(เอกสารแนบทายประกาศที่ 1 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 1

ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

อัตราวางครั้งแรก จํานวน 100 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว(าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต(งตั้งเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน#าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการเงินและบัญชี ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองเป/นผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําในต(างจังหวัด
ซึ่ งอาจเป/ น พื้ น ที่ ที่ ห( า งไกลและทุ ร กั น ดารได และตองเป/ น ผู มี ร( า งกายที่ ส มบู ร ณ6 แข็ งแรง โดยมี ลั ก ษณะงาน
ที่ปฏิบัติในดานต(าง ๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด#านการปฏิบัติการ
(1) จัดทําบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินในและเงินนอกงบประมาณ
เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น เพื่ อ แสดงสถานะทางการเงิ น และใชเป/ น ฐานขอมู ล ที่ ถู ก ตองตามระเบี ย บวิ ธี ก ารบั ญ ชี
ของส(วนราชการ
(2) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของส(วนขาราชการ เพื่ อพรอมที่จะปรับปรุงขอมูล
ใหถูกตอง
(3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแก(หน(วยงานของรัฐเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับ
ความจําเป/นและวัตถุประสงค6ของแต(ละหน(วยงาน
(4) ศึกษาวิเคราะห6ผลการใชจ(ายเงินงบประมาณของหน(วยงานภาครัฐ เพื่อใหการใชจ(ายเงิน
เป/นไปอย(างมีประสิทธิภาพ และใชเป/นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทําและจัดสรรงบประมาณ
(5) ดูแลการรับและการจ(ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญการรับ-จ(ายเงิน
เพื่อใหการรับ-จ(ายเงินขององค6กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตองตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
(6) ถ(ายทอดความรูดานการเงินและบัญ ชี แก(เจาหนาที่ ระดับรองลงมา เช(น ใหคําแนะนํ า
ในการปฏิ บัติงาน วางโครงการกําหนดหลักสูตรและฝKกอบรม จัดทําคู(มือประจําสําหรับการฝKกอบรมและวิธีใช
อุ ป กรณ6 เ ครื่ อ งมื อ ที่ ถู ก ตอง เป/ น ตน เพื่ อ ถ( า ยทอดความรู ที่ เ ป/ น ประโยชน6 ในการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐาน
และขอกําหนด
2. ด#านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร( ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน( ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป/นไปตามเปLาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด#านการประสานงาน
(1) ประสานการทํ างานร(ว มกั น ทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรือหน( วยงาน เพื่ อใหเกิ ด
ความร(วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก(บุคคลหรือหน(วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร(วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
/ 4. ด#านการบริการ ...

-24. ด#านการบริการ
(1) ใหคําแนะนํา ตอบป2ญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับเบื้องตนแก(หน(วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบขอมูลและความรูต(าง ๆ
ที่เป/นประโยชน6
(2) จั ด เก็ บ ขอมู ล เบื้ องตน ทํ าสถิ ติ ปรับ ปรุ ง หรื อจั ด ทํ าฐานขอมู ล หรือ ระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหน(วยงาน และใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ6 มาตรการต(างๆ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริ ญญาตรีหรือคุ ณวุ ฒิ อย( างอื่ นที่ เที ยบไดในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชาการบั ญ ชี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร6 และ
2. เป/นผูสอบผ(านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู#ความสามารถที่ใช#เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู#พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรูเกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จ จุ บั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต(างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห(งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ
1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก( กฎหมายว(าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ(นดิน กฎหมายว(าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว(าดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว(าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายว(าดวยขอมูลข(าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว( า ดวยหลั ก เกณฑ6 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
2. ความรู#ที่ใช#สําหรับการปฏิบัติหน#าที่ในตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี (150 คะแนน)
2.1 ความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชี
2.2 ความรู เกี่ ย วกั บ การบริ ห ารการคลั ง ภาครั ฐ ดวยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส6 (GFMIS:
Government Fiscal Management Information System)
2.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ(ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการนําเงินส(งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
2.4 ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว( า ดวยการเบิ ก จ( า ยค( า ใชจ( า ยในการบริ ห ารงาน
ของส(วนราชการ พ.ศ. 2553
2.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

/ 2.6 ระเบียบ ...

