชาการตรวจสอบบัญชีอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่ 

(2)   กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  
  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
  7.  พระราชบัญญัติภาษีปาย  พ.ศ.2510   และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดนิ พ.ศ. 2475   และที่แกไขเพิ่มเติม   
  9.  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองที่  พ.ศ. 2508  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 10. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 11.   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2535   และที่แกไขเพิ่มเติม  

  12. ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงนิ  การเบกิจายเงิน  การฝากเงนิ   การเก็บรักษาเงินและ   
              การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547   และที่แกไขเพิ่มเติม  
  13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2541   
                และที่แกไขเพิ่มเติม  
 

.......................................................................................... 
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23.  ตําแหนง    วิศวกรโยธา      ระดับ   3  
(1)  ความรูในทางงานวิศวกรรมโยธาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
                           ทองถ่ิน พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ  พ.ศ.  2540  
 7. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   และที่แกไขเพิ่มเติม   
  8.  พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9.  พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  
 10. พ.ร.บ.ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542   และที่แกไขเพิ่มเติม   
 11.  พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และขอบังคับสภาวิศวกรที่เกีย่วของกับการปฏิบัติงาน 
 12. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543   
  13.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    พ.ศ. 2548  
 

.......................................................................................... 
 

24.  ตําแหนง   นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ   ระดับ   3  
(1)  ความรูในทางงานการสงเสริมสุขภาพอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
 3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
      ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิจนถึงปจจุบนั  
 5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
 6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
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  7.  พระราชบัญญัติสาธารณสุข  พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 8.  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 
  9.   พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  พ.ศ. 2522  และทีแ่กไขเพิ่มเติม     
 

.......................................................................................... 
 

25.  ตําแหนง  นักวิชาการเกษตร  ระดับ  3 

(1)  มีความรูในวิชาการสังคมสงเคราะหอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที ่
(2)  กฎหมาย  กฎ  ระเบยีบ  ขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่  ดังนี้  

  1.  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
 2.  พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537  แกไขเพิ่มเตมิ  
  3.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และที่แกไขเพิ่มเติม  
  4.  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน 
       ทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเตมิ   
  5.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542  
  6.  พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารทางราชการ พ.ศ. 2540  
 7.  พระราชบัญญัติวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 8.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ. 2545  และที่แกไขเพิ่มเติม   
 9.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546  

10.  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
        พ.ศ. 2548   
 11.   เหตุการณปจจุบัน (การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม)  

.......................................................................................... 
 

   


