หลักสูตรและวิธกี ารสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560)
.........................................................................
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ น การทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคานึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่
ต้องการตามระดับตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
(2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม
เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นต้น
(3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
(4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น
1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)
เป็นการทดสอบความพืน้ ฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
3.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.5 พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
3.7 พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
3.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
3.10 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
3.11 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้ พิจารณาเลือกใช้ภ าษาในรูปแบบต่างๆ
จากคาหรือกลุ่มคา ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคา การแต่งประโยค และคาศัพท์
1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ
การตีความ และความเข้าใจสาระสาคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตาแหน่งที่
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน
ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาทีส่ อบ
1. ความรู้เกี่ยวกั บการรับเงิน การเบิ กจ่าย การเก็บ รักษาเงิน
การตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. ความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม)
3. ความรู้เกี่ยวกับเงินอุดหนุน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยเงิ น อุ ด หนุ น ขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559)
4. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และ
รายงานการเงิน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5.ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
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ตาแหน่งที่สมัครสอบ
2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกั บการรับเงิน การเบิ กจ่าย การเก็บ รักษาเงิน
การตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
2. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพั สดุ ของ
หน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม)
3. ความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก รปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น (ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก าร
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และ
รายงานการเงิน (ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ

3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกั บการรับเงิน การเบิ กจ่าย การเก็บ รักษาเงิน
การตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัด หาประโยชน์ ในทรัพ ย์สิ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2543)
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
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ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงิ าน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญ ญั ติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกั บการรับเงิน การเบิ กจ่าย การเก็บ รักษาเงิน
การตรวจเงิน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐, ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการพั สดุ ของ
หน่ วยการบริหารราชการส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัด หาประโยชน์ ในทรัพ ย์สิ น ขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
พ.ศ. 2543)
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

5 เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบตั ิงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงกาหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
5. กฎกระทรวงก าหนดให้ ค นต่ า งด้ า วปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548
6. กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทาทะเบียน
บ้าน การจัดทาทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ

-5ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
6 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของ
ทางราชการ พ.ศ. 2548
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ

7 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
เบื้องต้น
4. ความรู้เกี่ ยวกับ การแปลและการเรียบเรีย งข้อ มู ล เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

8 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ปฏิบัติงาน
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหาร
จัดการและดาเนิน การด้านความปลอดภั ย อาชีว อนามัยและ
สภาพแวดล้ อ มในการท างานเกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับ การ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เช่ น ส ารวจตรวจตราเพื่ อ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุ ท กภั ย วาตภั ย และภั ย อื่ น ๆ การฟื้ น ฟู แ ละบรรเทาทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย เป็นต้น
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ

-6ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
9 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัตงิ าน

10 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

11 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล พ.ศ. 2503 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
7. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น หมู่ บ้ า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้ อ งถิ่ น (ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒ นาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
6. ความรู้และกระบวนการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการ
พั ฒ นาชุ ม ชน หลั ก การส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว ม ข้ อ มู ล ชุ ม ชน
วิธีการและกระบวนการพั ฒ นาชุมชน การส่งเสริมและพัฒ นา
ศักยภาพชุมชนและผู้นาชุมชน การจัดการความรู้และภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ การวางแผน โครงการและติ ด ตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับต่างๆ
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

-7ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
12 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตั งิ าน

13 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

14 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจาแนกพืช การขยายพันธุ์
พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชา ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษา เช่น การให้น้า การให้ปุ๋ย
การจัดการดิน การป้องกันกาจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น
ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การทาเกษตรอินทรีย์
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะเบื้องตัน และ
การดูแลบารุงรักษา
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของสวนสาธารณะ
4. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบารุงรักษาสวนสาธารณะ และ
บารุงรักษาภูมิทัศน์
5. ความรู้เกี่ยวกับการให้น้าและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน
6. ความรู้ เกี่ ยวกั บ การป้ องกั นและก าจั ดศั ตรู พ รรณ ไม้
ในสวนสาธารณะ
7. ความรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานสถานที่พักผ่อนหย่อนใจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
8. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่
- หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ
- การควบคุมและป้องกันโรค
- การส่ งเสริม สุ ขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งาน
อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหาร
และสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา
7. ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ต ามหลั ก ประกั น สุ ข ภาพ
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน ประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว
และสิทธิผู้ป่วย
8. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