-32.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว(าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.7 ระเบียบว(าดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562
2.8 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
2.9 ระเบี ย บการเก็ บ รักษาเงิน และการนํ าเงิ น ส( งคลั งในหนาที่ ของอํ า เภอและกิ่ งอํ าเภอ
พ.ศ. 2520
2.10 กฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

(เอกสารแนบทายประกาศที่ 2 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 2

ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ

อัตราวางครั้งแรก จํานวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน ระหว'าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต'งตั้งเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หน#าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน
ปฏิบัติงานดานวิชาการคอมพิวเตอร6 ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ผู สมั ค รสอบจะตองเป/ น ผู มี ร' า งกายที่ ส มบู ร ณ6 แข็ ง แรง โดยมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
ในดานต'างๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ด#านการปฏิบัติการ
(1) ติ ด ตั้ งเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร6 ส' ว นบุ ค คล ชุ ด คํ า สั่ ง ระบบปฏิ บั ติ ก าร ชุ ด คํ า สั่ ง สํ า เร็ จ รู ป
ระบบเครื อข' ายคอมพิ ว เตอร6 และอุ ป กรณ6 ที่เกี่ ย วของ เพื่ อสนั บ สนุ น ใหงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศดํ า เนิ น ไปได
อย'างมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของหน'วยงาน
(2) ประมวลและปรับปรุงแกไขแฟHมขอมูล เพื่อใหขอมูลที่ไดถูกตองแม'นยําและทันสมัย
(3) ทดสอบคุ ณ สมบั ติ ด านเทคนิ คของระบบ เพื่ อใหระบบมี คุ ณ สมบั ติ ที่ถู กตอง ตรงตาม
ความตองการและสภาพการใชงานของหน'วยงาน
(4) เขีย นชุด คําสั่งตามขอกํ าหนดของระบบงานประยุกต6 และระบบขอมู ลที่ ไดวางแผนไว
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินไปไดอย'างมีประสิทธิภาพ
(5) เขี ย นชุ ด คํ า สั่ ง ทดสอบความถู ก ตองของคํ า สั่ ง แกไขขอผิ ด พลาดของคํ า สั่ ง เพื่ อ ให
ระบบปฏิบัติการทํางานไดอย'างถูกตองแม'นยําและมีประสิทธิภาพ
(6) ช'วยรวบรวมขอมูลและวิเคราะห6ความตองการของระบบงานประยุกต6 และระบบขอมูล
ของหน'วยงานที่ไม'ซับซอน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน'วยงานใหมีประสิทธิภาพ และตรงตาม
ความตองการของหน'วยงาน
(7) ช' วยรวบรวมขอมู ล และวิเคราะห6 ออกแบบ และพั ฒ นาระบบงานประยุ กต6 เพื่ อใหได
ระบบงานประยุกต6ที่ตรงตามคุณลักษณะและความตองการของหน'วยงาน
(8) รวบรวมขอมู ล ประกอบการกํ า หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร6
และอุ ป กรณ6 ระบบเครื อ ข' า ย ระบบงานประยุ ก ต6 แ ละระบบสารสนเทศ การจั ด การระบบการทํ า งานเครื่ อ ง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อใหไดอุปกรณ6คอมพิวเตอร6ที่เป/นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความตองการใชงาน
ของหน'วยงาน
(9) ช' ว ยตรวจสอบ สื บ คน และรวบรวมขอมู ล การใชงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ เขาข' า ย
ไม'เหมาะสม ขัด ต'อกฎหมาย ระเบี ยบ ขอบั งคั บ ที่ กําหนด หรือไม' เป/ นไปตามมาตรฐานสากล เพื่ อความมั่ น คง
ปลอดภัยของขอมูลหรือระบบ
(10) ช' ว ยตรวจสอบและรวบรวมขอมู ล เพื่ อ ประกอบการออกใบอนุ ญ าต เพื่ อ ใหการ
ออกใบอนุญาตเป/นไปตามหลักเกณฑ6ที่กําหนด
/ 2. ด#านการวางแผน ...

