
 
 
 
 
 

ประกาศกรมการปกครอง 
 เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง 

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และ
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ดวยกรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ   
เปนขาราชการพลเรือนในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
และนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ    
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556                 
เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขัน             
ดังรายละเอียดตอไปนี ้

1. ตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน และจํานวนตําแหนงวางครั้งแรก  
1.1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หนวยที่รับสมัคร ไดแก 
  - พื้นที่ท่ัวไป จํานวน 35 ตําแหนง 
  - พื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต  ได แก  จั งหวั ดยะลา  จั งหวั ดป ตตานี               
จั งหวั ดนร าธิ ว าส  จั งหวั ดสตู ล  และจั งหวั ดสงขลา  เฉพาะอํ า เภอ เทพา                                               
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ จํานวน 2 ตําแหนง 
1.2 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน หนวยที่รับสมัคร ไดแก 
  - พื้นที่ท่ัวไป จํานวน 39 ตําแหนง 
  - พื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต  ได แก  จั งหวั ดยะลา  จั งหวั ดป ตตานี               
จั งหวั ดนร าธิ ว าส  จั งหวั ดสตู ล  และจั งหวั ดสงขลา  เฉพาะอํ า เภอ เทพา                                               
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ จํานวน 5 ตําแหนง 
1.3 นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน หนวยที่รับสมัคร ไดแก 
    - พื้นที่ท่ัวไป จํานวน 3 ตําแหนง 
  - พื้ นที่ จั งหวั ดชายแดนภาคใต  ได แก  จั งหวั ดยะลา  จั งหวั ดป ตตานี               
จั งหวั ดนร าธิ ว าส  จั งหวั ดสตู ล  และจั งหวั ดสงขลา  เฉพาะอํ า เภอ เทพา                                               
อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ จํานวน 3 ตําแหนง 

 2. อัตราเงนิเดือน และลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  2.1 นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 1 
  2.2 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 2 
  2.3 นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 3 
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 3. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
3.1 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36             

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
 ก. คุณสมบัติทั่วไป 
 (๑)  มีสัญชาติไทย 
 (๒)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
 (๓). เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย      
ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
 ข. ลักษณะตองหาม 
 (๑)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
 (๒)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ             
จิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามท่ีกําหนดในกฎ ก.พ. 
     (๓). เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งใหออกจากราชการ 
ไวกอนตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น 
 (๔)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

 (๕)  เปนกรรมการหรือผู ดํ ารงตําแหนงที่ รับผิดชอบในการบริหาร         
พรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

 (๖)  เปนบุคคลลมละลาย 
 (๗). เปนผู เคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ 
กระทําความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๘). เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก.ปลดออก.หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ.หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 (๙). เปนผู เคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก.เพราะกระทําผิดวินัย            
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๐) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตามกฎหมายอ่ืน 
 (๑๑).เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการหรือเขาปฏิบัติงาน         
ในหนวยงานของรัฐ 
 ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (๔) 
(๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะ
ตองหามตาม (๘) หรือ (๙) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณ ี       
มีลักษณะตองหามตาม (๑๐) ผูนั้นตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปน
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาที ่ 

       กรณีผูมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 ข. (1) (5) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได  
แตจะมีสิทธิไดรับการบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันได ตอเมื่อพนจากการเปน            
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองแลว 
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 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจให               
เขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร            
ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม            
ลงวันที ่17 มีนาคม 2538 
 3.2 ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้ 
       3.2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  
            (1) นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 1 
            (2) เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 2 
            (3) นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 3 
       3.2.2 เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับ
วุฒิการศึกษาที่สมัครของแตละตําแหนง ภายในวันปดรับสมัครสอบ (วันที่ 9 มกราคม 2560) ทั้งนี้ สามารถ
นําผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกวาไปใชในการสอบแขงขัน                
ในตําแหนงที่มรีะดับวุฒิการศึกษาที่ต่ํากวาได 

 4. การรับสมัครสอบ 
 รับสมัครสอบทางอิน เทอร เน็ต  ตั้ งแตวันที่  16 ธันวาคม 2559 ถึ งวันที่  
9 มกราคม 2560 ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต job.dopa.go.th หรือ..www.dopa.go.th หัวขอ              
“การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ปงบประมาณ พ.ศ. 2560” โดยผูมี
คุณสมบัติขางตนและประสงคจะสมัครสอบแขงขันตามเงื่อนไข หลักเกณฑ และวิธีการสอบที่กําหนด       
ใหดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 เปดเว็บไซต job.dopa.go.th หรือ www.dopa.go.th 