-8ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
15 เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบตั ิงาน

16 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

17 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

18 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
5. ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้าเสีย
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบระบายน้าสาหรับน้าฝน,
10. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
2. ความรู้เกี่ย วกั บ การเตรียม การดู แล บ ารุงรัก ษาเครื่อ งมื อ
วัสดุ อุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
5. ความรู้เกี่ยวกับการบาบัดรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทันตสาธารณสุข
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับ การสร้างเสริมสุ ขภาพและการป้ องกันการ
เจ็บป่วย
4. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
5. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
6. ความรู้เกี่ยวกับ โภชนาการและโภชนบาบัด
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ่ าสั ต ว์แ ละจ าหน่ ายเนื้ อ สั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๓๕
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4. ความรู้เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคสัตว์
5. ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

-9ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
19 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบตั ิงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด
3. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรสารสนเทศ ประเภทหนั ง สื อ
หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษาหนังสือ
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด
7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด
8. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

20 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

1. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน
2. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน
3. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ด้ า นพลศึ ก ษา ด้ า นศิ ล ป์ ด้ า นห้ อ งสมุ ด
ด้านนาฏศิลป์ ด้านคหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ
4. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา
5. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

21 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

1.ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม
2. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ขี ย นแบบ
โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอื่นๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน
สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
4. ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
5. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านแผนที่
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

22 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับ การซ่อม การบารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ
2. ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการทางานของเครื่องยนต์
5. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

- 10 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
23 นายช่างผังเมืองปฏิบัตงิ าน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาผังเมือง
2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
4. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ และการ
พัฒนาเมือง
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางภู มิ ศ าสตร์ ใ นการ
วางแผนและผังเมือง
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

24 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1. ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2. ความรู้พื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร์
3. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
4. ความรู้เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซม บ ารุ งรั กษาเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
5. ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ และคานวณหาค่าวงจรไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

25 นายช่างโยธาปฏิบัตงิ าน

๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
3. ความรู้เกี่ยวกับงานถอดแบบ การประมาณราคา การบริหารงาน
ก่อสร้าง เทคนิ คการก่ อสร้าง การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
การปฏิบัติงานก่อสร้าง
4. ความรู้เกี่ยวกับ การออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก วัสดุทางด้านวิศวกรรมและการทดสอบ
5. ความรู้เกี่ยวกับการสารวจเพื่อการก่อสร้าง
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
7. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การทดสอบวั ส ดุ ปฐพี ก ลศาสตร์ และ
คอนกรีตเทคโนโลยี
8. การดาเนินการป้องกันและแก้ปัญหาน้าท่วม การระบายน้า
และการบารุงรักษาแหล่งน้า
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ

- 11 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
26 นายช่างสารวจปฏิบัติงาน

