
  
 
 
 
 

ประกาศกรมการปกครอง 
 เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง 
 เจ้าหน้าทีป่กครองปฏิบตังิาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

     ----------------------- 

ด้วยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ   
เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความ           
ในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ.            
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคล         
เข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงนิเดอืนที่จะได้รบั 
1.1 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พ้ืนที่ทั่วไป 
1.2 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท ทั้งน้ี อัตราเงินเดือนเท่าใดเป็นไปตาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เรื่อง การกําหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไข เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพ่ือบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

2. จํานวนอัตราว่างสําหรับการบรรจุและแต่งตั้ง 
 จํานวนอัตราว่างสําหรับบรรจุและแต่งต้ังครั้งแรก จํานวน 200 อัตรา โดยแบ่งเป็น 

2.1 พื้นที่ทั่วไป จํานวน 160 อัตรา 
 2.2 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรจุและแต่งต้ังในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

(จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอเทพา           
อําเภอสะบ้าย้อย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ) จํานวน 40 อัตรา 

3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษา           

ระดับปริญญา ปฏิบัติงานประสานงานปกครอง ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการท่ีชัดเจน 
ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
ในด้านต่าง ๆ ดังน้ี 

3.1 ด้านการปฏิบัติการ 
(1) ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสนุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครอง

ในด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายในประเทศ การอํานวยความเป็นธรรม             
การปกครองท้องที่ การอาสารักษาดินแดน การทะเบียน และงานที่กรมการปกครองได้มอบหมาย            
เพ่ือให้ดําเนินการตามภารกิจของกรมการปกครองบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

(2) รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะและดําเนินการในเบ้ืองต้น 
เก่ียวกับการอนุมัติและอนุญาตในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน เป็นต้น 
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3.2   ด้านการบริการ 
 ให้คําปรึกษา แนะนํา ช้ีแจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก่ประชาชน 

ส่วนราชการ และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ืออํานวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน 
หรือหน่วยงานน้ัน 

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 
4.1 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36             

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปน้ี 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปี 
 (๓). เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
 ข. ลักษณะต้องห้าม 
 (๑)  เป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง 
 (๒)  เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือ             
จิตฟ่ันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
     (๓). เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ 
ไว้ก่อนตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๔)  เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 

 (๕)  เ ป็นกรรมการหรือผู้ ดํ ารงตําแหน่งที่ รับผิดชอบในการบริหาร         
พรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 

 (๖)  เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๗). เป็นผู้เคยต้องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเพราะ 
กระทําความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘). เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก.ปลดออก.หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ.หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
 (๙). เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก .เพราะกระทําผิดวินัย            
ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑). เป็นผู้เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน         
ในหน่วยงานของรัฐ 
 ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณี        
มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้น้ันต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้วและต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่  

 
/สําหรับผู้มี... 

 



- 3 - 
 

       สําหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข . (1) (5) ให้มีสิทธิสมัคร
สอบแข่งขันได้  แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ ต่อเมื่อพ้นจาก
การเป็นผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวแล้ว 
 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้               
เข้าสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร            
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม            
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

4.2   ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ดังน้ี 
  (1)  เป็นผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้           
ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ 
  (2)  เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 

5. การรับสมัครสอบ 
 รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่  
17 มิถุนายน 2559 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job2.dopa.go.th หรือ..www.dopa.go.th 
หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559” โดยผู้มีคุณสมบัติข้างต้นและประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันตามเงื่อนไข 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสอบที่กําหนด ให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 

5.1    เปิดเว็บไซต์ job2.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th 
5.2 ให้ผู้สมัครกรอกข้อความการสมัครสอบให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตาม

ขั้นตอนที่กําหนด และเมื่อยืนยันข้อความท่ีได้กรอกแล้ว ระบบจะออกแบบฟอร์มการชําระเงินค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 

5.3 พิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงิน ลงในกระดาษ A4 อย่างละ 1 แผ่น หรือจัดเก็บ
ข้อมูลไว้ในรูปแบบ File หากต้องการพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินในภายหลัง   
 ในกรณีได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลไว้ในรูปแบบ 
File.หรือไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินได้ ผู้สมัครสามารถค้นหาข้อมูลการสมัครสอบ          
หรือพิมพ์แบบฟอร์มการชําระเงินน้ันได้ที่เว็บไซต์ตามข้อ 5.1 หัวข้อ “ค้นหาแบบฟอร์มการชําระเงิน”             
โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลการสมัครสอบที่ ได้ยืนยัน             
ในระบบไปแล้วได้ 

5.4 นําแบบฟอร์มการชําระเงินตามข้อ 5.3 ไปชําระเงินค่าธรรมเนียมสอบ            
และค่าธรรมเนียมธนาคาร ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่             
27 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 โดยให้เก็บหลักฐานการชําระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย 

