














(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 1 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 1 ต ำแหน่งนิติกรปฏิบัติกำร 

อัตรำว่ำงครั้งแรก  จ ำนวน 10 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ า ในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1) เสนอความคิดเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย
เกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุน  
การพิจารณาของผู้บังคับบัญชา 

      (2 )  ศึ กษ า  วิ เ ค ร า ะห์  แ ล ะวิ จั ย เ พ่ื อปรั บป รุ ง กฎหมายและร ะ เบี ยบ เ กี่ ย ว กั บ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์และอ านวยความสะดวกในการท างาน โดยพิจารณา 
ถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย 
      (3) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการ
ด าเนินการเรื่องใด ๆ ที่เก่ียวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการด าเนินการใด ๆ 
ตามกฎหมายปกครองที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการด าเนินคดีของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติงาน และสามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 
  2. ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (1) ประสานงานท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
              (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  4. ด้ำนกำรบริกำร 
      ให้ค าปรึกษาแนะน าด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจ  
ในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการด าเนินงาน 
ของบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าว 

  5. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

/ คุณสมบัติเฉพำะ... 



- 2 - 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 

            1.1 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                   1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                 1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดขอ งเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
                    2. ควำมรู้ที่ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่ง นิติกร สังกัดกรมกำรปกครอง  
(130 คะแนน) 
                                2.1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

                         2.2 ความรู้ ด้ านกฎหมาย เกี่ ยวกับการปกครองท้องที่  ได้ แก่  กฎหมายว่ าด้ วย 
ลักษณะปกครองท้องที่ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน  
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล และคณะกรรมการหมู่บ้าน 
                     2.3 ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน  
และงานทะเบียนทั่วไป  
                       2.4 ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง 
และสิ่งเทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาด และค้าของเก่า  
งานโรงรับจ าน า งานโรงแรม งานสถานบริการ และงานอ่ืน ๆ ที่ฝ่ายปกครองรับผิดชอบ 
              2.5 ความรู้ ด้ านกฎหมายเกี่ ยวกับการอ านวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  
การสอบสวนคดีอาญาในความรับผิดชอบของฝ่ ายปกครอง การไกล่ เกลี่ ยประนีประนอมข้อพิพา ท          
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ 
            2.6 ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน  
การจัดระเบียบสังคมในหน้าที่ของกรมการปกครอง และงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน 

 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 2 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 2 ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบัติกำร  

อัตรำว่ำงครั้งแรก  จ ำนวน  1  อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน 
ปฏิบัติงานด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      (1) ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดค าสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดค าสั่งส าเร็จรูป  
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศด าเนิน  
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
      (2) ประมวลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นย าและทันสมัย 
      (3 )  ทดสอบคุณสมบัติ ด้ าน เทคนิคของระบบ เ พ่ือให้ ระบบมีคุณสมบัติที่ ถู กต้อง  
ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน 
      (4) เขียนชุดค าสั่งตามข้อก าหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (5) เขียนชุดค าสั่ง ทดสอบความถูกต้องของค าสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของค าสั่งเพ่ือให้
ระบบปฏิบัติการท างานได้อย่างถูกต้องแม่นย าและมีประสิทธิภาพ 
      (6 )  ช่ ว ย ร วบร วมข้ อมู ล แล ะวิ เ ค ร าะห์ ค ว ามต้ อ ง การ ขอ งระบบง านป ระยุ ก ต์  
และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ ไม่ซับซ้อน เ พ่ือพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน  
ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน 
      (7)  ช่ วยรวบรวมข้อมูลและวิ เคราะห์  ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์  
เพ่ือให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะความต้องการของหน่วยงาน 
      (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการท างานเครื่อง  
การติดตั้งระบบเครื่อง เพ่ือให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้งาน
ของหน่วยงาน 
          (9) ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย  
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ก าหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ 
      (10) ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเ พ่ือประกอบการออกใบอนุญาต เ พ่ือให้ 
การออกใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด 