27 เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้พื้นฐานด้านงานสารวจและการทาแผนที่
2. ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ AutoCAD
และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการคานวณและเขียนแผนที่ การคานวณพื้นที่
จากค่าพิกัด
4. ความรู้เกี่ยวกับการรั งวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องต้น (GPS)
5. ความรู้เกี่ยวกับ การคานวณมาตราส่วนบนรู ปถ่ายทางอากาศ
ประโยชน์ ของภาพถ่ ายทางอากาศในงานแผนที่ หลั กการแปล
ภาพถ่ายทางอากาศ
6. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บารุงรักษาระบบประปา
รวมทั้งการผลิตและจาหน่ายน้าประปา
2. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้าและการใช้งาน
3. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้า
4. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
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2.2 ตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิ กจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ค ว าม รู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารพั ส ดุ ขอ งอ งค์ ก รป ก ค รองส่ วน ท้ องถิ่ น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
8. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และรายงาน
การเงินขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
10. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล และตัวเลขทางบัญชี
และจัดทาบัญชีทุกประเภทภาษี และทะเบียนคุมต่างๆ ทั้งระบบ Manual
และระบบ GFMIS
11. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ และจั ด ท างบการเงิ น ประจ าวั น
ประจาเดือน/ประจาปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
12. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 13 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิ าร 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชาระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 14 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
3 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติ จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
8. ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
9. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาข้อมูล สถิติ และรายงานการเงิน การคลัง
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 15 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
4 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ค ว าม รู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารพั ส ดุ ขอ งอ งค์ ก รป ก ค รองส่ วน ท้ องถิ่ น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
6. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ
เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคาวิธีพิเศษ และวิธีกรณี
พิเศษ
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 16 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545)
3. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
4. ค ว าม รู้ เ กี่ ย วกั บ ก ารพั ส ดุ ขอ งอ งค์ ก รป ก ค รองส่ วน ท้ องถิ่ น
(พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐,
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้ เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การบั น ทึ ก บั ญ ชี การจั ด ท าทะเบี ย น และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทาทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
7. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิ น
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 17 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
6 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
5. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐาน การบ ริ ห ารงาน บุ คคล (ป ระกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง
กาหนดมาตรฐานกลางการบริห ารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่ น (และที่แก้ไข
เพิ่มเติม))
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล
การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
7. ความรู้เกี่ ยวกับ การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล บุ คคล จัด ท าระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ
8. ความรู้เกีย่ วกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
9. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกาหนดตาแหน่งและการวางแผน
อัตรากาลัง
10. ความรู้เกี่ยวกับระบบบาเหน็จบานาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสวัสดิการอื่นๆ
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒ นา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
4. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งยุ ท ธศาสตร์
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง
และสังคม
8. ความรู้เกี่ ยวกับ การจัดท ากระบวนงานของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

ปฏิบัติการ

- 18 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
8 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบั ญ ญั ติก าหนดแผนและขั้ นตอนการกระจายอานาจให้ แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. ระเบี ยบส านั กนายกรัฐมนตรีว่ าด้ วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริห ารงบประมาณ
การบริ ห ารแผนปฏิ บั ติ ร าชการ การบริ ห ารอาคารสถานที่ การจั ด
ระบบงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

9 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ท ะเบี ย นราษฎร พ.ศ. 2535 และที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจาตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงก าหนดการปฏิ บั ติ ง านทะเบี ย นราษฎรด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
5. กฎกระทรวงกาหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2548
6. กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทะเบี ย น
ราษฎร พ.ศ.2550
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
8. ความรู้เกี่ยวกับ งานทะเบียนและงานบั ตรประจาตัว ประชาชน เช่น
การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบี ยนบ้าน ทะเบียนคนเกิด ทะเบียนคนตาย
การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

ปฏิบัติการ

- 19 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
10 นิติกรปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญั ติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบั ญญั ติ วิธีปฏิ บั ติ ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
6. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยข้ อบั งคั บการประชุ มสภาท้ องถิ่ น
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8. ประมวลกฎหมายอาญา
9. ความรู้เกี่ยวกับดาเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

11 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ

1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. หลักและทฤษฏีการสื่อสาร
4. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
5. ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนบรรยายภาพข่าว
การจัดนิทรรศการ
6. ความรู้เกี่ยวกับ การวิเคราะห์ ป ระเด็น การแปล และการเรียบเรีย ง
ข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย การผลิ ต วี ดิ ทั ศ น์ การออกแบบเว็ บ
กราฟฟิก และแอนิเมชั่น การออกแบบนิเทศศิลป์
8. ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสัมพันธ์
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 20 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
12 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ

13 นักพัฒนาการท่องเที่ยว
ปฏิบัติการ

14 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔
3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์นาข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล
5. ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการ
การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
8. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551
2. พระราชบัญญัติธุรกิจนาเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒ นาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การวางแผนงานโครงการ การส ารวจ การศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
7. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. ความรู้เกี่ยวกั บ คณะกรรมการพั ฒนาสตรี (ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘)
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559)
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา
ชุมชน หลั กการส่ งเสริมการมี ส่ วนร่วม ข้อมู ลชุ มชน วิธีการและกระบวน
การพั ฒ นาชุ มชน การส่ งเสริมและพั ฒนาศั กยภาพชุ มชนและผู้ น าชุ มชน
การจัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการ
และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
9 .ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 21 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
15 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัตกิ าร