4.2 ใหผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครสอบใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอน      
ที่กําหนด ทั้งนี้ ผูสมัครจะตองเลือกพื้นที่ปฏิบัติงาน (พื้นที่ทั่วไปหรือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต) ในขั้นตอน    
การสมัครดวย และเมื่อยืนยันขอความที่ไดกรอกแลว ระบบจะออกใบตรวจสอบขอมูลผูสมัคร                     
และแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครสอบผานเคานเตอร บมจ. ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 

4.3 พิมพใบตรวจสอบขอมูลผูสมัครและแบบฟอรมการชําระเงิน ลงในกระดาษ A4      
อยางละ 1 แผน หรือจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบ File หากตองการพิมพใบตรวจสอบขอมูลผูสมัครหรือแบบฟอรม
การชําระเงินในภายหลัง   
                               ในกรณไีดยืนยันการสมัครสอบแลว แตไมสามารถจัดเก็บขอมูลไวในรูปแบบ File
หรือไมสามารถพิมพใบตรวจสอบขอมูลผูสมัครหรือแบบฟอรมการชําระเงินได ผูสมัครสามารถคนหาขอมูล
การสมัครสอบหรือพิมพใบตรวจสอบขอมูลผูสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินนั้นไดที่เว็บไซตตามขอ 4.1  
หัวขอ “คนหาแบบฟอรมการชําระเงิน” โดยกรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก แตไมสามารถแกไข
ขอมูลการสมัครสอบที่ไดยืนยันในระบบไปแลวได 
 4.4 นําแบบฟอรมการชําระเงินตามขอ 4.3 ไปชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ และ
คาธรรมเนียมธนาคาร ผานเคาน เตอร  บมจ.ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขาทั่ วประเทศ ตั้ งแตวันที่  
16 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2560 โดยใหเก็บหลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย 
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 4.5 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 430 บาท ประกอบดวย  
        (1) คาธรรมเนียมสอบ จํานวน 400 บาท 
       (2) คาธรรมเนียมธนาคาร จํานวน 30 บาท  
        ค าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไมจ ายคืนให ไมว ากรณี ใดๆ ทั้ งสิ้น  
ทั้งนี้ การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเมื่อมีการชําระคาใชจายในการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด 

4 .6  ผู สมั ครสอบที่ ชํ า ระค า ธ รรม เนี ยม ในการสมั ค รสอบแล ว  จ ะ ได รั บ                                       
เลขประจําตัวสอบ โดยจะกําหนดเลขประจําตัวสอบตามลําดับการชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ           
ซึ่งจะประกาศใหทราบในวันประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 4.7 ผูสมัครสอบสามารถสมัครสอบไดเพียง ตําแหนงเดียว หนวยเดียว และครั้งเดียว
เทานั้น  

 5. เงื่อนไขในการสมัครสอบ 
5.1 ผูสมัครสอบจะตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไปของ

สํานักงาน ก.พ. ดังนี้ 
      5.1.1 ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สําหรับการสมัครสอบตําแหนงนักวิชาการเงิน           

และบัญชีปฏิบัติการ 
             5.1.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สําหรับการสมัครสอบตําแหนง                 
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน 

     และตองเปนผูมีคุณสมบัติตามขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ
การอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติหรือสภามหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ภายในวันปด
รับสมัครสอบ คือในวันที่ 9 มกราคม 2560 ทั้งนี้ การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด     
จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเปนเกณฑ 

5.2 การสมัครสอบตามขั้นตอนในขอ 4 ถือวา ผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง 
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544  
และทีแ่กไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผูสมัครจงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิด
ฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

5.3 ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวาเปนผูม ี
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอก
รายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตามความเปนจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง การระบุ ชื่อ – สกุล และ  
เลขประจําตัวประชาชน                   
  5.4 ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบในภายหลังวา 
เอกสารหลักฐานซึ่งผูสมัครนํามายื่นไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบของกรมการปกครอง      
จะถือวา ผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียม      
ในการสมัครสอบ 

6. หลักฐานที่ตองย่ืนในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
     บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุเทานั้น ซึ่งมีรูปถาย ชื่อ – สกุล และ                     
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน และตรงกับประกาศรายชื่อผูสมัครสอบแขงขัน              
เพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง ตามขอ 8 
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7. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในวันสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง  
7.1 ใบสมัครที่ระบุเลขประจําตัวสอบ (สามารถพิมพจากอินเทอรเน็ตได ภายหลัง    

