2.2 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบตั ิการ 1. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
3. พระราชบั ญ ญั ติ การจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.
๒๕๖๐
4. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ว ยวิธี การงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
6. ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่ อ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
7. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก
บัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ณ วันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ และจั ด ทำงบการเงิ น ประจำวั น
ประจำเดือน/ประจำปี รายงานทางการเงิน และรายงานทางบัญชี
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ทีส่ มัครสอบ
2 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561
2. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
5. ประกาศกระทรวงการคลั ง เรื่อง มาตรฐานการบั ญชี ภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ ข้อมูลหรือประเด็นปัญหาด้านการเงิน การคลัง
การพัสดุ และการงบประมาณ
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

-๒ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
3 นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
2. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิ น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2543
5. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

4 นักวิชาการตรวจสอบภายใน

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔๒
3. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.
2561
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. หลั ก เกณฑ์ กระทรวงการคลั งว่าด้ว ยมาตรฐานและหลั กเกณฑ์ ก าร
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบการ
ปฏิบั ติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิ น
รวมทั้งการบริหารด้านอื่น ๆ ของส่วนราชการ
7. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

ปฏิบัติการ

-๓ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
5 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบริหารงานบุคคล (ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
กลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม))
5. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
6. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลบุคคล จัดทำระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวัติ
7. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่ง และการวางแผน
อัตรากำลัง
9. ความรู้เกี่ยวกับระบบบำเหน็จบำนาญ การเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์
และสวัสดิการอื่นๆ
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัคร
สอบ

6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1. พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒ นา (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล
พ.ศ. 2562)
4. ความรู้เกี่ยวกับวิ ธีการงบประมาณขององค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น
(ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณขององค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563)
5. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
6. ความรู้เกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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 การจัดทำกระบวนงานของการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

ปฏิบัติการ

-๔ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
7 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัตกิ าร

8 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ปฏิบัติการ

9 นิติกรปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบั ญ ญั ติกำหนดแผนและขั้น ตอนการกระจายอำนาจให้ แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
4. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงบประมาณ การ
บริหารแผนปฏิบัติราชการ การบริหารอาคารสถานที่ การจัดระบบงาน
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีหรืองานราชพิธี
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. กฎกระทรวงกำหนดการปฏิ บั ติ ง านทะเบี ย นราษฎรด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2547
5. กฎกระทรวงกำหนดให้คนต่างด้าวปฏิบัติเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร
พ.ศ.2548
6. กฎกระทรวงกำหนดหลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ทะเบี ย น
ราษฎร พ.ศ.2550
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน
8. ความรู้เกี่ยวกับ งานทะเบียนและงานบั ตรประจำตัว ประชาชน เช่น
การจัดทะเบียนราษฎร ทะเบียนบ้าน ทะเบีย นคนเกิด ทะเบียนคนตาย
การรับแจ้งย้ายที่อยู่อาศัย เป็นต้น
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ยบบริห ารราชการแผ่ น ดิน พ.ศ. 2534 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7. ประมวลกฎหมายอาญา
8. ความรู้เกี่ยวกับดำเนินการทางวินัย และทางคดีต่างๆ เช่น การสอบสวน
ข้อเท็จจริง การบันทึกการสอบสวน การติดตามหลักฐาน การสืบพยาน เป็นต้น
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

-๕ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
10 นักประชาสัมพันธ์ปฏิบตั ิการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักและทฤษฏีการสื่อสาร
4. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ชุมชนสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์
5. ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนข่าวประชาสั มพันธ์ 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 ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

11 นักพัฒนาการท่องเที่ยว

1. พระราชบัญญั ติ นโยบายการท่องเที่ยวแห่ งชาติ พ.ศ. 2551 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญญั ติธุรกิจนำเที่ยวและมั คคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่ แก้ไข
เพิ่มเติม
3. ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวในระดับต่างๆ
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
5. ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์การพัฒ นาและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
6. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การวางแผนงานโครงการ การสำรวจ การศึ ก ษา
วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว
7. ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาด การบริการ
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