16 นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร

17 นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริม การจั ดสวัส ดิก ารสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ ได้แก่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
8. ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒ นาสังคม ชุมชน และการ
สังคมสงเคราะห์
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
2. ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
3. ความรู้ ในการทดลองและวิ เคราะห์ วิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4. ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกาจัดศัตรูพืช
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ด้ า นพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้า การปรับปรุง
บารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
7. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล
พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535
8. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
10. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 22 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
18 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. พระราชบั ญ ญั ติป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
ปฏิบัติการ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กาหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและ
ดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เกี่ยวกับการดาเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เช่ น การส ารวจตรวจตราเพื่ อ ป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัยอื่นๆ
การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
7. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
19 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
4. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม สุ ข ภาพ การเฝ้ าระวั งโรค การควบคุ ม
ป้ อ งกัน โรคและภั ยสุ ข ภาพ และการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การบริก ารอนามั ย
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
8. ความรู้ด้านการบริห ารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัดทาแผนงาน
โครงการด้านสาธารณสุข การจัดทาฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 23 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
20 นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535
5. ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไข ฟื้นฟู รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพน้า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น
7. ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การส่งเสริม
การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
21 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535
4. ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร การสุ ข าภิ บ าลโรงงาน การสุ ข าภิ บ าลทั่ ว ไป การอนามั ย
สิ่ งแวดล้ อ ม อนามั ย ชุ ม ชน การบ าบั ด น้ าเสี ย การจ ากั ด ขยะมู ล ฝอย
ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้า ทางอากาศ ทางเสียง
การควบคุมสัตว์และแมลงนาโรค
5. ความรู้ เกี่ ยวกั บการจั ดท าฐานข้ อมู ลเบื้ องต้ นที่ เกี่ ยวข้ องกั บงานด้ าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้า อากาศและเสียง พื้นที่
เสี่ ยง ปริมาณขยะมูลฝอย สถานที่ประกอบกิจการตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข
6. ความรู้ เกี่ ยวกั บ งานเทคโนโลยี ด้ านสุ ขาภิ บ าลและสิ่ งแวดล้ อม เช่ น
ระบบบาบัดและควบคุมน้าเสีย ระบบบาบัดและกาจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ระบบสารสนเทศทางด้ านสุ ข าภิ บ าล การผลิ ต สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ
7. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 24 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
22 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

23 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ
5. ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา
วินิ จ ฉั ย ปั ญ หา ภาวะเสี่ ย ง เพื่ อ ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์
การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ
8. จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
3. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม การฆ่ า สั ต ว์ เ พื่ อ การจ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์
พ.ศ. ๒๕๕๙
4. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ พ.ศ. 2525 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ. 2533
6. พระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน การทารุณ กรรมและการจัดสวัส ดิภ าพสั ต ว์
พ.ศ. 2557
7. ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์ เช่น ภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ โรคสัตว์และโรคติดต่อ
ระหว่ า งสั ต ว์ แ ละคน การชั น สู ต รโรคสั ต ว์ การตรวจวิ เคราะห์ ท าง
ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น
8. ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์ การควบคุม
เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์ ซากสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์
9. ความรู้ ด้ า นสั ต วแพทย์ ส าธารณสุ ข เช่ น โรงฆ่ า สั ต ว์ การจั ด การ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ เป็นต้น
10. ความรู้เกี่ยวกับการขยายพันธุ์สัตว์ด้วยวิธีการผสมเทียม และด้านการ
ผลิตสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ด้านข้อ มูลสารสนเทศ ด้านการผสม
เทียม การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้าน
การผลิ ตและควบคุม คุณ ภาพการผลิ ตน้ าเชื้อ สั ตว์พ่ อพั น ธุ์และตัว อ่อ น
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
11. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 25 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
24 วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ
และเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ
3. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics)
4. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming)
5. ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ (Themodynamics)
6. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)
7. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials) หรือ
กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials)
8. ความรู้เกี่ยวกับการวางโครงการ ออกแบบ คานวณ ควบคุมการสร้าง
หรือ การผลิ ต อ านวยการใช้ ก าหนดมาตรฐาน ประเมิ น ราคา ติ ด ตั้ ง
ทดลอง ทดสอบ หรือซ่อมบารุง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมเครื่องกล
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