วันประกาศรายชื่อผูสมัครสอบฯ ตามขอ 8) โดยใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา 
ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน   

7.2 สําเนาใบประกาศนียบัตร หรือสําเนาใบปริญญาบัตร แลวแตกรณี และ
สําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวนอยางละ 1 ฉบับ ที่แสดงวาเปนผูมี
คุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติใหเปนผูสําเร็จ
การศึกษาจากผูมีอํานาจอนุมัติหรือสภามหาวิทยาลัย แลวแตกรณี ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันที่    
9 มกราคม 2560 
     ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานดังกลาวมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนําหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให  โดยระบุสาขาวิชาที่สํ าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ ไดรับอนุมัต ิ                 
จากผูมีอํานาจอนุมัติหรือสภามหาวิทยาลัย แลวแตกรณี โดยจะตองอนุมัติภายในวันปดรับสมัครมายื่นแทน 

7.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งมีรูปถาย ชื่อ – นามสกุล และ
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จํานวน 1 ฉบับ  

7.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ตามขอ 
3.2.2 โดยตองเปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันปด                     
รับสมัครสอบ คือ วันที่ 9 มกราคม 2560 จํานวน 1 ฉบับ 
  7.5 สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ใบสําคัญการสมรส (ในกรณ ี   
ชื่อ - นามสกุล ในเอกสารตามขอ 7.1 – 7.4 ไมตรงกนั) เปนตน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 

7.6 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน นับจากวันที่ตรวจรางกายถึงวันที ่         
ยื่นเอกสาร และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามกฎ ก.พ. วาดวยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งไดแก  
  (๑) วัณโรคในระยะแพรกระจายเชื้อ 

  (๒) โรคเทาชางในระยะที่ปรากฏอาการเปนที่รังเกียจแกสังคม 
  (๓) โรคติดยาเสพติดใหโทษ 

 (๔) โรคพิษสุราเรื้อรัง 
   (๕) โรคติดตอรายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเดนชัดหรือรุนแรงและ         
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานในหนาที่ตามที่ ก.พ. กําหนด 
      ทั้งนี้  สําหรับสําเนาเอกสารหลักฐานใหผูสมัครเขียนคํารับรองความถูกตองวา  
“สําเนาถูกตอง” พรอมลงชื่อ วันที่ ในเอกสารทุกฉบับ และใหระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบน
ดานขวาของเอกสารทุกหนาใหเรียบรอย 

 8. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 
 กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 16 มกราคม 2560 ทางเว็บไซตกรมการปกครอง www.dopa.go.th  
เว็บไซตกองการเจาหนาที่ person.dopa.go.th และเว็บไซต job.dopa.go.th หัวขอ “ประกาศรายชื่อ
ผูสมัครสอบ กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ” ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลง
กําหนดการ จะประกาศใหทราบตามเว็บไซตดังกลาวขางตน 
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 9. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
  การดําเนินการสอบแบงออกเปน 2 ภาค ดังนี้ 
  9.1 การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง คะแนนเต็ม   
200 คะแนน โดยใชวิธีการสอบขอเขียนแบบปรนัย โดยกําหนดขอบเขตของเนื้อหาการสอบ ดังนี้  
         9.1.1 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 1 
    9.1.2 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 2 
         9.1.3 นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน ตามเอกสารแนบทายประกาศที่ 3 
  9.2 การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง คะแนนเต็ม (100 คะแนน) 
โดยใชวิธีการสอบสัมภาษณรายบุคคล ทั้งนี้ จะพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติ               
การทํางาน และความเหมาะสมในดานตางๆ เชน ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรูที่เปนประโยชนและคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่น               
และจําเปนตอการปฏิบัติหนาที่ เปนตน  
  ทั้งนี้ กรมการปกครองจะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนงกอน และเมื่อผูสมัครสอบผานการวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงแลว จึงจะมีสิทธิ  
เขาสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงตอไป  

10. เกณฑการตัดสิน 
 ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงที่ไดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 และเปนผูสอบผานการสอบแขงขัน    
เพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนงทีไ่ดคะแนนไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนี้ โดยใหคํานึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

                  11. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได  
 11.1 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงตามลําดับคะแนนรวมของผูสอบผาน 

