
หลักสตูรและวิธีการสอบแข่งขัน 
เพือ่บรรจุบคุคลเข้ารบัราชการเป็นข้าราชการหรอืพนกังานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556                                        

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขัน ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556) 

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

 หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น มีท้ังหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป (ภาค ก) และภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน  แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถท่ัวไป 
(ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง(ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัคร 
แล้ว มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมี
รายละเอียด ดังน้ี 
 

1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการทดสอบโดยข้อสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยค านึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการ
ตามระดับต าแหน่งดังนี้ 
 ๑.1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล  ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (1) ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว  
  (2) ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม   
  (3) ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไป ตามข้อมูลหรือสมมติฐาน  
  (4) ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข
และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย  
 1.๒ วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุป
ความ  การตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบ
ต่างๆ จากค าหรือกลุ่มค า ประโยคหรือข้อความสั้นๆ  การเรียงข้อความ การสะกดค า การแต่งประโยค และ
ค าศัพท์  
 1.๓ วิชาความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวกับงานตามการปฏิบัติราชการ ในเรื่อง
ดังต่อไปนี ้
  3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  3.2 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  3.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  3.4 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  3.5 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 
  3.6 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
  3.7 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542  
  3.8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
  3.9 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
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2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับต าแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน) 
  เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งที่
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 

2.1 ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดบั ๑ 
 

ท่ี ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ เรื่องท่ีสอบ 

1 เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 1     1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วย
การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไข
เพิ่มเติม 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ 
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 
    5.ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

2 เจ้าหน้าท่ีทะเบียน 1     1.พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 
และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    4.กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีก าจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550  
    5.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

3 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล 1     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
    3.ความรู้ด้านการพิมพเ์อกสาร หนังสือราชการ  
    4.การบันทกึข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์ 
    5.ความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลลง
เครื่องคอมพิวเตอร ์
    6.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล) 
   7.ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่ง ที่สมัครสอบ 
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ท่ี ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ เรื่องท่ีสอบ 

4 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 1      1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
    3.หลักการสือ่สารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
    4.ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการประชาสมัพนัธ์ 
    5.ความรู้ทั่วไปและเหตุการณ์ปัจจุบัน 
    6.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

5 เจ้าหน้าท่ีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    ๒.พระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    ๓.พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    ๔.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    5.ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

6 เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน 1     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    3.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
    5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    6.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

7 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    5.ความรู้ที่ เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

8 เจ้าหน้าท่ีสุขาภิบาล 1     1.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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ท่ี ต าแหน่งท่ีสมัครสอบ เรื่องท่ีสอบ 

9 ช่างเขียนแบบ 1     ๑.พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๒.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕4๘ 
    ๓.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

10 ช่างเครื่องกล 1     1.ความรู้ทางด้านการซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

11 ช่างไฟฟ้า 1     1.ความรู้เกี่ยวกับการติดต้ัง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

12 ช่างโยธา 1     ๑.พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๒.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕4๘ 
    3.ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงาน
ก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้าง การตรวจงานกอ่สร้าง การ
ปฏิบัติงานก่อสร้าง 
    4.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
    5.ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และ
คอนกรีตเทคโนโลย ี
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 

13 ข่างส ารวจ 1     1.การค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพื้นที่จากค่าพิกัด 
    ๒.การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียบเบื้องต้น(GPS) 
    ๓.การค านวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์ของ
ภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศ 
    ๔.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ (GIS) 
    ๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

14 เจ้าหน้าท่ีการประปา 1     1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบ
ประปา รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา  
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของ
ต าแหน่งที่สมัครสอบ 
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2.2 ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดบั ๒ 
 

ท่ี ต าแหน่ง เรื่องท่ีสอบ 
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ 
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 
    5.ความรูท้ี่เกี่ยวกบังานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ ทีส่มัครสอบ 

2 เจ้าพนักงานทะเบียน 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535  
    3.กฎกระทรวงก าหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547  
    4.กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฎิบัติเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548  
    5.กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีก าจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550  
    6.พระราชบญัญัติการทะเบียนราษฎร(ฉบบัที่2) พ.ศ.2551  
    7.พระราชบญัญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    8.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

3 ทันตสาธารณสุข 2     1.ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข  
    2.การเตรียม การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ 
    3.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

4 เจ้าพนักงานธุรการ 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
    3.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ (การบันทกึข้อมลู) 
    4.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

 
 

 

 

http://blog.eduzones.com/redirect.php?url=http://sdownloadsonline.com/index/p_rate/id_xEpfWIEZEmQj/
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ท่ี ต าแหน่ง เรื่องท่ีสอบ 
 5 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    ๒.พระราชบญัญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    ๓.พระราชบญัญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๔.พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๕.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

 6 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัท าแผนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.2548 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพฒันาสตรี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    5.ความรู้ทีเ่กีย่วกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

 7 เจ้าพนักงานพัสดุ 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหนง่ทีส่มัครสอบ 

