2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) (คะแนนเต็ม ๑๐0คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถในทางที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตำแหน่งที่
สมัครสอบโดยเฉพาะ โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1 ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบตั ิงาน
ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิ นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

2 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
2. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5. ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๒ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
3 เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัตงิ าน

4 เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบตั ิงาน

5 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการรั บ เงิ น การเบิ ก
จ่ายเงิน การฝากเงิ น การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5. กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญญั ติ การทะเบี ยนราษฎร พ.ศ.2534 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2547
5. กฎกระทรวงกำหนดให้ ค นต่ า งด้ า วปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การ
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2548
6. กฎกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2550
7. ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร์ เช่น การจัดทำทะเบียน
บ้าน การจัดทำทะเบียนคนเกิด -ตาย การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย
การแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน เป็นต้น
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อ งถิ่น พ.ศ.
2542
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ระเบี ย บสำนั ก นายกรั ฐ มนตรีว่ า ด้ ว ยงานสารบรรณ พ.ศ.
2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
6. ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๓ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
6 เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการกระทำความผิ ด เกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก การสื่ อ สารและการประชาสั ม พั น ธ์
เบื้องต้น
4. ความรู้เกี่ ยวกับ การแปลและการเรียบเรีย งข้อ มู ล เพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
5. ความรู้ ค วามสาม ารถในการเขี ย นแผน งานโครงการ
ประชาสัมพันธ์
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
7 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐
ปฏิบัติงาน
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย)
4. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
ป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย เช่ น สำรวจตรวจตราเพื่ อ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้ องกันและบรรเทาอันตรายจาก
อุ ท กภั ย วาตภั ย และภั ย อื่ น ๆ การฟื้ น ฟู แ ละบรรเทาทุ ก ข์
ผู้ประสบภัย เป็นต้น
5. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
8 เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัตงิ าน
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2562
4. พระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ พ.ศ. 2560
7. พระราชบัญ ญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดระเบียบของตลาดสด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

-๔ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
9 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

10 เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน

11 เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบตั งิ าน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก องทุ น หมู่ บ้ านและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๗
3. ความรู้เกี่ยวกับการจั ดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้ องถิ่น (ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการจั ดทำแผนและ
ประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562)
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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
ศักยภาพชุมชนและผู้นำชุมชน การจัดการความรู้และภู มิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ในด้ า นต่ า งๆ การวางแผน โครงการและติ ด ตาม
ประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวใน
ระดับต่างๆ
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเกษตร เช่น การปรับปรุง
พันธุ์พืช หลักพฤกษศาสตร์เบื้องต้น การจำแนกพืช การขยายพันธุ์
พืช เช่น การตอน การติดตา การทาบกิ่ง ปักชำ ฯลฯ
2. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ความรู้เกี่ยวกับการดูแลบำรุงรักษา เช่น การให้น้ำ การให้ปุ๋ย
การจัดการดิน การป้องกันกำจัดศัตรูพืช การตัดแต่ง ฯลฯ
4. ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิทั ศน์ การส่งเสริมการเกษตร เช่ น
ส่งเสริมด้านการเกษตรให้กับเกษตรกร การทำเกษตรอินทรีย์
5. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๕ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
12 เจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริมและรั กษาคุ ณภาพสิ่ งแวดล้ อม พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญ ญั ติ รั ก ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวน การจัดภูมิทัศน์
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบสวนสาธารณะเบื้องต้น และ
การดูแลบำรุงรักษา
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การดู แ ลบำรุ งรั ก ษาสวนสาธารณะ และ
บำรุงรักษาภูมิทัศน์
6. ความรู้เกี่ยวกับการให้น้ำและการใส่ปุ๋ยพรรณไม้ในสวน
7. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ องกั น และกำจั ด ศั ต รู พ รรณไม้ ใ น
สวนสาธารณะ
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ทีส่ มัครสอบ

13 เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบตั ิงาน

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
4. พระราชบั ญ ญั ติรักษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบั ญ ญั ติ สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550 และที่ แก้ ไข
เพิ่มเติม
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสาธารณสุขเบื้องต้น ได้แก่
- 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
8. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๖ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
14 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

15 พยาบาลเทคนิคปฏิบัติงาน

16 สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

17 เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข
2. ความรู้เกี่ยวกับการเตรียม การดูแล บำรุงรักษาเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์
3. ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคในช่องปาก
4. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพช่องปาก
5. ความรู้เกี่ยวกับการบำบัดรักษาทางทันตกรรมพื้นฐาน
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบงานทันตสาธารณสุข
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. ความรูเ้ กี่ยวกับหลักการและเทคนิคการพยาบาล
2. ความรู้เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย
4. ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลครอบครัวและชุมชน
5. ความรูเ้ กี่ยวกับการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
6. ความรูเ้ กี่ยวกับ โภชนาการและโภชนบำบัด
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุม การฆ่ าสั ต ว์แ ละจำหน่ ายเนื้ อ สั ต ว์
พ.ศ. ๒๕59
2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒558
3. พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535
4. พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์
พ.ศ. 2557
5. ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
6. ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานศูนย์เยาวชน
4. ความรู้เกี่ยวกับหลักการบริหารจัดการศูนย์เยาวชน
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ ด้ า นพลศึ ก ษา ด้ า นศิ ล ป์ ด้ า นห้ อ งสมุ ด
ด้านนาฏศิลป์ ด้านคหกรรมศาสตร์ การจัดกิจกรรมพิเศษ
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๗ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
18 นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
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 สั ญลักษณ์วัสดุก่อสร้างด้าน
สถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรม
4. ความรู้เกี่ยวกับงานภูมิทัศน์
5. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

19 นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

1. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การซ่ อ ม การบำรุ งรั ก ษาเครื่ อ งจั ก รและ
ยานพาหนะ
2. ความรู้เกีย่ วกับนิวเมติกและไฮดรอลิกส์
3. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องยนต์
4. ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของเครื่องสูบน้ำ
5. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

20 นายช่างผังเมืองปฏิบัตงิ าน

1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
4. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การจั ด รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ และการ
พัฒนาเมือง
5. ความรู้ เ กี่ 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
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

21 นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

1. ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า
2. ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ ากำลัง ระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
แสงสว่าง และเครื่องปรับอากาศ
3. ความรู้ เกี่ ย วกับ การติ ด ตั้ ง ซ่ อ มแซม บำรุ งรั กษาเครื่อ งมื อ
เครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
4. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้ า
อิเล็กทรอนิกส์
5. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๘ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
22 นายช่างโยธาปฏิบัตงิ าน

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
๑. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ เกี่ ยวกั บ การออกแบบและคำนวณโครงสร้ างไม้ และ
โครงสร้างเหล็ก
3. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง
4. ความรู้เกี่ยวกับการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง
5. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
6. ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และคอนกรีตเทคโนโลยี
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

23 นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

1. ความรู้พื้นฐานด้านงานสำรวจและการทำแผนที่
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ AutoCAD และ
โปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณและเขียนแผนที่ การคำนวณพื้นที่
จากค่าพิกัด
4. ความรู้ เกี่ ยวกั บการรั งวั ดหมุ ดหลั กฐานแผนที่ โดยดาวเที ยม
เบื้องต้น (GPS)
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ (GIS)
6. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ

24 เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

1. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบประปา
รวมทั้งการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา
4. ความรู้เกี่ยวกับเครื่องสูบน้ำและการใช้งาน
5. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำ
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของ
ตำแหน่งที่สมัครสอบ

