












(เอกสารแนบท�ายประกาศท่ี 1 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 

***************************************** 

หน�วยท่ี 1 ตําแหน�งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

อัตราว�างครั้งแรก  จํานวน 100 อัตรา   

อัตราเงินเดือน ระหว(าง 15,000 – 16,500 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต(งต้ังเป/นข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน#าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิชาการเงินและบัญชี ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบจะต�องเป/นผู�ท่ีพร�อมและสามารถไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการประจําในต(างจังหวัด 
ซ่ึงอาจเป/นพ้ืนท่ีท่ีห(างไกลและทุรกันดารได� และต�องเป/นผู�มีร(างกายท่ีสมบูรณ6 แข็งแรง โดยมีลักษณะงาน 
ท่ีปฏิบัติในด�านต(าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด#านการปฏิบัติการ 

      (1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ท้ังเงินในและเงินนอกงบประมาณ 
เงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแสดงสถานะทางการเงินและใช�เป/นฐานข�อมูลท่ีถูกต�องตามระเบียบวิธีการบัญชี 
ของส(วนราชการ 
      (2) รวบรวมข�อมูล และรายงานการเงินของส(วนข�าราชการ เพ่ือพร�อมท่ีจะปรับปรุงข�อมูล 
ให�ถูกต�อง 
      (3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก(หน(วยงานของรัฐเพ่ือให�การจัดสรรงบประมาณตรงกับ 
ความจําเป/นและวัตถุประสงค6ของแต(ละหน(วยงาน 
      (4) ศึกษาวิเคราะห6ผลการใช�จ(ายเงินงบประมาณของหน(วยงานภาครัฐ เพ่ือให�การใช�จ(ายเงิน
เป/นไปอย(างมีประสิทธิภาพ และใช�เป/นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ 
      (5) ดูแลการรับและการจ(ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ(ายเงิน 
เพ่ือให�การรับ-จ(ายเงินขององค6กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต�องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ 
      (6) ถ(ายทอดความรู�ด�านการเงินและบัญชี แก(เจ�าหน�าท่ีระดับรองลงมา เช(น ให�คําแนะนํา 
ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝKกอบรม จัดทําคู(มือประจําสําหรับการฝKกอบรมและวิธีใช�
อุปกรณ6 เครื่องมือท่ีถูกต�อง เป/นต�น เพ่ือถ(ายทอดความรู� ท่ี เป/นประโยชน6ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 
และข�อกําหนด  

2. ด#านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร(วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน(วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป/นไปตามเปLาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 
  3. ด#านการประสานงาน 
      (1) ประสานการทํางานร(วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน(วยงาน เพ่ือให�เกิด 
ความร(วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก(บุคคลหรือหน(วยงานท่ีเก่ียวข�อง
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร(วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 
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  4. ด#านการบริการ 
      (1) ให�คําแนะนํา ตอบป2ญหาและชี้แจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชีท่ีตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบ้ืองต�นแก(หน(วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนท่ัวไป เพ่ือให�ผู�ท่ีสนใจได�ทราบข�อมูลและความรู�ต(าง ๆ  
ท่ีเป/นประโยชน6 
      (2) จัดเก็บข�อมูลเบ้ืองต�น ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานข�อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ท่ีเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให�สอดคล�องและสนับสนุนภารกิจของหน(วยงาน และใช�ประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ6 มาตรการต(างๆ 

  5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 1. ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย(างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร6 และ 
 2. เป/นผู�สอบผ(านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู#ความสามารถท่ีใช#เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    1. ความรู#พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

            1.1 ความรู�ด�านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                   1.2 ความรู�เก่ียวกับสภาพแวดล�อม สถานการณ6ป2จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต(างประเทศ 
                 1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสร�าง อํานาจหน�าท่ีและภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู�เก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ 
                          1.5 ความรู�เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใช�ในการปฏิบัติราชการ ได�แก( กฎหมายว(าด�วย
ระเบียบบริหารราชการแผ(นดิน กฎหมายว(าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน กฎหมายว(าด�วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กฎหมายว(าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี กฎหมายว(าด�วยข�อมูลข(าวสารทางราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว(าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณ 
ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
 

                    2. ความรู#ท่ีใช#สําหรับการปฏิบัติหน#าท่ีในตําแหน�ง นักวิชาการเงินและบัญชี (150 คะแนน) 
2.1 ความรู�เก่ียวกับการเงินและบัญชี 
2.2 ความรู� เก่ียวกับการบริหารการคลังภาครัฐด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส6  (GFMIS: 

Government Fiscal Management Information System) 
2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าด�วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ(ายเงิน การเก็บ

รักษาเงิน และการนําเงินส(งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ 

2 .4 ระเบียบกระทรวงการคลั งว(าด� วยการเบิกจ( ายค( าใช�จ( ายในการบริหารงาน 
ของส(วนราชการ พ.ศ. 2553 

