
หลักสูตรและวิธกีารสอบแข่งขัน 
เพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562                                       

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562) 
......................................................................... 

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ  
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่
ต้องการตามระดับต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 
 ๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม   

เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒  เป็นต้น 

  (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
  (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอ่ืน เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข 
       และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น  
 1.2 วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความพ้ืนฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
  3.2 พระราชบัญญัตริะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  3.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  3.5 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
  3.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3.7 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน    
.                          ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  3.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542   
  3.9  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  3.10  พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  3.11 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม   
 1.3 วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒0 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความ  
การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ   
จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และค าศัพท์ 
 1.4 วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ 
การตีความ และความเข้าใจสาระส าคัญของข้อความในระดับเบ้ืองต้น 
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตัิงาน 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชนตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
 

2 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชปีฏิบัติงาน 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
5. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธี
ปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

3 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏบิัติงาน 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
7. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

4 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงิาน 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติงาน 

1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย) 
4. ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ส ารวจตรวจตราเพ่ือ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุทกภัย วาตภัย และภัยอ่ืนๆ การฟ้ืนฟูและบรรเทาทุกข์
ผู้ประสบภัย เป็นต้น  
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

6 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตังิาน 1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจ าแนกพืช การขยายพันธุ์
พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักช า ฯลฯ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
3. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบ ารุงรักษา เช่น การให้น้ า การให้ปุ๋ย 
การจัดการดิน การป้องกันก าจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ 
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทัศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่น 
ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การท าเกษตรอินทรีย์ 
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

7 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏบิัติงาน 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2535 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะเบื้องตัน และ  
การดูแลบ ารุงรักษา 
5. ความรู้ เกี่ ยวกับการดูแลบ ารุ งรักษาสวนสาธารณะ และ
บ ารุงรักษาภูมิทัศน์  
6. ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ าและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน  
7. ความรู้ เกี่ ยวกับการป้ องกันและก าจั ดศั ตรูพรรณไม้ ใน
สวนสาธารณะ  
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 

8 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตัิงาน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่ 
    - การควบคุมและป้องกันโรค 
    - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การวางแผนครอบครัว งาน
อนามัยแม่และเด็ก งานอนามัยโรงเรียน งานสุขาภิบาลอาหาร
และสิ่งแวดล้อม งานโภชนาการ งานทางด้านระบาดวิทยา 
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ 
ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน  
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

9 เจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบตัิงาน 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535 
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
5. ความรู้เกี่ยวกับงานสุขาภิบาล 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการของเสีย 
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการน้ าเสีย 
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบการจัดการปฏิกูลของแข็ง 
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 

10 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
2. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
วัสดุ อุปกรณ์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก  
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก 
5. ความรู้เกี่ยวกับการบ าบัดรักษาทางทันตกรรมพ้ืนฐาน 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทันตสาธารณสุข 
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 

11 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล     
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น           
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย 
4. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน 
5. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับ โภชนาการและโภชนบ าบัด 
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 

12 สัตวแพทยป์ฏิบัติงาน 1. พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์   
พ.ศ. ๒๕59 
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒558 
3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
4. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
พ.ศ. 2557 
5. ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
7. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

13 เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบตัิงาน 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด 
2. ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด 
3. ความรู้ เกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทหนังสือ 
หนังสือพิมพ์ วารสาร โสตทัศนวัสดุ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการบริการและกิจกรรมของห้องสมุด 
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่หนังสือ และการระวังรักษา
หนังสือ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด 
7. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและมารยาทการใช้ห้องสมุด 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

14 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2550 
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
3. ความรู้ที่เก่ียวกับงานศูนย์เยาวชน  
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน 
5. ความรู้ เกี่ยวกับด้านพลศึกษา ด้านศิลป์  ด้านห้องสมุด     
ด้านนาฏศิลป์ ด้านคหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา 
7. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

15 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและเขียนแบบสถาปัตยกรรม 
2. ความรู้ เกี่ ยวกับการใช้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เขียนแบบ 
โปรแกรม AutoCAD และโปรแกรมที่ใช้เขียนแบบอ่ืนๆ 
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระบบ สัญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน
สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม 
4. ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์ 
5. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

16 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรและ
ยานพาหนะ 
2. ความรู้เกี่ยวกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการท างานของเครื่องยนต์ 
4. ความรู้เกีย่วกับการท างานของเครื่องสูบน้ า  
5. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น 
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