-22. ด#านการวางแผน
วางแผนการทํ า งานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร' ว มดํ า เนิ น การวางแผนการทํ า งานของหน' ว ยงานหรื อ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเป/นไปตามเปHาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
3. ด#านการประสานงาน
(1) ประสานงานทํ างานร'วมกั น ทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรือหน' วยงาน เพื่ อใหเกิ ด
ความร'วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
(2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แก'บุคคลหรือหน'วยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อสรางความเขาใจหรือความร'วมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย
4. ด#านการบริการ
(1) ช'วยจัดทําคู'มือระบบและคู'มือผูใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานคอมพิวเตอร6ไดดวยตนเอง
อย'างมีประสิทธิภาพ
(2) ดําเนินการฝTกอบรมหรือถ'ายทอดความรู สนับสนุนการใชระบบงานที่พัฒนาแก'เจาหนาที่
ผูใชงาน เพื่อสรางความรูความเขาใจในดานวิชาการคอมพิวเตอร6
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแก'ผูใชเมื่อมีป2ญ หาหรือขอสงสัยในการใชงานเครื่องคอมพิ วเตอร6
เพื่อใหผูใชสามารถแกไขและใชงานเครื่องคอมพิวเตอร6ไดอย'างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร6 และ
2. เป/นผูสอบผ'านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู#ความสามารถที่ใช#เฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู#พื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรูเกี่ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จ จุบั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ
1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก' กฎหมายว'าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว'าดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว'าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายว'าดวยขอมูลข'าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว' า ดวยหลั ก เกณฑ6 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ

/ 2. ความรู#และทักษะ ...

-32. ความรู#และทักษะพื้นฐานในวิชาชีพที่ใช#สําหรับการปฏิบัติหน#าที่ในตําแหนงนักวิชาการ
คอมพิวเตอร (150 คะแนน)
2.1 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS
2.2 ระบบฐานขอมูล Database Systems
2.3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร6 COMPUTER PROGRAMMING
2.4 การวิเคราะห6และออกแบบระบบ SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN
2.5 ระบบปฏิบัติการ Operating System
2.6 การสื่อสารขอมูลและเครือข'าย Data Communications and Networks
2.7 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ Information System Security
2.8 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Project Management Technology Information
2.9 แนวนโยบายที่ เ กี่ ย วของกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของประเทศ และกฎหมาย
ว'าดวยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร6
2.10 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6ในป2จจุบัน และแนวโนมในอนาคต
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

(เอกสารแนบทายประกาศที่ 3 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 3

ตําแหนงเจาหนาที่ปกครองปฏิบัติงาน

อัตราวางครั้งแรก

จํานวน 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต'งตั้งเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ปฏิ บั ติ งานระดั บ ตนซึ่ งไม' จํ าเป/ น ตองใชผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทาง แบบอย'าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองเป/นผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําในต'างจังหวัด
ซึ่งอาจเป/นพื้นที่ที่ห'างไกลและทุรกันดารได และตองเป/นผูมีร'างกายที่สมบูรณ6 แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในดานต'าง ๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู สนั บ สนุ น ใหแก' ผู ปฏิ บั ติ งานหลั ก ของกรมการปกครองในดาน
การรั กษาความสงบเรียบรอยและความมั่ น คงภายในประเทศ การอํ านวยความเป/ น ธรรม การปกครองทองที่
การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองไดมอบหมาย เพื่อใหการดําเนินการตามภารกิจ
ของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์
(2) รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห6 ใหขอเสนอแนะและดําเนินการในเบื้องตน เกี่ยวกับการอนุมัติ
และอนุญาตในเรื่องต'าง ๆ เช'น การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป/นตน
2. ดานบริการ
ใหคําปรึกษา แนะนํา ชี้แจงในภารกิจที่อยู'ในความรับผิดชอบใหแก'ประชาชน ส'วนราชการ
และหน'วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่ออํานวยความสะดวกและแกไขป2ญหาใหแก'ประชาชนหรือหน'วยงานนั้น
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย' า งอื่ น ที่ เที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น
ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ไดรับ คุ ณ วุ ฒิ อนุ ป ริญ ญาหลั ก สู ต ร 3 ปK ต' อจากประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท'า หรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
3. เป/ นผูสอบผ'านการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับอนุ ปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรู เกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จจุ บั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สังคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ
/ 1.3 วิสัยทัศน6 ...

