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ภาคผนวก ข. 
รายละเอียดวิชาที่จะด าเนินการสอบแข่งขัน 

ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง  (ภาค ข) 
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

เร่ือง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนกังานส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งแก้ว 

ลงวันที่  18  เดือน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
------------------------------ 

 

ก. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
 ทดสอบความรู้ความสามารถ  ดังต่อไปนี้ โดยข้อสอบปรนัย 
 ๑.  วชิาความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  (คะแนนเต็ม  ๒๕  คะแนน) 
      ทดสอบความสามารถในการศึกษา  วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  โดยการให้สรุปความหรือจับประเด็นใน
ข้อความหรือเรื่องราว  หรือให้วิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง  เศรษฐกิจ  หรือสังคม  หรือให้หา
แนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่จ่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมุติฐานหรือให้ศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน 

๒.  วชิาภาษาไทย  (คะแนนเต็ม  ๒๕  คะแนน) 
    ทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทย  โดยการให้สรุปความและหรือตีความจากข้อความ

สั้น ๆ หรือบทความและให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ  จากค าหรือกลุ่มค าประโยคหรือข้อความสั้น ๆ 
การอ่านและการท าความเข้าใจกับบทความ  หรือข้อความท่ีก าหนดให้แล้วตอบค าถามท่ีตามมาในแต่ละบทความ  
หรือข้อความ  ทั้งนี้  รวมถึงการสรุปความและตีความด้วย  ทดสอบความสามารถในการเลือกใช้ค าหรือกลุ่มค า  การ
เขียนประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา  และการเรียงความ 

๓.  วชิาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ  (คะแนนเต็ม  ๕๐  คะแนน) 
     ทดสอบความรู้ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) 
(๒) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
(๓) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
(๕) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(๖) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
(๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

จนถึงปัจจุบัน 
(๘) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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ข.  ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข)  คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน 
 1.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2  จ านวน  5  ต าแหน่ง  7  อัตรา     
   

     1.1  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ  ระดับ 2 
         โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑)   พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๕) พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์  พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(๖) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. ๒๕๒๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(๗) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๘) ความรู้ความสามารถในวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์กราฟฟิก และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1.2  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ระดับ 2 

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(๕) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๖) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(๗) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  
(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพของ อปท. พ.ศ. ๒๕๔๘  

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๙) ความรู้ความสามารถเก่ียวกับการพัฒนาชุมชนและสังคม งานสวัสดิการสังคม  การให้การ

สงเคราะห์  การบริหารโครงการและการสนับสนุนต่าง ๆ 
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1.3  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานจัดเก็บ  ระดับ ๒ 
       โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

และกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พุทธศักราช 2475  
(1) บัญชีแสดงท้องที่ใช้พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475  
(2) พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินแก้ไขเพ่ิมเติม พุทธศักราช 2475  
(3) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(4)  พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. 2508  
(5)  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
(6)  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
(7)  การบริหารการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(8)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(9)  สรุประเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(10)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2541 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2 และ 3 ) พ.ศ. 2543  
(11)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนังสือราชการงานธุรการและงานสารบรรณ  
(12)  ลักษณะของหนังสือราชการส่วนต่างๆ  
(13)  ตัวอย่างข้อสอบ-แนวข้อสอบ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสาบรรณ  
(14)  ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบัน ความรู้ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
(15)  แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  
(16)  แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(17)  แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยงานพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่3-5) พ.ศ. 2541 
(ฉบับที่6) พ.ศ. 2543 (ฉบับที7่) พ.ศ. 2545 (ฉบับที่8) พ.ศ. 2547 (ฉบับที9่) พ.ศ.2553  
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  1.4  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ระดับ ๒ 
 โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ

กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 
(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 

(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง

ปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
(๕) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน 

(๖) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(๗) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 

(๘) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๕ 

(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๑  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 

(๑๐) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงิน  การบัญชี  การจัดเก็บรายได้  
ค่าธรรมเนียม  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
 

     1.5  ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชนและสิ่งแวดล้อม  ระดับ 2 
         โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๕) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๖) พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๗) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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2.  สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  จ านวน  ๕  ต าแหน่ง  ๕  อัตรา 
 

2.1 ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ 3 
โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และกฎหมาย  

ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่   
(1) ความรู้ในทางเก่ียวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งของประเทศไทยอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 
(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้ 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 
2. พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542      
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546 
3.   พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
4.   พรบ.ก าหนดแผนและขั้นตอนในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
5.   พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
6.   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
7.   ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
8.   เหตุการณ์ปัจจุบัน (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม) 

      
2.2  ต าแหน่ง  นิติกร  ระดับ ๓ 

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) 
(๕) ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน 
(๖) พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
(๗) พระราชบัญญัติว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
(๘) พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๙) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  
(๑๐) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕  และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๑๑) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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2.3  ต าแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ  ระดับ 3 
         โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

   (2) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 
   (3) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ  พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   (4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และ   
       การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   (5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  
       พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

2.4  ต าแหน่ง  นักวิชาการเกษตร  ระดับ ๓ 
  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ

กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 
 

       (1) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว พ.ศ.2557) 
(2) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ . ศ . 2534 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(3) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ . ศ . 2537 และ ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(4) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542 
(5) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ . ศ . 2540 
(6) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ . ศ . 2542 
(7) พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   
พ.ศ.2542 
(8) พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2545 
(9) พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 2545 
(10) ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ . ศ . 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
(11) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น 2548 
(12) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 2547 
(13) เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
(14) ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร 
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     2.5  ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษา  ระดับ ๓ 
 

  โดยทดสอบความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และ
กฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคับอ่ืนที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  เช่น 

(๑) พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  และท่ีแก้ไขเพ่ิมถึง 
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๒) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๓) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๒  และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๔) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 

๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
(๖) พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๖ 
(๗) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
(๘) พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕ 
(๙) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
(๑๐) หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ 
(๑๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของสถานศึกษาไป        

จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๕๑ 

(๑๒) ความรู้ความสามารถในวิชาการศึกษา 
 


