ประกาศกรมการปกครอง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
.......................................
ด้วยกรมการปกครองประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญ ญาจ้า งของพนัก งานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวัน ที่ 11 กัน ยายน ๒552
และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน
และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 หน่ว ยที ่ร ับ สมัค ร ชื่อ กลุ ่ม งาน ชื ่อ ต าแหน่ง อัต ราว่า ง ค่า ตอบแทน หน้า ที ่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
หน่วยที่ 1 กลุ่มงานบริการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1)
หน่วยที่ 2 กลุ่มงานบริการ ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2)
หน่วยที่ 3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3)
หน่วยที่ 4 กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตาแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4)
1.2 สิทธิประโยชน์ ระยะเวลาการจ้าง
สิทธิประโยชน์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการบริห ารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนัก งานราชการ
พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลาจ้าง
ไม่ เกิ น วัน ที่ 30 กัน ยายน 2567 (ปีง บประมาณ พ.ศ. 2567) และอาจได้ รั บ
การต่ อ สั ญ ญาจ้ า งอี ก ตามเงื่ อ นไขในข้ อ 11 แห่ ง ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยพนั ก งานราชการ
พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณีพนักงานราชการอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ สัญญาจ้างจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
ที่พนักงานราชการผู้นั้นอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
/1.3 สถานที่...

-21.3 สถานที่ปฏิบัติงาน
ผู้ได้รั บ การขึ้น บัญชีผู้ ผ่ านการเลื อกสรร และเรียกมาลงนามสั ญญาจ้าง จะได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานของกรมการปกครองสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง 5 แห่ง ดังนี้
1) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร)
2) กรมการปกครอง วังไชยา (ถนนนครสวรรค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร)
3) กรมการปกครอง (ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร)
4) กรมการปกครอง (ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 6 อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี)
5) กรมการปกครอง (ถนนลาลูกกา-องครักษ์ คลอง 9 อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี)
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ก ายทุ พ พลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ไร้ ค วามสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็ น ผู้ ดารงตาแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เ ป็ น ผู้ เ คยต้อ งรั บโทษจ าคุ กโดยคาพิพากษาถึ งที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระท า
ความผิ ด ทางอาญา เว้ น แต่ เ ป็ น โทษส าหรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ
หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามข้อ 2.1 (6) เข้าเป็นพนักงานราชการ
ให้บุคคลผู้นั้ นต้องยื่นหนั งสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของสังคมตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกาหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
(7) ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิส าหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ในวันที่ทาสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 มายื่นด้วย
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ ห รื อ สามเณร กรมการปกครองไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้
เข้ า สอบเพื่อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการ ทั้ ง นี้ ตามหนั ง สื อ กรมสารบรรณ คณะรั ฐ มนตรีฝ่ า ยบริ ห าร
ที่ นว 89/2501 ลงวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2501 และตามความในข้ อ 5 ของค าสั่ ง มหาเถรสมาคม
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3
ตาแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4
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ผู้มีคุณสมบัติสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่
6 พฤศจิกายน 2563 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและ
ประสงค์จะสมัคร ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนด ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 เปิ ดเว็บ ไซต์ www.dopa.go.th หั วข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป็ น
พนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564”
3.2 ให้ผู้สมัครกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบ
จะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บริษัท ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ให้โดยอัตโนมัติ
3.3 น าแบบฟอร์ มการช าระเงิ นไปช าระเงิ นค่ าธรรมเนียมการสมั ครสอบ ณ เคาน์ เ ตอร์
ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ (เพียงวิธีการเดียว) จานวน 430 บาท ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563
ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 โดยให้เก็บหลักฐานการชาระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
3.4 ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมการสมัคร จานวน 400 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคาร จานวน 30 บาท
ค่าธรรมเนียมในการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ ไม่ว่ากรณีใ ด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ การสมัค ร
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.5 ผู้สมัครที่ชาระค่าธรรมเนียมในการสมัครแล้ว คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรฯ จะกาหนดเลขประจาตัวสอบตามลาดับการชาระค่าธรรมเนียมในการสมัคร ซึ่งจะประกาศให้ทราบ
ในวันประกาศรายชื่อผู้สมัคร วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
4. เงื่อนไขในการรับสมัคร
4.1 ผู้สมัค รสามารถสมัค รฯ ได้เ พียงหน่วยการรั บ สมั ค รเดียวและครั้ งเดียวเท่า นั้น
4.2 ผู้ สมัครจะต้ องเป็นผู้มีคุ ณสมบัติทั่ วไปและมีคุณวุฒิการศึ กษาตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสาหรับ ตาแหน่ง ตรงตามตาแหน่ง ที่ส มัค รสอบ ในข้อ 2 โดยต้อ งเป็น ผู้สาเร็จ การศึ ก ษาและ
ได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้สาเร็จการศึกษาจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครคือ วันที่ 6 พฤศจิกายน
2563 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ และจะใช้คุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่ามาใช้
ในการสมัครไม่ได้
4.3 การสมัครตามขั้นตอนในข้อ 3 ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4.4 ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับ สมัคร และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุ ชื่อตัว – ชื่อสกุล และเลขประจาตัวประชาชน
4.5 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่าเอกสาร
หลักฐานซึ่งผู้สมัครนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครของกรมการปกครอง จะถือว่าผู้สมัคร
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัคร ทั้งนี้ ในกรณีผู้สมัคร
ยื่นเอกสารปลอม กรมการปกครองจะดาเนินการทางคดีอาญาต่อไปด้วย
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-45. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมิน
กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อ ผู้ มีสิ ทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ใ นการประเมิ น ทางเว็ บ ไซต์ ก รมการปกครอง
www.dopa.go.th
6. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
กรมการปกครองจะด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรด้วยวิธีการประเมิน แบ่งออกเป็น
6.1 การประเมิ น ครั้ ง ที่ 1 (คะแนนเต็ ม 200 คะแนน) เป็ น การประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน โดยวิ ธี ก าร สอบข้ อ เขี ย นแบบปรนั ย
ซึง่ กาหนดขอบเขตของเนื้อหาการสอบ ในแต่ละตาแหน่ง ดังนี้
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครอง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3
ตาแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4
6.2 การประเมินครั้งที่ 2 (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์
และการประเมินบุคคล ซึ่งพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน และพฤติกรรม
ที่ป รากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสั มภาษณ์ เพื่ อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น ความสามารถ ประสบการณ์ บุคลิก ทั ศนคติ ไหวพริบ อารมณ์ การแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จิตสานึกการให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม และอื่น ๆ เป็นต้น
ทั้งนี้ กรมการปกครองจะดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 ก่อน และเมื่อผู้สมัครมีคะแนน
การประเมินครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ต่อไป
7. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน
7.1 เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประเมินครั้งที่ 1
บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ซึง่ มีรูปถ่าย ชื่อตัว – ชื่อสกุล
และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน ตรงกับประกาศรายชื่อผู้สมัคร
7.2 เอกสารทีต่ ้องนามาแสดงในวันประเมินครั้งที่ 2
1) บัตรประจาตัวประชาชนฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น ซึ่งมีรูปถ่าย ชื่อตัว –
ชื่อสกุล และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน ตรงกับประกาศรายชื่อผู้สมัคร
2) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
3) ส าเนาใบประกาศนี ยบั ตรหรื อปริ ญญาบั ตร และส าเนาระเบี ยนแสดงผลการศึ กษา
(Transcript.of.Records) จานวนอย่างละ 2 ฉบับ ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร
โดยต้องเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึก ษา และได้ร ับ อนุมัต ิใ ห้เ ป็น ผู ้ส าเร็จ การศึก ษาจากผู ้มีอานาจอนุมัต ิ ภ ายใน
วันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563
/สาหรับ...