/ 2. ด้ำนกำรวำงแผน... 
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2. ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำน 
      (1 )  ประสานงานท างานร่ วมกันทั้ งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่ วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ช่วยจัดท าคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2) ด าเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่เจ้าหน้าที่
ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ 
      (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ใช้เมื่อมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง 
ทางคอมพิวเตอร์ และ 

 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
      1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 
                          1.1 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จหน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
ทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับ  
งานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง
และการพัสดุ                    
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  2.  ควำมรู้ และทักษะพื้นฐำนในวิชำชีพที่ ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ ในต ำแหน่ง 
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ (130 คะแนน) 

 2.1 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 
 2.2 ระบบฐานข้อมูล Database Systems 
 2.3 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ COMPUTER PROGRAMMING 
 2.4 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN 
 2.5 ระบบปฏิบัติการ Operating System 

 2.6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย Data Communications and Networks 
 2.7 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ Information System Security 
 2.8 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ Project Management Technology Information 
 2.9.แนวนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ  และกฎหมาย 
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
 2.10 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต 

 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 3 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
***************************************** 

หน่วยที่ 3 ต ำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำรปฏิบัติกำร 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน  1  อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อตัราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่  
ได้รับมอบหมาย 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
  1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 
      (1) ดูแลการใช้ การบ ารุงรักษาระบบงานและชิ้นงาน เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาชีพ
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
      (2) ศึกษาและออกแบบรายละเอียดในการสร้าง การผลิต การใช้ เพ่ือให้เป็นไปตามแบบ รูป 
ข้อก าหนด และรายการค านวณ โดยใช้หลักวิชาการและความช านาญในสาขาวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 
      (3)  ดู แล ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการสร้ าง  การผลิต  การติดตั้ ง  การซ่อม การดัดแปลง  
และการรื้อถอนงานในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพ่ือให้เป็นไปตามแบบ รูป และข้อก าหนด 
      (4) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ รวบรวม ทดสอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ 
หรือประกอบการตรวจสอบ วินิจฉัยงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร 

2. ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

3. ด้ำนกำรประสำน 
      (1 )  ประสานงานท างานร่ วมกันทั้ งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่ วยงาน  
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

4. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่รับผิดชอบ  
ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่ว ไป เ พ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล  
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ 
      (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบ  
การพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 
  5. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

/ คุณสมบัต.ิ.. 



- 2 - 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
ทางวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร และ 
                     2. ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายก าหนด และ 
                  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของส านักงาน ก.พ. 

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
                     1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 
                      1.1 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                      1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                   1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
และกระทรวงมหาดไทย 
                         1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช า ติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                 1 .5  ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ น การปฏิ บั ติ ร า ชการ  ได้ แ ก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่ าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
                       2. ควำมรู้ และทักษะพื้ นฐำนในวิชำชีพที่ ใช้ ส ำหรับกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ ในต ำแหน่ ง 
วิศวกรไฟฟ้ำสื่อสำร (130 คะแนน) 

   2.1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าสื่อสาร ระบบเสียง ระบบภาพและระบบอิเล็กทรอนิกส์  
   2.2 ความรู้เกี่ยวกับการแพร่กระจายคลื่นวิทยุ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้งาน

คลื่นความถี่วิทยุ 
   2.3 ระบบวิศวกรรมสายอากาศและสายน าสัญญาณวิทยุคมนาคม 
   2.4 ความรู้ พ้ืนฐานระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจ (Trunked.Radio).วิทยุสื่อสารระบบ 

VHF/FM และวิทยุสื่อสารระบบ HF/SSB 
   2.5 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สากล ระบบโทรคมนาคม ไมโครเวฟ

และดาวเทียม ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยน าแสง และระบบชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) 
   2.6 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดมาตรฐานและการทดสอบคุณสมบัติเครื่องวิทยุคมนาคม 
   2.7 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรคลื่นความถี่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ

ประกาศของหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง 
   2.8 ความรู้เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะทางวิชาการของอุปกรณ์สื่อสารและมาตรฐาน

ข้อก าหนดที่เก่ียวข้อง 
   2.9 ความรู้เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติการติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ การซ่อมบ ารุงรักษาและ

บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านระบบไฟฟ้าสื่อสาร 
   2.10 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
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   2.11 หลักการสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และระบบ
อินเทอร์เน็ต 

   2.12 ความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบแสงสว่าง และระบบปรับอากาศ 
   2.13 ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า มาตรฐานการป้องกัน

ทางไฟฟ้าและระบบสายดิน    
 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 4 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 4 ต ำแหน่งนักวิชำกำรเงินและบัญชีปฏิบัติกำร 

อัตรำว่ำงครั้งแรก  จ ำนวน 26 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 15,000 – 16,500 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำทีค่วำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ต้องใช้ความรู้
ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ภายใต้การก ากับ แนะน า  ตรวจสอบและปฏิบัติ งาน อ่ืน  
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงาน 
ที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1)  เป็น เจ้ าหน้าที่ ชั้ นต้นปฏิบัติ งานที่ ยากพอสมควร เกี่ ยวกับการ เงินและบัญชี 
โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น จัดท าฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจ่าย ตรวจสอบ
ความถูกต้องของบัญชี เงินสด บัญชี เงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดท ารายงานเงินรายจ่าย  
ตามงบประมาณของประจ าเดือน จัดท าประมาณการ รายได้รายจ่ายประจ าปี 
      (2) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนข้าราชการ เพ่ือพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล  
ให้ถูกต้อง 
      (3) จัดท าและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานเพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับ 
ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ 
      (4) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
      (5) ดูแลการรับและการจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารส าคัญ ทางการเงิน 
รายรับ-รายจ่าย เพ่ือให้การรับ-การจ่ายเงินของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบ 
ของทางราชการ 
      (6) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้ค าแนะน า 
ในการปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
  2. ด้ำนกำรวำงแผน 
      วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของหน่ วยงานหรือ
โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
  3. ด้ำนกำรประสำนงำน 
      (1) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพ่ือให้เกิด 
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 
      (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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  4. ด้ำนกำรบริกำร 
      (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ
ในระดับต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง  ๆ  
ที่เป็นประโยชน์ 
      (2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ 
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพ่ือให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบพิจารณา
ก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ 

  5. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ 
 2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   

หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
    1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบตัิรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 

            1.1 ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                   1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                 1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
                    2. ควำมรู้ที่ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี (130 คะแนน) 

2.1 ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
2.2 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการคลังภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: Government 

Fiscal Management Information System) 
                2.3 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 2.4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ ายในการบริหารงาน 
ของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 

 2.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
           2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
     2.7 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

/ 2.8 พระราชบัญญัติ... 
 



- 3 - 

 2.8 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     2.9 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลังในหน้าที่ของอ าเภอและกิ่งอ าเภอ พ.ศ. 2520 

 2.10 ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี 
 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน) 

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  

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



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 5 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 5 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 54 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน  
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน  
ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้โดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ 
      (2) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  
เพ่ือสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ 
      (3) ด าเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน 
และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      (4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา  
เพ่ือน าไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป   

2. ด้ำนกำรบริกำร 
      (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น 
      (2) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่จะน าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป 
      (3)  ผล ิต เอกสารต่าง  ๆ เ พื ่อสน ับสน ุนการปฏิบ ัต ิงานตามภารก ิจของหน่วยงาน  
และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
  3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในทุกสาขาวิชา หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ 

      3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   

  / หลักสูตร...  
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หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
                    1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (40 คะแนน) 
                 1.1 ความรู้ทางด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 
                      1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                   1.3 วิสัยทัศน์  พันธกิจ โครงสร้าง อ านาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
และกระทรวงมหาดไทย 
                    1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จแ ละสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                    1 .5  ค ว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ น การปฏิ บั ติ ร า ชการ  ได้ แ ก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

2. ควำมรู้ที่ใช้ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำร (140 คะแนน) 
 2.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 