การสอบแขงขันเพื่ อวัดความรู ความสามารถที่ ใช เฉพาะตําแหนงและความเหมาะสมกับตํ าแหน ง  
จากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนนเทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาอยูในลําดับ  
ที่ดีกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับตําแหนงยังเทากันอีก ใหเรียงลําดับตามเลขประจําตัวสอบแขงขัน
จากนอยไปมาก  
 11.2 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแต    
วันประกาศขึ้นบัญชี แตถากรมการปกครองไดจัดใหมีการสอบแขงขันในตําแหนงอยางเดียวกันกับ          
ที่ไดประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และไดประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได
ครั้งนี้เปนอันยกเลิก  

      ทั้งนี้ กรมการปกครองจะขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี
ปฏิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน แยกเปนบัญชีพื้นที่ทั่วไป
และพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล                 
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

 12. การบรรจุและแตงตั้ง  
กรมการปกครองจะบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได 

โดยใหไดรับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุในขอ 2 
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                  13. การรับโอนผูสอบแขงขันได 
กรมการปกครองไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ     

ทุกประเภท ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

14. การขอทราบผลคะแนนสอบแขงขัน 
การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดของกรมการปกครอง ใหถือเปนที่สุด ผูสมัครสอบ

ไมมีสิทธิขอใหทบทวนแตประการใด กรณีมีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ สามารถขอดูคะแนนสอบได           
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได   

  กรมการปกครองจะดํา เนินการสอบแขงขันด วยความโปร งใส ยุติ ธรรม  
และเสมอภาค ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหผูสมัครสอบไดรับการขึ้นบัญชี  
หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้โปรดอยาไดหลงเชื่อ และใหแจงใหอธิบดีกรมการปกครอง     
ทราบดวย เพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการทางกฎหมายตอไป 

               

     ประกาศ  ณ  วันที่    7    ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 
 
 

                                       รอยตํารวจโท   

          (อาทิตย  บุญญะโสภัต) 
                 อธิบดีกรมการปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศที่ 1  
(ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่   7  ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

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

หนวยที่ 1 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่ทั่วไป 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ตองใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง     
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ดานการปฏิบัติการ 
      (1) เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี        
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจาย 
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจาย          
ตามงบประมาณของประจําเดือน จัดทําประมาณการ รายไดรายจายประจําป 
      (2) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนขาราชการ เพื่อพรอมที่จะปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง 

      (3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับ  
ความจําเปนและวัตถุประสงค 
      (4) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      (5) ดูแลการรับและการจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญ        
ทางการเงิน รายรับ-รายจาย เพื่อใหการรับ-การจายเงินของหนวยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ 

      (6) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี  แก เจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน            
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาถูกตองตามระเบียบหรือไม 

2. ดานการวางแผน 

      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสาน 

      (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
      (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน        
ที่เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
       (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้ แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน                   
มีความรับผิดชอบในระดับตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 
      (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.   

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจ

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 
1.1  ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และการบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2.  ความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (150 คะแนน) 
          2.1 ความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
               2.2 ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS: 

Government Fiscal Management Information System) 
               2.3 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงนิและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
                2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      2.5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market: e – market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding) 

          2.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 

      2.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

          2.8 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 

          2.9 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ. 2553 

      2.10 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี 

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



หนวยที่ 2 ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา                   
เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 15,000 – 16,500 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนเกี่ยวกับวิชาการเงินและบัญชี ที่ตองใชความรู
ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง     
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
  1. ดานการปฏิบัติการ 
      (1) เปนเจาหนาที่ชั้นตนปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร เกี่ยวกับการเงินและบัญชี        
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง เชน จัดทําฎีกา ตรวจสอบการตั้งฎีกาเบิกจาย 
ตรวจสอบความถูกตองของบัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชีแยกประเภท จัดทํารายงานเงินรายจาย          
ตามงบประมาณของประจําเดือน จัดทําประมาณการ รายไดรายจายประจําป 
      (2) รวบรวมขอมูล และรายงานการเงินของสวนขาราชการ เพื่อพรอมที่จะปรับปรุง
ขอมูลใหถูกตอง 

      (3) จัดทําและจัดสรรงบประมาณแกหนวยงานเพื่อใหการจัดสรรงบประมาณตรงกับ  
ความจําเปนและวัตถุประสงค 
      (4) ศึกษาวิเคราะหผลการใชจายงบประมาณของหนวยงาน เพื่อใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

      (5) ดูแลการรับและการจายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสําคัญ        
ทางการเงิน รายรับ-รายจาย เพื่อใหการรับ-การจายเงินของหนวยงานมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกตอง
ตามระเบียบของทางราชการ 

      (6) ถายทอดความรูดานการเงินและบัญชี  แก เจาหนาที่ระดับรองลงมา เชน            
ใหคําแนะนําในการปฏิบัติงาน หรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่วาถูกตองตามระเบียบหรือไม 

2. ดานการวางแผน 

      วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบ รวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ
โครงการ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด 

3. ดานการประสาน 

      (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อให
เกิดความรวมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด 
      (2) ชี้แจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล ขอเท็จจริง แกบุคคลหรือหนวยงาน        
ที่เก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4. ดานการบริการ 
       (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหาและชี้ แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตน                   
มีความรับผิดชอบในระดับตนแกหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อใหผูที่สนใจไดทราบ
ขอมูลและความรูตางๆ ที่เปนประโยชน 
      (2) จัดเก็บขอมูลเบื้องตน ทําสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทําฐานขอมูลหรือระบบสารสนเทศ
ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อใหสอดคลองและสนับสนุนภารกิจของหนวยงาน และใชประกอบ
พิจารณากําหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ มาตรการตางๆ 

  5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.ในสาขาวิชาการบัญชี 
หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจทางการบัญชี และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.   

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจ

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 
1.1  ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และการบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2.  ความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี (150 คะแนน) 
          2.1 ความรูเกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
               2.2 ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS: 

Government Fiscal Management Information System) 
               2.3 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 
                2.4 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

          2.5 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market: e – market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding) 

          2.6 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 

      2.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

          2.8 ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ พ.ศ. 2520 

          2.9 ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของ
สวนราชการ พ.ศ. 2553 

      2.10 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนักวิชาการเงินและบัญชี 

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



เอกสารแนบทายประกาศที่ 2  
(ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่   7   ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

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

หนวยที่ 3 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต  
การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง       
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

      (1) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

      (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน 

      (3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตอง   
ในการปฏิบัติงาน 

      (4) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

2. ดานการบริการ 
      (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ 

      (2) ประสานงานในระดับกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    
เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญ           
ที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.    
ในสาขาวิชาการบัญชี และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ.   

ทั้งนี้ กรมการปกครองไมรับสมัครจากผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา   

  /หลักสูตร... 



หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1.  ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจ

ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 
1.1 ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และ
การบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2.   ความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (150 คะแนน) 
          2.1 ความรูเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน 

          2.2 ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS: 
Government Fiscal Management Information System) 

          2.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 

      2.4 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

      2.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      2.6 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market: e – market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding) 

      2.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      2.8 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนวยที่ 4 ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก 
จังหวัดยะลา จังหวัดปตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา                   
เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต  
การกํากับแนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง       
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

      (1) จัดทําและปฏิบัติงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 

      (2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ
ประจําปของหนวยงาน 

      (3) ตรวจสอบและดูความถูกตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถูกตอง   
ในการปฏิบัติงาน 

      (4) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอ
ความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 

2. ดานการบริการ 
      (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาที่ระดับ
รองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ 

      (2) ประสานงานในระดับกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    
เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือในงานการเงินและบัญชี และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญ           
ที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.    
ในสาขาวิชาการบัญชี และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ.   

ทั้งนี้ กรมการปกครองไมรับสมัครจากผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา   

 
  /หลักสูตร... 



หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจของ

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 
1.1  ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และ
การบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2.   ความรูพื้นฐานในวิชาชีพที่เกี่ยวของกับตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี (150 คะแนน) 
          2.1 ความรูเกี่ยวกับเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน 

          2.2 ความรูเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS: 
Government Fiscal Management Information System)           

     2.3 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แกไขเพิ่มเติม 

      2.4 ระเบียบการเบิกจายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลัง พ.ศ. 2551 

      2.5 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      2.6 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Market: e – market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding: e – bidding) 

      2.7 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพ่ิมเติม 

      2.8 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
 

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

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารแนบทายประกาศที่ 3  
(ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2559) 

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

หนวยที่ 5 ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง       
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

      (1) รับ-สงขอมูลขาวสารงานปกครองภายในประเทศเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ    
นําขอมูลขาวสารงานปกครองไปใชไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