-5ส าหรั บ ผู้ ที่ ใช้คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บอนุ ปริ ญญาหลั กสู ตร 3 ปี ต่อ จากประกาศนี ย บัต ร
มัธยมศึกษาตอนปลาย ให้แนบสาเนาหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าเป็นระดับอนุปริญญาหลักสูตร
3 ปี จานวน 2 ฉบับ
ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นาหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ.
โดยจะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว – ชื่อสกุล (ในกรณี
ชื่อตัว – ชื่อสกุล ในเอกสารตามข้อ 1) – 3) ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
5) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่ ยื่น
เอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่
๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง
๕) โรคติ ดต่ อร้ ายแรงหรื อโรคเรื้อ รัง ที่ ปรากฏอาการเด่น ชั ดหรือ รุน แรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
สาหรับสาเนาเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครเขียนคารับรองความถูกต้องว่า “สาเนาถูกต้อง”
พร้อมลงชื่อ วัน ที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ร ะบุเลขประจาตัว สอบกากับไว้ มุมบนด้านขวาของเอกสาร
ทุกหน้าให้เรียบร้อย
8. เกณฑ์การตัดสิน
8.1 ผู้เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 ที่ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้ารับ
ประเมินครั้งที่ 2
8.2 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินทั้ง 2 ครั้ง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
ทั้งนี้ การประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.1 กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับคะแนนประเมิน
โดยจะเรียงลาดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนรวมการประเมินครั้งที่ 1 และการประเมินครั้งที่ 2 จากมากไปหาน้อย
ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากันจะให้ผู้ที่ได้คะแนนการประเมินครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า หากคะแนน
การประเมินครั้งที่ 2 เท่ากันอีก จะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่ดีกว่า
9.2 บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรจะขึ้ น บั ญ ชี ไ ว้ แ ยกตามต าแหน่ ง การสมั ค ร
ซึง่ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไว้ 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9.3 กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรทางเว็บไซต์กรมการปกครอง
www.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564”

/10. การจัดทา...