2.5 พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าด�วยการจัดซ้ือจัดจ�างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2.7 ระเบียบว(าด�วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  
2.8 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  
2.9 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส(งคลังในหน�าท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ 

พ.ศ. 2520 

2.10 กฎหมายและระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติหน�าท่ีของนักวิชาการเงินและบัญชี 

การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล  

*************************************************************************** 
 
 
 



(เอกสารแนบท�ายประกาศท่ี 2 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 

***************************************** 

หน�วยท่ี 2 ตําแหน�งนักวิชาการคอมพิวเตอร�ปฏิบัติการ  

อัตราว�างครั้งแรก  จํานวน  3  อัตรา  

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 15,000 – 16,500 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต'งต้ังเป/นข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน#าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�น ท่ีต�องใช�ความรู� ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานด�านวิชาการคอมพิวเตอร6 ภายใต�การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 
  ท้ังนี้  ผู�สมัครสอบจะต�องเป/นผู� มีร'างกายท่ีสมบูรณ6  แข็งแรง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิ บั ติ 
ในด�านต'างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
  1. ด#านการปฏิบัติการ 
                         (1) ติดต้ังเครื่องคอมพิวเตอร6ส'วนบุคคล ชุดคําสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคําสั่งสําเร็จรูป 
ระบบเครือข'ายคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือสนับสนุนให�งานเทคโนโลยีสารสนเทศดําเนินไปได� 
อย'างมีประสิทธิภาพและสอดคล�องกับความต�องการของหน'วยงาน 
      (2) ประมวลและปรับปรุงแก�ไขแฟHมข�อมูล เพ่ือให�ข�อมูลท่ีได�ถูกต�องแม'นยําและทันสมัย 
      (3) ทดสอบคุณสมบัติด�านเทคนิคของระบบ เพ่ือให�ระบบมีคุณสมบัติท่ีถูกต�อง ตรงตาม 
ความต�องการและสภาพการใช�งานของหน'วยงาน 
      (4) เขียนชุดคําสั่งตามข�อกําหนดของระบบงานประยุกต6 และระบบข�อมูลท่ีได�วางแผนไว�  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให�ดําเนินไปได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
      (5) เขียนชุดคําสั่ง ทดสอบความถูกต�องของคําสั่ง แก�ไขข�อผิดพลาดของคําสั่งเพ่ือให�
ระบบปฏิบัติการทํางานได�อย'างถูกต�องแม'นยําและมีประสิทธิภาพ 
      (6) ช'วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห6ความต�องการของระบบงานประยุกต6 และระบบข�อมูล
ของหน'วยงานท่ีไม'ซับซ�อน เพ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน'วยงานให�มีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความต�องการของหน'วยงาน 
      (7) ช'วยรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห6 ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต6 เพ่ือให�ได�
ระบบงานประยุกต6ท่ีตรงตามคุณลักษณะและความต�องการของหน'วยงาน 
      (8) รวบรวมข�อมูลประกอบการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร6 
และอุปกรณ6 ระบบเครือข'าย ระบบงานประยุกต6และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทํางานเครื่อง  
การติดต้ังระบบเครื่อง เพ่ือให�ได�อุปกรณ6คอมพิวเตอร6ท่ีเป/นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต�องการใช�งาน
ของหน'วยงาน 
          (9) ช'วยตรวจสอบ สืบค�น และรวบรวมข�อมูลการใช�งานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเข�าข'าย 
ไม'เหมาะสม ขัดต'อกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับท่ีกําหนด หรือไม'เป/นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความม่ันคง
ปลอดภัยของข�อมูลหรือระบบ 
      (10) ช'วยตรวจสอบและรวบรวมข�อมูลเพ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เพ่ือให�การ 
ออกใบอนุญาตเป/นไปตามหลักเกณฑ6ท่ีกําหนด 
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2. ด#านการวางแผน 
      วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ ร'วมดําเนินการวางแผนการทํางานของหน'วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให�การดําเนินงานเป/นไปตามเปHาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ีกําหนด 

3. ด#านการประสานงาน 
      (1) ประสานงานทํางานร'วมกันท้ังภายในและภายนอกทีมงานหรือหน'วยงาน เพ่ือให�เกิด 
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามท่ีกําหนด 
      (2) ชี้แจงและให�รายละเอียดเก่ียวกับข�อมูล ข�อเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือสร�างความเข�าใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามท่ีได�รับมอบหมาย 