25 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากาลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าสื่อสาร
6. ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร
8. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 26 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
26 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. กฎกระทรวงกาหนดสิ่งอานวยความสะดวกในอาคารสาหรับผู้พิการ
หรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘
6. ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่า
ด้วยผังเมือง
7. ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร์
8. ความรู้ในการออกแบบและคานวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก
วัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาและการทดสอบ
8. ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์
9. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของวัสดุ
10. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
11. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
12. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
13. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

27 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้ ในการส ารวจ ออกแบบ เขี ย นแบบ และวางผั ง โครงการ
โครงสร้าง และระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ
เช่ น ระบบประปา ระบบการก าจั ด สิ่ ง ปฏิ กู ล ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย
ระบบระบายน้า ระบบน้าทิ้ง เป็นต้น
7. วิ เคราะห์ และค านวณโครงสร้ าง และระบบต่ า งๆ ทางวิ ศ วกรรม
สุ ข าภิ บ าล วิ ศ วกรรมสิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ประกอบการตั้ ง
งบประมาณ
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 27 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
28 สถาปนิกปฏิบตั ิการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ ได้แบบแปลนที่ถูกต้อ ง และตรงตาม
มาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
6. ความรู้ในการคานวณโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม ประมาณราคา
และจัดทาราคาเกีย่ วกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่
7. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอาคาร และคอนกรีต
9. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

29 นักผังเมืองปฏิบัติการ

1. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทาผังเมือง
2. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 28 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
30 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

31 นักสันทนาการปฏิบัติการ

32 บรรณารักษ์ปฏิบัตกิ าร

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6. ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
7. ความรู้ในการจัดทาแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ
จัดทามาตรฐานสถานศึกษา
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
2. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดทาแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และ
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ
4. ความรู้ในการจัดทาโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ
5. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบข้ าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึ กษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการจัดทาบัตรรายการ
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและสารนิเทศ
9. การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และ
การส่งเสริมการอ่าน
10. ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นสืบสารสนเทศ
12. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลั กษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตาแหน่งที่
สมัครสอบ

- 29 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
33 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจัดทาโครงการและ
การจัดทาแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิดและจริยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- ผู้นานันทนาการ
- นันทนาการชุมชน
- การจัดการนันทนาการ
- นันทนาการในสถานที่ต่างๆ
- การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
6. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตาแหน่ งที่
สมัครสอบ

- 30 -

2.3 ตาแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

ตาแหน่งที่สมัครสอบ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
1.1 พ.ร.บ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม)
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย
1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. 2551
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
1.4 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
1.5 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม
1.6 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเคมี
1.7 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาชีววิทยา
1.8 การพัฒนาผู้เรียน
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์
1.9 การบริหารจัดการชั้นเรียน
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา
1.10 การวิจัยทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา
1.11 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์
1.12 การวัดและประเมินผลการศึกษา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ
1.13 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตาแหน่งครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน
ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา

๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่สมัครสอบ
3. ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม แล ะ
อุดมการณ์ ของความเป็น ครู มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

- 31 ที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
25 ครูผู้ดูแลเด็ก

ขอบเขตเนื้อหาทีส่ อบ
1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
1.1 พ.ร.บ.การศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 (และที่ แ ก้ ไข
เพิ่มเติม)
1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี)
ระยะยาว
1.4 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 2555-2559
1.5 มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ
1.6 มาตรฐานการดาเนินงานศูนย์พัฒ นาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
1.7 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตาแหน่งครูผู้ดูและเด็ก
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง
หรือสาขาวิชาเอก
3. ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และ
อุดมการณ์ ของความเป็น ครู มาตรฐานวิชาชีพ ทางการศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ในเรื่องต่อไปนี้
3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
(1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
(2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(3) มาตรฐานการปฏิบัติตน
3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
3.5 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546
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3. ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็ น การประเมิ น บุ ค คลโดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ สั งเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่ อ พิ จ ารณาความ
เหมาะสมกับ ตาแหน่ งหน้ าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ท่วงทีวาจา อุปนิสั ย
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ
................................................................................................................