-610. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะได้รับการเรียกเพื่อจัดจ้างตามลาดับที่เมื่อมีตาแหน่งว่าง และต้อง
ทาสัญญาจ้างตามที่กรมการปกครองกาหนด
กรมการปกครองจะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรด้วยความโปร่ งใส บริ สุทธิ์ ยุติธ รรม
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผู้สมัครได้รับการขึ้นบัญชี หรือมีพฤติการณ์
ในทานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าได้หลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมการปกครองทราบด้วย เพื่อดาเนินการ
ทางกฎหมายต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(นายธนาคม จงจิระ)
อธิบดีกรมการปกครอง

ผอ.กจ. ...........................วันที่......./........../.........
ผอ.สวผ. .........................วันที่......./........../.........
หน.กง.คส. .....................วันที่......./........../.........
นทบ. .............................วันที่......./........../.........

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 1
(ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
------------------------------------------------------------กลุ่มงาน
บริการ
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เป็น งานปฏิบั ติระดับ ต้น ที่ไม่สลั บซับซ้อน หรือมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
ที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้
- รั บ -ส่ ง หนั ง สื อ /เอกสาร ทั้ ง ภายในหน่ ว ยงานและระหว่ า งหน่ ว ยงาน ลงทะเบี ย น
จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดาเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่น
- ร่างหนังสือโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง สรุปความเห็นที่ยากพอสมควร เก็บ พิมพ์ ตรวจทาน
แก้ไขข้อผิดพลาด คัดสาเนา และค้นหาหนังสือเอกสารทางราชการ
- ตรวจสอบ ศึกษา ค้นคว้า เพื่อรวบรวมข้อมูลสถิติ เอกสารหลักฐาน หรือระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ติดตาม รวบรวมและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนตามภารกิจของกรมการปกครอง
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนควบคุม ดูแล จัดเตรียม และอานวย
ความสะดวกในเรื่องพัสดุ ครุภัณฑ์ของสานักงาน และสถานที่ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง
หน่วยการรับสมัคร
01

อัตราว่าง (อัตรา)
3

/ขอบเขตของเนื้อหา...

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word /
Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี
งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่ าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอานวยความเป็นธรรม
ของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
5. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
6. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 2
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 2
(ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
------------------------------------------------------------กลุ่มงาน
บริการ
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
เป็น งานปฏิบั ติระดับ ต้น ที่ไม่สลั บซับซ้อน หรือมีการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน
และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
ที่ไม่ยุ่งยาก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
- ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษาความสงบ
เรี ยบร้ อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอานวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษา
ดิ น แดน การทะเบี ย นและงานที่ ก รมการปกครองได้ ม อบหมาย เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การตามภารกิ จ ของ
กรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธิ์
- รั บ เรื่ อ งราว ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ให้ ข้ อ เสนอแนะและด าเนิ น การในเบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ก ารอนุ มั ติ
และอนุญาตในเรื่องต่างๆ
- ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ชี้ แ จงในภารกิ จ ที่ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบให้ แ ก่ ป ระชาชน ส่ ว นราชการ
และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง
หน่วยการรับสมัคร
02

อัตราว่าง (อัตรา)
1

/ขอบเขตของเนื้อหา...

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word /
Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี
งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่ าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอานวยความเป็นธรรม
ของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
5. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง
6. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 2
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 3
(ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
------------------------------------------------------------กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ตาแหน่ง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
เป็ น งานในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก หรื อ เป็ น งาน
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน
หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จาเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง
ดังนี้
- รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และ
รัฐบาล เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน
- รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์ เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลั กและแผนกลยุทธ์ของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐ บาล เพื่ อวางแผนกาหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการ
ให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
- สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการจัดทาแผนงาน
หรือกาหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
- วางแผนการท างานที่ รั บ ผิ ด ชอบ ร่ ว มด าเนิ น การวางแผนการท างานของหน่ ว ยงาน
หรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
เป็ น ผู้ ได้รั บ คุณวุฒิ ร ะดับ ปริ ญญาตรี สาขาวิช ารัฐ ศาสตร์ รัฐ ประศาสนศาสตร์ บริห ารรัฐ กิจ หรือ
สาขาวิชานิติศาสตร์
หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง
หน่วยการรับสมัคร
03

อัตราว่าง (อัตรา)
2

/ขอบเขตของเนื้อหา...

ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรอบรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และเทคโนโลยี
ของประเทศไทยและต่างประเทศ
2. ความรู้ ค วามสามารถทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ (Microsoft Windows / Microsoft Word /
Microsoft Excel / Microsoft PowerPoint)
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อานาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครอง
4. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วย
ระเบี ย บข้ า ราชการพลเรื อ น พระราชกฤษฎี กาว่ าด้ ว ยหลั กเกณฑ์ แ ละวิธี ก ารบริห ารกิ จ การบ้า นเมื อ งที่ ดี
งานสารบรรณ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ การรักษาความลับทางราชการ กฎหมายว่าด้วย
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ งานปกครองท้องที่ การอานวยความเป็นธรรม
ของฝ่ายปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในอานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
กิจการกองอาสารักษาดินแดน งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจาตัวประชาชนและงานทะเบียนทั่วไป
5. ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ การจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์
6. การบริหารจัดการองค์กร และการบริหารทรัพยากรมนุษย์
7. ความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 2
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์
------------------------------------------------

เอกสารแนบท้ายประกาศที่ 4
(ตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563)
------------------------------------------------------------กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป
ตาแหน่ง

พนักงานคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานทีจ่ ะปฏิบัติ
เป็ น งานในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ข้ า ราชการปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ หลั ก หรื อ เป็ น งาน
ตามนโยบายสาคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจาเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน
หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จาเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
หน้าที่ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานทางคอมพิวเตอร์ หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคาสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคาสั่งสาเร็จรูป
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดาเนินไปได้
อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
1.2 ประมวลผลและปรับปรุงแก้ ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ ข้อมูล ที่ได้ถูกต้องแม่นยาและ
ทันสมัย
1.3 ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง ตรงตาม
ความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
1.4 เขียนชุดคาสั่งตามข้อกาหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดาเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 เขียนชุดคาสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคาสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคาสั่ง เพื่อให้
ระบบปฏิบัติการทางานได้อย่างถูกต้องแม่นยาและมีประสิทธิภาพ
1.6 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบ
ข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
1.7 ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้
ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
1.8 รวบรวมข้อมูลประกอบการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุ ป กรณ์ ระบบเครื อ ข่ า ย ระบบงานประยุ ก ต์ แ ละระบบสารสนเทศ การจั ด การระบบการท างานเครื่ อ ง
การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน และตรงตามความต้องการใช้ของ
หน่วยงาน
1.9 ช่วยตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กาหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นคง
ปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
1.10 ช่วยตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการออกใบอนุญาต เพื่อให้การออก
ใบอนุญาตเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
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2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบ ร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือ
โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้านการประสาน
3.1 ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนด
3.2 ชี้ แจงและให้ ร ายละเอียดเกี่ยวกั บข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุ คคลหรื อหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้านการบริการ
4.1 ช่วยจัดทาคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วย
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ดาเนิ นการฝึ กอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนาแก่
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความคู้ความเข้าใจในด้านวิชาการคอมพิวเตอร์
4.3 ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ ผู้ ใ ช้ เ มื่ อ มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสั ย ในการใช้ ง านเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขและใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ค่าตอบแทน
อัตราเงินเดือน ๑๘,๐๐๐ บาท
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
หน่วยการรับสมัคร และอัตราว่าง
หน่วยการรับสมัคร
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ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 1
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
1.1 ความรู้ด้านวิชาการการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรู้เกี่ย วกับ สภาพแวดล้ อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สั งคม และ
เทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
1.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อานาจหน้าที่ และภารกิจของกรมการปกครอง
และกระทรวงมหาดไทย
1.4 ความรู้ เ กี่ย วกั บ การวางแผนเชิ งกลยุ ทธ์ การจัด ทาแผนยุ ทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ์ และการบริหารจัดการ
1.5 ความรู้ เกี่ย วกับ กฎหมายและระเบียบที่ใ ช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แ ก่ กฎหมายว่าด้ว ย
การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบี ยบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ
1.6 ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ
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2. ความรู้และทักษะพื้นฐานในวิชาชีพที่ใช้สาหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์
2.1 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี DATA STRUCTURES AND ALOGORITHMS
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 แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และกฎหมายว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
2.10 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต
ขอบเขตของเนื้อหาการประเมินฯ ครั้งที่ 2
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
การประเมินโดยการสัมภาษณ์
------------------------------------------------