 2.2 การอ านวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 

 2.3 การปกครองท้องที ่
 2.4 การอาสารักษาดินแดน 

 2.5 การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

 2.6 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

 2.7 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ 

 2.8  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 6 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 6 ต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 59 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับแนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไป 
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
      (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณประจ าปี
ของหน่วยงาน 
      (3) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารส าคัญทางการเงิน เ พ่ือให้เกิดความถูกต้อง 
ในการปฏิบัติงาน 
      (4) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป  
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างาน  
ของหน่วยงาน  
  2. ด้ำนกำรบริกำร 
       (1). ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้ แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  แก่ เจ้าหน้าที่ 
ระดับรองลงมา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความช านาญแก่ผู้ที่สนใจ 
       (2).ประสานงานในระดับกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 
เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์
ต่อการท างานของหน่วยงาน   

3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
      1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่า งอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงิน
และการธนาคาร และ 

/ 3. เป็นผู้สอบผ่าน ... 
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                         3.  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่ ว ไป ระดับอนุปริญญา หรือระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.         
            
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
   1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 

1.1  ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเก ณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 

 2. ควำมรู้พื้นฐำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งเจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี (130 คะแนน) 
          2.1 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น 

          2.2 ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS: 
Government Fiscal Management Information System) 

          2.3 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

      2.4 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 

 2.5 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 2.6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

      2.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

      2.8 ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 7 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 7 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองปฏิบัติงำน พื้นที่ท่ัวไป 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 100 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ทั้ งนี้  ผู้ สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้ าที่ ราชการประจ า  
ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

       (1) ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้าน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่  
การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพ่ือให้การด า เนินการตามภารกิจ
ของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์  
       (2) รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับ 
การอนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
  2. ด้ำนกำรบริกำร 
      ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น 
  3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในทุกสาขาวิชา หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ 

                  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือ ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (40 คะแนน) 
1.1  ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
 

/ 1.3 วสิัยทัศน์... 
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                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่ าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

 2. ควำมรู้พื้นฐำนในวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครอง (140 คะแนน) 
           2.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 

          2.2 การอ านวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 

          2.3 การปกครองท้องที ่
          2.4 การอาสารักษาดินแดน 

          2.5 การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.6 ระเบียบเกี่ยวกบังานสารบรรณ 

2.7 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ 

2.8  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 (เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 8 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 8 ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครองปฏิบัติงำน พื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  (จังหวัดนรำธิวำส 
จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลำ เฉพำะพื้นที่อ ำเภอเทพำ  
อ ำเภอสะบ้ำย้อย อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอจะนะ) 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 50 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดั บปริญญา 
ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
  ทั้ งนี้  ผู้ สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้ าที่ ราชการประจ า  
ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

       (1) ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้าน 
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอ านวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่  
การอาสารักษาดินแดน การทะเบียนและงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจ
ของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์  
       (2) รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและด าเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับ 
การอนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดท าบัตรประจ าตัวประชาชน เป็นต้น 
  2. ด้ำนกำรบริกำร 
      ให้ค าปรึกษา แนะน า ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน ส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่ออ านวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น 
  3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
ในทุกสาขาวิชา หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา และ 

                  3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (40 คะแนน) 
1.1  ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

 

/ 1.2 ความรู้เกี่ยวกับ... 
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                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางร าชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี  

 2. ควำมรู้พื้นฐำนในวิชำชีพท่ีเกี่ยวข้องกับต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ปกครอง (110 คะแนน) 
           2.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอ านาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 

          2.2 การอ านวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 

          2.3 การปกครองท้องที ่
          2.4 การอาสารักษาดินแดน 

          2.5 การทะเบียนทั่วไป การทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน 

2.6 ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ 

2.7 ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ 

2.8  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 
  3..ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน) 

 4. .ควำมรู้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชี วิตของชำวไทย มุสลิม 
ในจั งห วัดชำยแดนภำค ใต้  สภำพภู มิ ศำสตร์ และภู มิประ เทศ  ภู มิสั งคม สถำนกำรณ์ ในพื้ นที่  
และโครงสร้ำงบทบำท ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนในพื้นที่ (30 คะแนน) 