 8 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเท่ียว 2     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติธุรกจิน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    3.พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลกัษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 9 เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 2     1.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    ๒.พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๓.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    ๔.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ท่ี ต าแหน่ง เรื่องท่ีสอบ 
 10 นายช่างเขยีนแบบ 2     ๑.พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข

เพิ่มเตมิ 
    ๒.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    ๓.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 11 นายช่างเครื่องยนต์ 2     1.ความรู้ทางด้านการซ่อม การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและ
ยานพาหนะ 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 12 นายช่างไฟฟ้า 2     1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาเครื่องมือ 
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 13 นายช่างโยธา 2     ๑.พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    ๒.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    3.ความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา การบริหารงานกอ่สร้าง 
เทคนิคการกอ่สร้าง การตรวจงานก่อสร้าง การปฏิบัตงิาน
ก่อสร้าง 
    4.ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง 
    5.ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ ปฐพีกลศาสตร์ และ
คอนกรีตเทคโนโลย ี
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 14 นายช่างส ารวจ 2     1.การค านวณและเขียนแผนที่ การค านวณพื้นที่จากค่าพิกัด 
    ๒.การรังวัดหมุดหลักฐานแผนที่โดยดาวเทียบเบื้องต้น (GPS) 
    ๓.การค านวณมาตราส่วนบนรูปถ่ายทางอากาศ ประโยชน์
ของภาพถ่ายทางอากาศในงานแผนที่ หลักการแปลภาพถ่ายทาง
อากาศ 
    ๔.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศ (GIS) 
    ๕.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ท่ี ต าแหน่ง เรื่องท่ีสอบ 
 15 สัตวแพทย์ 2     1.พระราชบญัญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสตัว์

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
    2.พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๔๙๙ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    3.พระราชบญัญัติวิชาชีพการสัตว์แพทย ์พ.ศ. ๒๕๔๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

 16 เจ้าพนักงานการประปา 2     1.ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบ
ประปา รวมทั้งการผลิตและจ าหน่ายน้ าประปา  
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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2.3 ต าแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดบั ๓ 
 

ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
1 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพสัดุของหน่วยการ
บรหิารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
    5.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

2 เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535 
    3.พระราชบัญญัติการทะเบยีนราษฎร(ฉบบัที2่) พ.ศ.2551  
    4.พระราชบัญญัติบัตรประจ าตัวประชาชน พ.ศ.2526 และ 
ที่แก้ไขเพิ่มเตมิ  
    5.กฎกระทรวงก าหนดการปฎิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547  
    6.กฎกระทรวงก าหนดให้คนต่างด้าวปฎิบัติเกี่ยวกับการ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2548  
    7.กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีก าจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ.2550  
    8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

3 เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 3     1.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    2.พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
    3.อุปกรณ์น าข้อมลูเข้าและอุปกรณ์แสดงผลข้อมลู 
    4.ซอฟต์แวร์และการจัดการข้อมูล 
    5.ระบบสารสนเทศ 
    6.เทคโนโลยกีารสื่อสารข้อมลูและระบบเครือข่าย 
    7.ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ด้านฮาร์ดแวร์ และซอร์ฟแวร์ 
    8.การเขียนชุดค าสั่งส าหรับใข้งาน 
    9.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
4 เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
    3.ความรู้ในการก าหนดนโยบาย จัดท าแผนหรือโครงการ   
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

5 นักผังเมือง 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    3.ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเกี่ยวกบัการวางผงัเมอืง ทั้ง
ผังภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ 
    4.ความรู้ในการค านวณ ร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ การ
ก าหนดรายละเอียดประมาณราคา 
    5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

6 นักพัฒนาชุมชน 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติกองทุนหมูบ่้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี 
พ.ศ. ๒๕๓๘ 
    5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

7 นักวิชาการเกษตร 3     1.,ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการ
เกษตร 
    2.ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดกุารเกษตร 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
    3.ความรู้ในการทดลองและวิเคราะห์วิจัยเพื่อปรับปรุง
วิธีการผลิต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
8 นักวิชาการเงินและบัญชี 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    2.พระราชบญัญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกบัการเสนอราคาต่อ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
    3.พระราชบญัญัตจิัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและ
ภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
    4.พระราชบญัญัติภาษีบ ารงุท้องที ่พ.ศ.๒๕๐๘ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    5.พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    6.พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช ๒๔๗๕ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    7.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    8.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    9.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ายวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
   10.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบ 
ภายในขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2545 
   11.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

9 นักวิชาการประชาสมัพันธ์ 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบั
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
    3.หลักการสือ่สารและการประชาสัมพันธ์ 
    4.ความรู้ความสามารถในการเขียนแผนงานโครงการ
ประชาสมัพันธ์ 
    5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

10 นักวิชาการศึกษา 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.พระราชบัญญัติสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    4. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
11 นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3     1.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข

เพิ่มเตมิ 
    ๒.พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    3.พระราชบญัญัตหิลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 
    4.พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
    5.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

12 นักวิชาการสาธารณสขุ 3     1.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    ๒.พระราชบญัญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    3.พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
    4.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

13 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 3     1.พระราชบญัญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 
    2.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข
เพิ่มเตมิ 
    3.พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
    4.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    5.กระบวนการสง่เสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน การ
ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการ
พัฒนาทีห่ยั่งยืน 
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
14 นักวิชาการสุขาภิบาล 3     1.พระราชบญัญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไ้ข