ปฏิบัติการ

-๖ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
12 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

13 นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัตกิ าร

14 นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
2. พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒ นาสตรี พ.ศ.
๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
6. ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
7. ความรู้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
8. ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาชุมชน เช่น หลักการพัฒนา
ชุมชน หลักการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ข้อมูลชุมชน วิธีการและกระบวน การ
พัฒนาชุมชน การส่ งเสริมและพั ฒนาศั กยภาพชุมชนและผู้ นำชุมชน การ
จัดการความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ การวางแผน โครงการและ
ติดตามประเมินผลเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ เป็นต้น
9 .ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๕๖
2. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ งเสริ ม การจั ดสวัส ดิก ารสั งคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
5. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562
7. ความรู้เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ ได้แก่
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ สิทธิของผู้ป่วย
8. ความรู้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒ นาสั งคม ชุมชน และการ
สังคมสงเคราะห์
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ
1. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร
2. ความรู้ในการตรวจสอบควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
3. ความรู้ ใ นการทดลองและวิ เคราะห์ วิ จั ย เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธี ก ารผลิ ต
ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร
4. ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชและการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์ ด้ า นพฤกษศาสตร์ เทคโนโลยี ชี ว ภาพ
การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์
6. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุง
บำรุงดิน การแก้ไขดินที่มีปัญหา การวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินและการวาง
แผนการใช้ที่ดิน
7. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ

-๗ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
15 นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
3. พระราชบัญ ญัติการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2562
4. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
7. พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8. พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ในส่วนของการห้ามเข้าห้ามใช้อาคารผิดกฎหมาย)
9. ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบ การจัดระเบียบตลาด หาบเร่ แผงลอย
จุดผ่อนผัน จุดทบทวน จุดกวดขันพิเศษ จุดห้ามขายเด็ดขาด
10. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ

16 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณ

1. พระราชบั ญ ญั ติป้ อ งกัน และบรรเทาสาธารณภั ย พ.ศ.๒๕๕๐ และ
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 กำหนดมาตรฐานในการบริ หารจัดการและ
ดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อ มในการ
ทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภั ย เช่ น การสำรวจตรวจตราเพื่ อ ป้ อ งกั น และระงั บ
อัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัย และภัย
อื่นๆ การฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย เป็นต้น
7. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

ภัยปฏิบัติการ

-๘ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
17 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัตกิ าร 1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
3. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การส่ งเสริม สุ ข ภาพ การเฝ้ าระวั งโรค การควบคุ ม
ป้ อ งกั น โรคและภั ยสุ ข ภาพ และการฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ การบริก ารอนามั ย
แม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว
7. ความรู้ด้านการบริห ารงานสาธารณสุขเบื้องต้น การจัด ทำแผนงาน
โครงการด้านสาธารณสุข การจัดทำฐานข้อมูลสาธารณสุข การมีส่วนร่วม
ของประชาชน
8. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ
18 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบั ญ ญั ติ ส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญั ติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้ เกี่ ย วกั บ การแก้ ไ ข ฟื้ น ฟู รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม การ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานคุณภาพ
น้ำ มาตรฐานคุณภาพอากาศ เป็นต้น
7. ความรู้ ในกระบวนการส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การ
ส่ งเสริมการผลิ ตและบริโภคที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม และการพั ฒ นา
ที่ยั่งยืน
8. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น ภาวะโลกร้อน
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ทีส่ มัครสอบ

-๙ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
19 นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
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 การจำหน่ 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 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6. พระราชบั ญ ญั ติป้ องกัน การทารุณ กรรมและการจัด สวัส ดิ ภ าพสั ตว์
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 ด้ านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการผสม
เทียม การปรับปรุงพันธุ์ การทดสอบพ่อพันธุ์ ด้านความสมบูรณ์พันธุ์ ด้าน
การผลิ ตและควบคุม คุณ ภาพการผลิ ตน้ ำเชื้อ สั ตว์พ่ อพั น ธุ์และตัว อ่อ น
ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
11. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

- ๑๐ ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
20 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