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 9 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
***************************************** 

หน่วยที่ 9 ต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน พื้นที่ทั่วไป 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน 6 อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา  
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ 
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ราชการประจ าในต่างจังหวัด 
ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารงานปกครองภายในประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง     
น าข้อมูลข่าวสารงานปกครองไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
      (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (3)  ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุ งรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่ อสาร และอุปกรณ์ อ่ืนๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (4) ตรวจซ่อม ดูแล บ ารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสาร 
ผ่านดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (5) ตรวจซ่อม ดูแล บ ารุงรักษา ติดตั้ง  โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน์     
ทางอินเตอร์เน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ์  ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วย 
ความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
      (7) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน จัดหา 
บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่าง ๆ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
  2. ด้ำนกำรบริกำร 
      (1) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงงานเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลงานปกครอง           
การดูแล .บ ารุ ง รั กษา เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์สื่ อสาร .และอุปกรณ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งที่ ตนรั บผิ ดชอบแก่บุ คคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 
      (2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือให้    
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 
/ คุณสมบัต.ิ.. 
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คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.      
ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใด
วิชาหนึ่งทางไฟฟ้าก าลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง หรือทางคอมพิวเตอร์ และ 

      3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.   
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 
1.1  ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จ หน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 

2. ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนที่ใช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ (130 คะแนน) 
         2.1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอุปกรณอิ์เล็กทรอนิกส์ 
         2.2 ความรู้พื้นฐานระบบสื่อสารข้อมูลดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
         2.3 ความรู้พ้ืนฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และชุมสายโทรคมนาคม

ระบบสื่อสารด้วย เส้นใยแก้วน าแสง ระบบสื่อสารไมโครเวฟ ระบบสายอากาศและสายน าสัญญาณ  
การแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุ และระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม 

         2.4 ความรู้ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอ ุปกรณ์ระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลังและอุปกรณ์ระบบป้องกันทางไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง 
และระบบเครื่องปรับอากาศ 

 2.6 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
         2.7 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การตรวจทดสอบและการวัด 
     2.8 ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างไฟฟ้า 

 3. ควำมรู้วิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน)  

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 



(เอกสารแนบท้ายประกาศท่ี 10 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 

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

หน่วยที่ 10 ต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำปฏิบัติงำน พื้นที่ จังหวัดชำยแดนภำคใต้  (จังหวัดนรำธิวำส  
จังหวัดปัตตำนี จังหวัดยะลำ จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลำ เฉพำะพื้นที่อ ำเภอเทพำ  
อ ำเภอสะบ้ำย้อย อ ำเภอนำทวี และอ ำเภอจะนะ) 

อัตรำว่ำงครั้งแรก จ ำนวน  3  อัตรำ  

อัตรำเงินเดือน ระหว่าง 11,500 – 12,650 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การก าหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพ่ือก าหนด
อัตราเงินเดือนส าหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้า ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า 
ตรวจสอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานปกครองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ  
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

 ทั้ งนี้  ผู้ สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่ พร้อมและสามารถไปปฏิบัติหน้ าที่ ราชการประจ า 
ในต่างจังหวัด ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ และต้องเป็นผู้มีร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง  
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

      (1) รับ-ส่งข้อมูลข่าวสารงานปกครองภายในประเทศเพ่ือให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง     
น าข้อมูลข่าวสารงานปกครองไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 
      (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและคุณภาพข้อมูลก่อน ส่งต่อให้กับหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ข้อมลูมีความถูกต้อง น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (3)  ตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ารุ งรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สื่ อสาร และอุปกรณ์ อ่ืนๆ         
ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (4) ตรวจซ่อม ดูแล บ ารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือข่ายสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ระบบเครือข่ายวิทยุโทรศัพท์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (5) ตรวจซ่อม ดูแล บ ารุงรักษา ติดตั้ง โยกย้ายระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ 
ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่างๆ รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
      (6) บริการสื่อสารข้อมูลทางอินเตอร์ เน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน์     
ทางอินเตอร์เน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ เพ่ือให้การสื่อสารข้อมูลเป็นไปด้วย  
ความมีประสิทธิภาพสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
      (7) จัดท าทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพ่ือการวางแผน จัดหา 
บ ารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสาร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและส่วนควบ ต่าง  ๆ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
  2. ด้ำนกำรบริกำร 
      (1)  ให้ค าแนะน า ตอบปัญหา และชี้ แจง เกี่ยวกับการสื่ อสารข้อมูล งานปกครอง                
การดูแล .บ ารุ ง รั กษา เครื่ อ งมื อ อุปกรณ์สื่ อสาร .และอุปกรณ์ที่ เ กี่ ยวข้อ งที่ ตนรั บผิ ดชอบแก่บุ คคล 
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้องมีประสิทธิภาพ 