5.5   ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ประกอบด้วย  
        (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 300 บาท 
  (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 30 บาท  
         ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เม่ือมีการชําระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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5.6 ผู้สมัครสอบที่ชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแล้ว จะได้รับเลขประจําตัวสอบ 
โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับการชําระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ซึ่งจะประกาศให้ทราบ       
ในวันประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

5.7   ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน  

6. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
6.1 ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป                    

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. และจะต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่สมัครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาและได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ                   
คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตาม
กฎหมาย กฎหรือระเบียบเก่ียวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 

6.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนในข้อ 5 ถือว่า ผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและรับรอง 
ความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังน้ัน หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี 
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอก
รายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง โดยเฉพาะอย่างย่ิง การระบุ         
ชื่อ – นามสกุล และเลขประจําตัวประชาชน                   

6.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังว่า 
เอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนํามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบของกรมการปกครอง      
จะถือว่า ผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบคร้ังน้ีมาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม      
ในการสมัครสอบ 

7. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ       
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง  
  บัตรประจําตัวประชาชนที ่ย ังไม่หมดอายุเท ่านั ้น  ซึ ่งมีร ูปถ่าย  ชื ่อ  – สกุล             
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน และตรงกับประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน              
เพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ตามข้อ 9 

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง 
8.1 ใบสมัครที่ พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ใ ห้ ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก           

และไม่สวมแว่นตาดํา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 น้ิว และลงลายมือช่ือในใบสมัครให้ครบถ้วน   
8.2 สํา เนา ใบประกาศนียบ ัต ร  และสํา เนาระ เบ ียนแสดงผลการศ ึกษา 

(Transcript.of.Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สําเร็จการศึกษาจากผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ       
คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 
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   ทั้งน้ี กรณีที่ ไม่สามารถนําหลักฐานดังกล่าวมาย่ืนพร้อมใบสมัครสอบได้           
ให้นําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ                  
จากผู้มีอํานาจ.โดยจะต้องอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครมาย่ืนแทน 

8.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย ช่ือ – นามสกุล     
และเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ 

8.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. โดยต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 
จํานวน 1 ฉบับ สําหรับผู้สมัครสอบที่ใช้สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไป ระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า จะต้องนําสําเนาปริญญาบัตร หรือสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 
ระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่า มาย่ืนด้วย จํานวน ๑ ฉบับ   

8.5 สําเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เ ช่น ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล             
(ในกรณีช่ือ - นามสกุล ในเอกสารตามข้อ 8.1 – 8.4 ไม่ตรงกัน) เป็นต้น จํานวนอย่างละ 1 ฉบับ 

8.6 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจร่างกายถึงวันที่          
ย่ืนเอกสาร และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งได้แก่  
  ๑) วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 

  ๒) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
  ๓) โรคติดยาเสพติดให้โทษ 

 ๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   ๕) โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเร้ือรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง        
และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามท่ี ก.พ. กําหนด 
     สํ าหรับสํ า เนา เอกสารหลักฐานใ ห้ผู้ สมัคร เ ขียนคํ ารับรองความถูก ต้อง ว่า  
“สําเนาถูกต้อง” พร้อมลงช่ือ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และให้ระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไว้            
มุมบนด้านขวาของเอกสารทุกหน้าให้เรียบร้อย 

9. การประกาศรายชื่อผู้สมัคร และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมการปกครองจะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ และกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ            
ระเบียบเกี ่ยวกับการสอบ  ภายในวันที ่ 28 มิถุนายน  2559  ทางเว็บไซต์กรมการปกครอง 
www.dopa.go.th และ job2.dopa.go.th หัวข้อ “ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ และกําหนดวัน เวลา 
สถานที่สอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ” ทั้งน้ี หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการ จะประกาศให้ทราบ    
ตามเว็บไซต์ดังกล่าวข้างต้น 

10.  หลักสูตรและวิธีการสอบ 
10.1 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (คะแนนเต็ม         

200 คะแนน) ประกอบด้วย 
(1) ความรู้ พ้ื นฐ าน เ ก่ี ยว กับการป ฏิ บั ติ ร าชการกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย และการบริหารราชการแผ่นดิน 

(2) ความรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ 
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(3) ความรู้เก่ียวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน      
ในอํานาจหน้าที่ของกรมการปกครอง 

(4) ความรู้เก่ียวกับการอํานวยความเป็นธรรมของฝ่ายปกครอง 
(5) ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยลักษณะ

ปกครองท้องที่ ที่เก่ียวข้องกับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล     
และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

(6) ความรู้เก่ียวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน 
(7) ความรู้ เ ก่ียวกับงานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจําตัวประชาชน     

และงานทะเบียนทั่วไป 
(8) ความรู้เก่ียวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ เช่น 

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต           
ของทางราชการ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 