เพิ่มเตมิ 
    2.พระราชบญัญัตริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 
    3.ความรู้ด้านสุขาภิบาล เช่น การสุขาภิบาลอาหาร  การ
สุขาภิบาลโรงงาน การสุขาภิบาลทั่วไป การอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 
อนามัยชุมชน การบ าบัดน้ าเสีย การจ ากัดขยะมูลฝอย การ
ควบคุมมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทางเสียง การควบคุมสัตว์
และแมลงน าโรค 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

15 นักสังคมสงเคราะห์ 3     1.พระราชบญัญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
    2.พระราชบัญญัติสง่เสรมิการจัดสวัสดกิารสงัคม พ.ศ. ๒๕๔๖ 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    3.ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และด้านการพฒันาสงัคม 
    4.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

16 นิติกร 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบญัญัติการเลือกตัง้สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือ
ผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
    2.พระราชบญัญัติว่าด้วยการเข้าช่ือเสนอข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
    3.พระราชบญัญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 
    4.พระราชบัญญัตริะเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ.2534 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
    5.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
    6.พระราชบญัญัติความรับผิดทางละเมิดของเจา้หนา้ที่ พ.ศ. 
2539 
    7.ความรู้ดา้นกฎหมายแพง่และพาณิชย์  
    8.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
17 บรรณารักษ์ 3     1.พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่

แก้ไขเพิ่มเติม 
    2.พระราชบัญญัติสง่เสรมิการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
    3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 
    5.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

18 บุคลากร 3     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    3. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
พ.ศ. 2539 
    4.พระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2542 
    5.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    6.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

19 พยาบาลวิชาชีพ 3     1.พระราชบญัญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    2.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

20 วิศวกรโยธา 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    3.พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 
    4.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    5.พระราชบญัญัติขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม 
    ๖.กฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร
ส าหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
    7.ความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากและปฐพีกลศาสตร ์
    8.ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร ์
    9.การวิเคราะห์โครงสร้างและออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    10.ความรู้ที่เกี่ยวกบังานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 
21 สถาปนิก 3     1.พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

    2.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม 
    3.พระราชบญัญัตสิถาปนิก พ.ศ.2543 
    4.พระราชบญัญัติการผงัเมือง พ.ศ.2518 และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    5.ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรม 
    6.ความรู้งานระบบภายในอาคาร 
    7.ความรู้โครงสร้างอาคาร และคอนกรีต 
    8.จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
    9.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 

22 นักวิชาการพัสด ุ3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    3.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    4.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2545 

23 เจ้าพนักงานเทศกิจ 3     1.พระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
    2.พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
    3.พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่    
พ.ศ. 2539 
    4.พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดยานยนตร์ในเขตเทศบาล
และสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๐๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    5.พระราชบัญญัติมาตราช่ังตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไข
เพิ่มเตมิ 
    6.พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
    7.ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานทีป่ฏิบัต”ิ ของ
ต าแหน่งทีส่มัครสอบ 
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2.4 ต าแหน่งครูผู้ช่วย 
 

ที่ ต ำแหน่ง เร่ืองที่สอบ 

1 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาอังกฤษ)  1.ความรู้เกีย่วกับความประพฤตแิละการปฏิบัติของวิชาชีพครู       
    1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ 
แก้ไขเพิ่มเติม 
    1.2 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิม่เติม 
    1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
    1.4 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
    1.5 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรบัคนพิการ   
พ.ศ. 2551 
    1.6 จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู 
    1.7 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่
เกี่ยวข้องโดยตรง      
2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา                   
    2.1 หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 
    2.2 หลักการสอน และการจัดการเรียนรู้ 
    2.3 จิตวิทยาการสอนและการแนะแนว 
    2.4 การพัฒนาผูเ้รียน 
    2.5 การบรหิารจัดการช้ันเรียน 
    2.6 การวิจัยทางการศึกษา 
    2.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
    2.8 การวัดและประเมินผล 
3.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก 
   - ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา กลุ่มวิชา หรือสาขาวิชาเอก 

2 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกคณิตศาสตร์) 

3 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกวิทยาศาสตร)์ 

4 ครูผู้ช่วย (วิขาเอกเคม)ี 

5 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกฟิสกิส์) 

6 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกสังคมศกึษา) 

7 ครูผู้ช่วย (วิขาเอกพละศึกษา) 

8 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกศิลปะ) 

9 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกนาฏศิลป์) 

10 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกดนตรี) 

11 ครูผู้ช่วย (วิชาคอมพิวเตอร์) 

12 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกปฐมวัย) 

13 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกประถมศึกษา) 

14 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาจีน) 

15 ครูผู้ช่วย (วิชาเอกภาษาไทย) 

  

 

 

 

3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) 
 เป็นการประเมินบุคคลโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว  ประวัติการศึกษา  ประวัติการท างาน ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย 
อารมณ์ ทัศนคติ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ ความสามารถพิเศษที่เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ และ
พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ  
 

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