4. ด#านการบริการ 
       (1) ช'วยจัดทําคู'มือระบบและคู'มือผู�ใช� เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถใช�งานคอมพิวเตอร6ได�ด�วยตนเอง
อย'างมีประสิทธิภาพ 
      (2) ดําเนินการฝTกอบรมหรือถ'ายทอดความรู� สนับสนุนการใช�ระบบงานท่ีพัฒนาแก'เจ�าหน�าท่ี
ผู�ใช�งาน เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจในด�านวิชาการคอมพิวเตอร6 
      (3) ให�คําปรึกษาแนะนําแก'ผู�ใช�เม่ือมีป2ญหาหรือข�อสงสัยในการใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร6 
เพ่ือให�ผู�ใช�สามารถแก�ไขและใช�งานเครื่องคอมพิวเตอร6ได�อย'างมีประสิทธิภาพ 
  5. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
 1. ได�รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร6 และ 

 2. เป/นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีข้ึนไป  

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู#ความสามารถท่ีใช#เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
      1. ความรู#พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

1.1 ความรู�ด�านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
1.2 ความรู�เก่ียวกับสภาพแวดล�อม สถานการณ6ป2จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  

และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ 
1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสร�าง อํานาจหน�าท่ีและภารกิจของกรมการปกครอง 

และกระทรวงมหาดไทย 
1.4 ความรู�เก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ 

การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ 
1.5 ความรู�เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใช�ในการปฏิบัติราชการ ได�แก' กฎหมายว'าด�วย

ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน กฎหมายว'าด�วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กฎหมายว'าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี กฎหมายว'าด�วยข�อมูลข'าวสารทางราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว'าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณ 
ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ                    
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  2. ความรู#และทักษะพ้ืนฐานในวิชาชีพท่ีใช#สําหรับการปฏิบัติหน#าท่ีในตําแหน�งนักวิชาการ
คอมพิวเตอร� (150 คะแนน) 

2.1 โครงสร�างข�อมูลและข้ันตอนวิธี DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
2.2 ระบบฐานข�อมูล Database Systems 
2.3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร6 COMPUTER PROGRAMMING 
2.4 การวิเคราะห6และออกแบบระบบ SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 
2.5 ระบบปฏิบัติการ Operating System 
2.6 การสื่อสารข�อมูลและเครือข'าย Data Communications and Networks 
2.7 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ Information System Security 
2.8 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Project Management Technology Information 
2.9 แนวนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และกฎหมาย 

ว'าด�วยความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร6 
2.10 ความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6ในป2จจุบัน และแนวโน�มในอนาคต 

การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 (เอกสารแนบทายประกาศท่ี 3 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 

***************************************** 

หน�วยท่ี 3 ตําแหน�งเจ�าหน�าท่ีปกครองปฏิบัติงาน  

อัตราว�างครั้งแรก จํานวน 50 อัตรา  

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 11,500 – 12,650 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต'งต้ังเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซ่ึงไม'จําเป/นตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย  
  ท้ังนี้ ผูสมัครสอบจะตองเป/นผูท่ีพรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําในต'างจังหวัด 
ซ่ึงอาจเป/นพ้ืนท่ีท่ีห'างไกลและทุรกันดารได และตองเป/นผูมีร'างกายท่ีสมบูรณ6 แข็งแรง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ในดานต'าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด�านการปฏิบัติการ 

       (1) ปฏิบัติงานในฐานะผูสนับสนุนใหแก'ผูปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในดาน 
การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ การอํานวยความเป/นธรรม การปกครองทองท่ี  
การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานท่ีกรมการปกครองไดมอบหมาย เพ่ือใหการดําเนินการตามภารกิจ
ของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์  
       (2) รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห6 ใหขอเสนอแนะและดําเนินการในเบ้ืองตน เก่ียวกับการอนุมัติ
และอนุญาตในเรื่องต'าง ๆ เช'น การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป/นตน 
  2. ด�านบริการ 
      ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงในภารกิจท่ีอยู'ในความรับผิดชอบใหแก'ประชาชน ส'วนราชการ 
และหน'วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ืออํานวยความสะดวกและแกไขป2ญหาใหแก'ประชาชนหรือหน'วยงานนั้น 
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
       1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน  
ในทุกสาขาวิชา หรือ 
 2. ไดรับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปK ต'อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท'า หรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 

                3. เป/นผูสอบผ'านการวัดความรูความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้ึนไป 

หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
 1. ความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

1.1  ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรูเก่ียวกับสภาพแวดลอม สถานการณ6ป2จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ 
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                          1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาท่ีและภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรูเก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ 
                          1.5 ความรูเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก' กฎหมายว'าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว'าดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กฎหมายว'าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี กฎหมายว'าดวยขอมูลข'าวสารทางราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว'าดวยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

 2. ความรู�พ้ืนฐานในวิชาชีพท่ีเก่ียวข�องกับตําแหน�งเจ�าหน�าท่ีปกครอง (150 คะแนน) 
           2.1 การรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายใน ในอํานาจหนาท่ีของกรมการปกครอง 