(9) จรรยาข้าราชการกรมการปกครอง 

10.2 การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)   
 เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งต้ัง              

โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา               
ประวัติการทํางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน            
สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง 
  ทั้งนี้ กรมการปกครองจะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ      
ที่ใช้เฉพาะตําแหน่งก่อน และเม่ือผู้สมัครสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่งแล้ว
จึงจะมีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งต่อไป  

11. เกณฑ์การตัดสิน 
 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน       
เพ่ือวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง ที่ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 60    

12. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
 12.1 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลําดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่าน 

การสอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ ใช้ เฉพาะตําแหน่ง และความเหมาะสมกับตําแหน่ง  
จากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งมากกว่าอยู่ในลําดับ 
ที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตําแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแข่งขัน
จากน้อยไปมาก  
 12.2 การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่    
วันประกาศข้ึนบัญชี แต่ถ้ากรมการปกครองได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตําแหน่งอย่างเดียวกันกับ          
ที่ได้ประกาศรับสมัครในคร้ังน้ีอีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ครั้งน้ีเป็นอันยกเลิก 

/13. การบรรจุ... 
 



 

ผู้สอบ
ตามที

ทุกปร

 
ผู้สมัค
เพ่ือบ
สอบข

 
และเ
หรือมี
เพื่อดํ

 
 

 

 

 

1

บแข่งขันได้ 
ที่ระบุในข้อ 1 

1

ระเภท ไม่ว่าก

1

ครสอบไม่มีสิท
บรรจุและแต่งต
ของตนเองได้ ภ

 ก
เสมอภาค ดัง
มีพฤติการณ์ใ
ดําเนินการทา

 

        

13.  การบรรจ
 กรมการ

 โดยให้ได้รับ
 

14.  การรับโอ
 กรมการป

กรณีใด ๆ ทั้งสิ

15. การขอทร
การประ

ทธิขอให้ทบท
ต้ังบุคคลเข้ารั
ภายใน 30 วัน

กรมการปก
งนั้น หากมีผู
ในทํานองเดีย
งกฎหมายต่อ

    

 

จุและแต่งตั้ง 
รปกครองจะ
บเงินเดือนตา

อนผู้สอบแข่ง
ปกครองไม่รับ
สิ้น 

ราบผลคะแน
กาศข้ึนบัญชี
ทวนแต่ประก
รับราชการในต
น นับจากวันที่ป

กครองจะดํ
ผู้ใดแอบอ้าง
ยวกันนี้โปรดอ
อไป 

   ประกาศ

 ร้อยตํา
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ะบรรจุและแ
ามคุณวุฒิที่ก

ขันได้ 
บโอนผู้สอบแ

นนสอบแข่งขัน
ชีผู้สอบแข่ง
ารใด กรณีที่ผ
ตําแหน่งเจ้าห
ประกาศขึ้นบัญ

า เนินการส
งว่าสามารถช
อย่าได้หลงเชื่

      

ศ  ณ  วันที่  

ารวจโท  

   (อา
            อธิบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งต้ังผู้สอ
กําหนดเป็นค

แข่งขันได้ที่เป็

ัน 
ขันได้ของก
ผู้สมัครสอบมี
หน้าที่ปกครอง
ญชีผู้สอบแขง่

สอบแข่ งขัน
ช่วยเหลือให้

ชื่อ และแจ้งให

           

      พฤษภาค

 

ทิตย์  บุญญะ
บดีกรมการปก

ร.อปค. .
ผอ.กจ. .
ผอ.สวผ. 
หน.กง.ว
หน.ฝ.สห
นทบ. ....
 

บแข่งขันได้
คุณสมบัติเฉ

ป็นข้าราชการ

รมการปกค
ีข้อสงสัยเกี่ยว
งปฏิบัติงาน ส
งขันได้ 

นด้ วยความ
ห้ผู้สอบแข่งข
ห้อธิบดีกรมก

คม  พ.ศ. 255

ะโสภัต) 
กครอง 

........................
 ........................
 .......................
ผ. ...................
ห. .....................
........................

้ ตามลําดับที
พาะสําหรับ

รหรือเจ้าหน้า

ครอง ให้ถือ
วกับผลการสอ
สามารถขอทรา

มโปร่ ง ใส  ย
ขันได้รับการ
การปกครองท

59 

...........วันท่ี......

...........วันท่ี......

...........วันท่ี......
...........วันท่ี......
...........วันท่ี......
...........วันท่ี......

ที่ ในบัญชี    
ตําแหน่ง    

าที่ของรัฐ    

เป็นที่สุด    
อบแข่งขัน  
าบคะแนน

ยุ ติ ธ รรม  
รขึ้นบัญช ี 
ทราบด้วย 

./.........../........

./.........../.........

./.........../........
../.........../........
./.........../........
../.........../........
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.... 

.... 
.... 
... 
... 