17 นายช่างผังเมืองปฏิบัตงิาน 1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าผังเมือง 
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง 
4. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายผังเมือง 
5. ความรู้ เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่  และการ
พัฒนาเมือง 
6. ความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการ
วางแผนและผังเมือง 
7. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

18 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า 
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ 
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และค านวณหาค่าวงจรไฟฟ้า 
อิเล็กทรอนิกส์ 
5. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

19 นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน ๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๒. กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคารส าหรับ 
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
3. ความรู้ เกี่ยวกับการออกแบบและค านวณโครงสร้างไม้และ
โครงสร้างเหล็ก  
4. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง  
5. ความรู้เกี่ยวกับการส ารวจเพื่อการก่อสร้าง 
6. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
7. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

20 นายช่างส ารวจปฏิบัติงาน 1. ความรู้พื้นฐานด้านงานส ารวจและการท าแผนที่ 
2. ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และ
โปรแกรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3. ความรู้เกี่ยวกับการค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพ้ืนที่
จากค่าพิกัด 
4. ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียม
เบื้องต้น (GPS) 
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS) 
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่ง
ที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

21 เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน 1. พระราชบัญญัติน้ าบาดาล พ.ศ. 2526 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติการประปาภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบประปา 
รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา 
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ าและการใช้งาน 
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ า  
6. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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2.2 ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 

 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏบิตัิการ 1. พระราชบัญญัตวิิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 
๒๕๖๐ 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
8. ความรู้ เกี่ยวกับการวิ เคราะห์  และจัดท างบการเงินประจ าวัน 
ประจ าเดือน/ประจ าปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี 
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
 

2 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัตกิาร 1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที ่พ.ศ. ๒๕๐๘ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

3 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัตวิินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดท าทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน 
การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
 

4 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
6. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
7. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

5 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติการ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
3. กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ 
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการ 

1. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
3. ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์
การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550 
4. ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์น าข้อมูลเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมูล 
5. ความรู้เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ การจัดการระบบฐานข้อมูลและการบูรณาการ 
การใช้ภาษาทางคอมพิวเตอร์ ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
7. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอร์ฟแวร์ การวิเคราะห์
ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ 
8. ความรู้เกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

7 นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิาร 1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร 
2. ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  
3. ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพ่ือปรับปรุงวิธีการผลิต 
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 
4. ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ     
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ า การปรับปรุง
บ ารุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดิน 
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

8 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิาร 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
4. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 
5. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
6. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
7. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การเฝ้าระวังโรค การควบคุม
ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ และการฟ้ืนฟูสุขภาพ การบริการอนามัย     
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว 
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัครสอบ 

9 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 
4. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒535 
5. ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัย
ของอาหาร การสุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัย
สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน การบ าบัดน้ าเสีย การจ ากัดขยะมูลฝอย      
ของเสียอันตราย สิ่งปฏิกูล การควบคุมมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง 
การควบคุมสัตว์และแมลงน าโรค 
6. ความรู้ เกี่ยวกับงานเทคโนโลยีด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม เช่น     
ระบบบ าบัดและควบคุมน้ าเสีย ระบบบ าบัดและก าจัดขยะมูลฝอย เป็นต้น 
7. ความรู้ เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางด้านสุขาภิบาล การผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

10 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
3. พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ความรู้ในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ  
5. ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา 
วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพ่ือให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์    
การพยาบาล ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา 
6. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 
หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ 
8. จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล 
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

11 วิศวกรเคร่ืองกลปฏิบัติการ 1. ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรกลต่างๆ 
2. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์วิศวกรรม (Engineering Mechanics) 
3. ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปรแกรม (Computer Programming) 
4. ความรู้เกี่ยวกับอุณหพลศาสตร์ (Themodynamics) 
5. ความรู้เกี่ยวกับกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 
6. ความรู้เกี่ยวกับความแข็งแกร่งของวัสดุ (Strength Materials) หรือ
กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) 
7. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

12 วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1. ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรม 
2. ความรู้ด้านการออกแบบระบบไฟฟ้า 
3. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย 
4. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
5. ความรู้ในการออกแบบระบบไฟฟ้าในอาคาร 
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบสัญญาณในอาคาร 
7. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน 
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