-21.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ
1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก' กฎหมายว'าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว'าดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว'าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายว'าดวยขอมูลข'าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎีกาว'าดวยหลักเกณฑ6และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
2. ความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับตําแหนงเจาหนาที่ปกครอง (150 คะแนน)
2.1 การรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงภายใน ในอํานาจหนาที่ของกรมการปกครอง
2.2 การอํานวยความเป/นธรรมของฝPายปกครอง
2.3 การปกครองทองที่
2.4 การอาสารักษาดินแดน
2.5 การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัวประชาชน
2.6 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
2.7 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ
2.8 ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

(เอกสารแนบทายประกาศที่ 4 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 4

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน

อัตราวางครั้งแรก

จํานวน 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน ระหว'าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป/นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดป2จจัย หลักเกณฑ6 วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนด
อัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต'งตั้งเป/นขาราชการพลเรือนสามัญ
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิ บั ติ งานในฐานะผู ปฏิ บั ติ งานระดั บ ตนซึ่ งไม' จํ าเป/ น ตองใชผู สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บ ปริญ ญา
ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร6 ตามแนวทาง แบบอย'าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ แนะนํา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ทั้งนี้ ผูสมัครสอบจะตองเป/นผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจําในต'างจังหวัด
ซึ่งอาจเป/นพื้นที่ที่ห'างไกลและทุรกันดารได และตองเป/นผูมีร'างกายที่สมบูรณ6 แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในดานต'าง ๆ ดังนี้
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. ดานการปฏิบัติการ
(1) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ'อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขป2ญหาการใชงาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6 ต'อพ'วง ระบบเครือข'ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต'าง ๆ เพื่อให
ระบบงานต'าง ๆ สามารถใชงานไดอย'างต'อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ
สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชน6ขอมูล และปIองกันการสูญหายของขอมูล
(3) จั ด ทํ า ทะเบี ย น รวบรวม และเก็ บ ขอมู ล ทางสถิ ติ ข องการใชงาน เพื่ อ การวางแผน
บํารุงรักษา
2. ดานการบริการ
(1) ใหคํ า แนะนํ า ตอบป2 ญ หา แกไขป2 ญ หา ใหแก' ผู ใชงานและผู รั บ บริ ก าร ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน'วยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอย'างถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ย นความรู และขอมูล ต'า ง ๆ ทั ้ง ภายในและภายนอกหน'ว ยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอย'างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1. ไดรั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ น สู งหรื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย' า งอื่ น ที่ เที ย บไดในระดั บ เดี ย วกั น .
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 หรือ
2. ไดรั บ คุ ณ วุ ฒิ อ นุ ป ริ ญ ญาหลั กสู ต ร 3 ปJ ต' อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท'า หรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส6
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร6 และ
3. เป/น ผูสอบผ'านการวัดความรูความสามารถทั่ วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดั บอนุ ปริญ ญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
/ หลักสูตร ...

-2หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูพื้นฐานในการปฏิบตั ิราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรูเกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จ จุ บั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน6 พันธกิจ ยุทธศาสตร6 โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ6 การจัดทําแผนยุทธศาสตร6 แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห'งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ6 และการบริหารจัดการ
1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก' กฎหมายว'าดวย
ระเบียบบริหารราชการแผ'นดิน กฎหมายว'าดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายว'าดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง กฎหมายว'าดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ กฎหมายว'าดวยขอมูลข'าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎี ก าว' า ดวยหลั ก เกณฑ6 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
2. ความรูและทักษะพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
(150 คะแนน)
2.1 การใชงานระบบปฏิบัติการ
2.2 การสื่อสารขอมูลและเครือข'าย
2.3 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร6
2.4 ระบบคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6
2.5 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2.6 แนวนโยบายที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และกฎหมายว'าดวย
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร6
2.7 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6ในป2จจุบัน และแนวโนมในอนาคต
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