/ (2) ประสานงาน... 
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      (2) ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพ่ือให้    
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  3. ปฏิบัติงำนอ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำย 

คุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง 
       1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน.      
ในสาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ หรือ 
 2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษา 
ตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ                 
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้าก าลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้าก าลัง หรือทางคอมพิวเตอร์ และ 

      3. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของส านักงาน ก.พ.                
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

 1. ควำมรู้พื้นฐำนในกำรปฏิบัติรำชกำรในสังกัด กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (50 คะแนน) 
1.1  ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ 

                          1.2 ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม  
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
                          1 . 3  วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธ กิ จ  ยุ ท ธ ศ าสตร์  โ ค ร ง ส ร้ า ง  อ า น า จหน้ า ที่ แ ล ะภ า รกิ จ 
ของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย 
                          1.4 ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
กา รติ ดตามและประ เมิ นผล  แผน พัฒนา เ ศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ช าติ  ก า รบริ ห า ร เ ชิ ง กลยุ ท ธ์  
และการบริหารจัดการ 
                          1 .5  ความรู้ เ กี่ ย วกั บกฎหมายและระ เบี ยบที่ ใ ช้ ใ นการปฏิบั ติ ร าชการ  ได้ แก่  
กฎหมายว่ าด้ วยระ เบี ยบบริ ห ารร าชการแผ่ นดิ น  กฎหมายว่ า ด้ วย ระ เบี ยบข้ า ร าชการพล เ รื อน  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่   
กฎหมายว่ าด้วยข้อมูลข่ าวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร  
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  
ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ 

2. ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนทีใ่ช้ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งนำยช่ำงไฟฟ้ำ (100 คะแนน) 
         2.1 ความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
         2.2 ความรู้พื้นฐานระบบสื่อสารข้อมูลดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ 
         2.3 ความรู้พ้ืนฐานระบบเครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่และชุมสายโทรคมนาคม

ระบบสื่อสารด้วยเส้นใยแก้วน าแสง ระบบสื่อสารไมโครเวฟ ระบบสายอากาศและสายน าสัญญาณ  
การแพร่กระจายคลื่นความถี่วิทยุ และระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียม 

         2.4 ความรู้ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอ ุปกรณ์ระบบเคร ือข ่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบอินเตอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดียและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5 ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าก าลังและอุปกรณ์ระบบป้องกันทางไฟฟ้า ระบบแสงสว่าง 
และระบบเครื่องปรับอากาศ 

 
 
 

/ 2.6 ความรู้เกี่ยวกับ... 
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 2.6 ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
         2.7 ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดทางไฟฟ้า การตรวจทดสอบและการวัด 
     2.8 ระเบียบ กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของนายช่างไฟฟ้า 

 3. ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวิชำภำษำอังกฤษ (20 คะแนน) 
                    4. ควำมรู้ เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชี วิตของชำวไทย มุสลิม 
ในจั งห วัดชำยแดนภำค ใต้  สภำพภู มิ ศำสตร์ และภู มิประ เทศ  ภู มิสั งคม สถำนกำรณ์ ในพื้ นที่  
และโครงสร้ำงบทบำท ภำรกิจและอ ำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนในพื้นที่ ( 30 คะแนน) 

กำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ์รายบุคคล  
*************************************************************************** 

 