13 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3. ความรู้ด้านวิศวกรรมโยธา เข่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง 
ปฐพีกลศาสตร์  
4. ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง 
5. ความรู้ด้านวิศวกรรมส ารวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง 
6. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
7. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม 
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวศิวกรรม 
9. ความรู้ที่เก่ียวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

14 วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
3. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. ความรู้ในการส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ และวางผังโครงการ 
โครงสร้างและระบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
เช่น ระบบประปา ระบบการก าจัดสิ่ งปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย       
ระบบระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง เป็นต้น 
6. วิเคราะห์ และค านวณโครงสร้าง และระบบต่างๆ ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล 
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั้งงบประมาณ 
7. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม 
8. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
 
 

15 สถาปนิกปฏิบตัิการ 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม 
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ไขแบบแปลนต่างๆ ในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพ่ือให้ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตาม
มาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
6. ความรู้ในการค านวณโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม ประมาณราคา 
และจัดท าราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่  
7. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พ้ืนที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง  
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

16 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
6. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย 
7. ความรู้ในการจัดท าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา 
9. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

17 นักสันทนาการปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ 
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดท าแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และ
แผนงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับงานสันทนาการ  
4. ความรู้ในการจัดท าโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ 
5. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

18 นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ 1. ความรู้เกี่ยวกับงานรัฐพิธี และราชพิธี  
2. การอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
3. ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มิติและโครงสร้างทางวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของกระแส
วัฒนธรรมโลก  
5. การพัฒนาเครือข่ายทางวัฒนธรรม   
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ 

19 แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัตวิิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556 
2. การรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ด้วยการแพทย์แผนไทย 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย 
4. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ 
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ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

20 เภสัชกรปฏิบัติการ 1. พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกร พ.ศ. ๒๕37 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้เกี่ยวกับงานเภสัชกรรม และการคุ้มครองผู้บริโภค 
3. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

21 นักกายภาพบ าบัดปฏิบตัิการ 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2. ความรู้เกี่ยวกับกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์ 
3. ความรู้เกี่ยวกับกายภาพบ าบัด 
4. สรีระ และจิตวิทยาของการออกก าลังกาย 
5. ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่
สมัครสอบ 

22 นักวิชาการสวนสาธารณะ
ปฏิบัติการ 

1. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ด้านพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพ     
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ 
2. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบจัดตกแต่งสวนสาธารณะและสวนหย่อม 
3. ความรูเกี่ยวกับการจัดสวนต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 
4. ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของต าแหน่งที่สมัคร
สอบ 
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2.3 ต าแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็ก 

 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

1 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการวัดผลและประเมินผล 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    1.3 พ.ร.บ. การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
    1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
    1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1.6 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    1.7 การพัฒนาผู้เรียน 
    1.8 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    1.9 การวิจัยทางการศึกษา 
    1.10 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.11 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.12 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก ความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
ที่สมัครสอบ 
 

3 . ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา 
และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
   3.1 พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม          
   3.2 มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  
          (1) มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ 
          (2) มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
          (3) มาตรฐานการปฏิบัติตน 
   3.3 แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
   3.4 คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู 
   3.5 มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
3 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาเกษตร 
4 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาไทย 
5 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 

6 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
7 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาคหกรรม 
8 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 
9 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 
10 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาพละศึกษา 

11 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาบรรณารักษ์ 
12 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาศิลปะ 
13 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ 
14 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรี 
15 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีไทย 
16 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาดนตรีสากล 
17 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาปฐมวัย 
18 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาประถมศึกษา 

19 ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาจีน 
 

 
 
 

 
 



- 18 - 
 

ที ่ ต าแหน่งที่สมัครสอบ ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ 

20 ครูผู้ดูแลเด็ก 1. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา 
    1.1 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม) 
    1.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
    1.3 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
ระยะยาว  
    1.4 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 
    1.5 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    1.8 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 
    1.9 การพัฒนาผู้เรียน 
    1.10 การบริหารจัดการชั้นเรียน 
    1.11 การวิจัยทางการศึกษา 
    1.12 สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    1.13 การวัดและประเมินผลการศึกษา 
    1.14 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของต าแหน่งครูผู้ช่วย 
    1.15 มาตรฐานการด าเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
    1.6 ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งครู
ผู้ดูแลเด็ก  
๒. ความรู้ ความสามารถ เกี่ยวกับกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขา
วิชาเอก  ให้ทดสอบเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง 
หรือสาขาวิชาเอก 
3 . ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และ
อุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  
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. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  
 

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