          2.2 การอํานวยความเป/นธรรมของฝPายปกครอง 

          2.3 การปกครองทองท่ี 

          2.4 การอาสารักษาดินแดน 

          2.5 การทะเบียนท่ัวไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน 

2.6 ระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณ 

2.7 ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ 

2.8  ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ  

การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



(เอกสารแนบท�ายประกาศท่ี 4 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2564) 

***************************************** 

หน�วยท่ี 4 ตําแหน�งเจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร�ปฏิบัติงาน 

อัตราว�างครั้งแรก จํานวน  3  อัตรา  

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 11,500 – 12,650 บาท ท้ังนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันท่ี 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเง่ือนไข เพ่ือกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต'งต้ังเป/นข�าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน�าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู�ปฏิบัติงานระดับต�นซ่ึงไม'จําเป/นต�องใช�ผู�สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด�านเครื่องคอมพิวเตอร6 ตามแนวทาง แบบอย'าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจน ภายใต�การกํากับ แนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

 ท้ังนี้ ผู�สมัครสอบจะต�องเป/นผู�ท่ีพร�อมและสามารถไปปฏิบัติหน�าท่ีราชการประจําในต'างจังหวัด 
ซ่ึงอาจเป/นพ้ืนท่ีท่ีห'างไกลและทุรกันดารได� และต�องเป/นผู�มีร'างกายท่ีสมบูรณ6 แข็งแรง โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติ
ในด�านต'าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
1. ด�านการปฏิบัติการ 

       (1) ควบคุม ดูแล ติดต้ัง บํารุงรักษา ซ'อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แก�ไขป2ญหาการใช�งาน 
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6ต'อพ'วง ระบบเครือข'ายสื่อสาร รวมท้ังระบบสนับสนุนต'าง ๆ เพ่ือให�
ระบบงานต'าง ๆ สามารถใช�งานได�อย'างต'อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  
       (2) ปฏิบัติงานเก่ียวกับการประมวลผลข�อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ 
สํารอง กู�คืนข�อมูล เพ่ือสนับสนุนการใช�ประโยชน6ข�อมูล และปIองกันการสูญหายของข�อมูล  
         (3) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บข�อมูลทางสถิติของการใช�งาน เพ่ือการวางแผน
บํารุงรักษา  
  2. ด�านการบริการ 
       (1) ให� คําแนะนํา ตอบป2ญหา แก�ไขป2ญหา ให�แก'ผู� ใช�งานและผู�รับบริการ ท้ังภายใน 
และภายนอกหน'วยงาน เพ่ือให�สามารถใช�งานได�อย'างถูกต�องและมีประสิทธิภาพ  
       (2) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู�และข�อมูลต'าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน'วยงาน 
เพ่ือประกอบการปฏิบัติงานได�อย'างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ 
  3. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได�รับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง 
      1. ได�รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน. 
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 หรือ 
 2. ได�รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปJ ต'อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท'า หรือคุณวุฒิอย'างอ่ืนท่ีเทียบได�ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส6  
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร6 และ  

               3. เป/นผู�สอบผ'านการวัดความรู�ความสามารถท่ัวไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุปริญญา 
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงข้ึนไป 

 
/ หลักสูตร ... 
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หลักสูตรและวิธีการสอบแข�งขันเพ่ือวัดความรู�ความสามารถท่ีใช�เฉพาะตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

   1. ความรู�พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 
                         1.1 ความรู�ด�านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                         1.2 ความรู�เก่ียวกับสภาพแวดล�อม สถานการณ6ป2จจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ 
                         1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสร�าง อํานาจหน�าท่ีและภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย 
                   1.4 ความรู�เก่ียวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ 
            1.5 ความรู�เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบท่ีใช�ในการปฏิบัติราชการ ได�แก' กฎหมายว'าด�วย
ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าด�วยระเบียบข�าราชการพลเรือน กฎหมายว'าด�วยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง กฎหมายว'าด�วยความรับผิดทางละเมิดของเจ�าหน�าท่ี กฎหมายว'าด�วยข�อมูลข'าวสารทางราชการ 
พระราชกฤษฎีกาว'าด�วยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ระเบียบเก่ียวกับงานสารบรรณ 
ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 

 2. ความรู�และทักษะพ้ืนฐานท่ีใช�ในการปฏิบัติหน�าท่ีในตําแหน�งเจ�าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร� 
(150 คะแนน) 

          2.1 การใช�งานระบบปฏิบัติการ  
                          2.2 การสื่อสารข�อมูลและเครือข'าย 
                 2.3 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร6 
              2.4 ระบบคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6 
 2.5 ระบบฐานข�อมูลเบ้ืองต�น 
 2.6 แนวนโยบายท่ีเก่ียวข�องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และกฎหมายว'าด�วย
ความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร6 
 2.7 ความรู�เก่ียวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6ในป2จจุบัน และแนวโน�มในอนาคต 

การสอบแข�งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน�ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