21 สถาปนิกปฏิบตั ิการ

22 นักผังเมืองปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. ความรู้ดา้ นวิศวกรรมโยธา เข่น ความรู้ทางด้านคุณภาพวัสดุงานทาง
ปฐพีกลศาสตร์
3. ความรู้ด้านวิศวกรรมการบริหารจัดการงานก่อสร้าง
4. ความรู้ด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ งานทางและโครงสร้าง
5. ความรู้ในการวิเคราะห์โครงสร้าง และการออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม
7. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม
8. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่
สมัครสอบ
9. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543
3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
4. ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และเขียนแบบด้านสถาปัตยกรรม
5. ความรู้ในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ ไขแบบแปลนต่างๆ ในการ
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เพื่อให้ ได้แบบแปลนที่ถูกต้อง และตรงตาม
มาตรฐาน และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
6. ความรู้ในการคำนวณโครงสร้างทางสถาปั ตยกรรม ประมาณราคา
และจัดทำราคาเกี่ยวกับการก่อสร้าง การตกแต่งอาคารสถานที่
7. ความรู้เบื้องต้นในการออกแบบวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
พื้นที่ กลุ่มอาคาร ชุมชนและเมือง
8. จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ
1. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562
2. ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดทำผังเมือง
3. ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและความรู้ด้านผังเมือง
4. ความรู้เกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง
5. ความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในการการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม
6. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
7. ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและการบริห ารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ชุมชนเมือง
8. ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมือง
9. ความรู้ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ งที่
สมัครสอบ

- ๑๑ ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
23 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบั ญญั ติ ส่ งเสริ มการศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บข้ าราชการครูและบุ ค ลากรทางการศึก ษา
พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560 - 2579
6. ความรู้เกี่ยวกับ งานด้านการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ การศึกษา
พิเศษ การศึกษาตามอัธยาศัย
7. ความรู้ในการจัดทำแผนงาน/โครงการต่า ง ๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
8. ความรู้ในการวางแผนการศึกษา การจัดพิพิธภัณฑ์ทางการศึกษา และ
จัดทำมาตรฐานสถานศึกษา
9. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

24 นักสันทนาการปฏิบัติการ

1. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. แผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ
3. ความรู้ในการวิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติการ และ
แผนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานสันทนาการ
4. ความรู้ในการจัดทำโครงการ และกิจกรรมด้านสันทนาการต่างๆ
5. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

- ๑๒ ที่
ตำแหน่งที่สมัครสอบ
25 บรรณารักษ์ปฏิบัตกิ าร

26 นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ

ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
พ.ศ. ๒๕๕๑
3. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. ความรู้ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
5. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่และการจัดทำบัตรรายการ
6. ความรู้เกีย่ วกับการจัดการห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
7. ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารนิเทศและการประยุกต์ใช้
8. ความรู้เกี่ยวกับการบริการอ้างอิงและสารนิเทศ
9. การบริหารงานการบริการห้องสมุด การส่งเสริมการใช้ห้องสมุด และการ
ส่งเสริมการอ่าน
10. ความรู้เกี่ยวกับห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
11. ความรู้เกี่ยวกับการจัดเก็บและการค้นสืบสารสนเทศ
12. ความรู้ ที่ เกี่ ยวกั บ งานตาม “ลั กษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ทีส่ มัครสอบ
1. แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
2. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์
การกีฬา
3. ความรู้เกี่ ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผน การจั ดทำโครงการและการ
จัดทำแผนพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
4. ความรู้เกี่ยวกั บหลั กการ แนวคิดและจริ ยธรรมในวิชาชีพด้านการกีฬา
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา
5. ความรู้เกี่ยวกับนันทนาการ
- ผู้นำนันทนาการ
- นันทนาการชุมชน
- การจัดการนันทนาการ
- นันทนาการในสถานที่ต่างๆ
- การจัดกิจกรรมนันทนาการในรูปแบบต่างๆ
6. ความรู้ ที่ เกี่ ย วกั บ งานตาม “ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ ” ของตำแหน่ ง
ที่สมัครสอบ