      (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและคุณภาพขอมูลกอน สงตอใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      (3) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอื่นๆ        
ที่เก่ียวของ เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (4) ตรวจซอม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกยายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือขายสื่อสาร
ผานดาวเทียม ระบบเครือขายวิทยุโทรศัพท เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (5) ตรวจซอม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกยายระบบเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวงและสวนควบ ตางๆ รวมทั้งอุปกรณที่เก่ียวของ เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (6) บริการสื่อสารขอมูลทางอินเทอรเน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน    
ทางอินเตอรเน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปดวย
ความมีประสิทธิภาพสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 

      (7) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
จัดหา บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงและสวนควบ ตางๆ และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  2. ดานบริการ 

      (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล        
งานปกครอง การดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสื่อสาร และอุปกรณที่เก่ียวของที่ตนรับผิดชอบแกบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสรางความรูความเขาใจการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ 
 

/(2) ประสานงาน... 



     (2) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให   
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.     
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ.   

ทั้งนี้ กรมการปกครองไมรับสมัครจากผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 
คะแนน) 

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

1.1  ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และ
การบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2. ความรูพื้นฐานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงนายชางไฟฟา (150 คะแนน) 
         2.1 ความรูพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
         2.2 ความรูพื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร 
         2.3 ความรูพื้นฐานระบบเครื่องรับ-สงวิทยุ โทรศัพท ระบบสื่อสารดวยระบบ

เสนใยนําแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายสง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบ        
การสื่อสารผานดาวเทียม 

         2.4 ความรูพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต 
ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5 ระบบไฟฟากําลัง ระบบมอเตอรไฟฟา ระบบแสงสวาง และเครื่องปรับอากาศ 

         2.6 การวิเคราะหและคํานวณหาคาวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
     2.7 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนายชางไฟฟา 
 

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



หนวยที่ 6 ตําแหนงนายชางไฟฟาปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา 
จั ง ห วั ด ป ต ต า นี  จั ง ห วั ด น ร า ธิ ว า ส  จั ง ห วั ด ส ตู ล  แ ล ะ จั ง ห วั ด ส ง ข ล า                   
เฉพาะอําเภอเทพา อําเภอสะบายอย อําเภอนาทวี และอําเภอจะนะ 

อัตราเงินเดือน ระหวาง 11,500 – 12,650 บาท ทั้ งนี้  อัตราเงินเดือนเปนไปตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกําหนดปจจัย หลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและ
แตงตัง้เปนขาราชการพลเรือนสามัญของกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

หนาที่ความรับผิดชอบหลัก 

  ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา ปฏิบัติงานดานชางไฟฟา ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใตการกํากับ 
แนะนํา ตรวจสอบ เพื่อใหการปฏิบัติงานปกครองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของหนวยงานทั้งภายในและภายนอก และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ผูสมัครสอบจะตองเปนผูที่พรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาที่ราชการประจํา         
ในตางจังหวัด ซึ่งอาจเปนพื้นที่ที่หางไกลและทุรกันดารได และตองเปนผูมีรางกายที่สมบูรณ แข็งแรง       
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. ดานการปฏิบัติการ 

      (1) รับ-สงขอมูลขาวสารงานปกครองภายในประเทศเพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของ    
นําขอมูลขาวสารงานปกครองไปใชไดอยางถูกตอง ครบถวน ทันเวลา 

      (2) รวบรวม ตรวจสอบความถูกตองครบถวนและคุณภาพขอมูลกอน สงตอใหกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหขอมูลมีความถูกตอง นําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      (3) ตรวจสอบ ซอมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสื่อสาร และอุปกรณอื่นๆ        
ที่เก่ียวของ เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (4) ตรวจซอม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกยายเครื่องมือสื่อสารระบบเครือขายสื่อสาร
ผานดาวเทียม ระบบเครือขายวิทยุโทรศัพท เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (5) ตรวจซอม ดูแล บํารุงรักษา ติดตั้ง โยกยายระบบเครือขายคอมพิวเตอร อุปกรณ
ตอพวงและสวนควบ ตางๆ รวมทั้งอุปกรณที่เก่ียวของ เพื่อใหใชงานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

      (6) บริการสื่อสารขอมูลทางอินเทอรเน็ต ระบบวิทยุกระจายเสียงกรมฯ ออนไลน    
ทางอินเตอรเน็ต ระบบโสตทัศนูปกรณ ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท เพื่อใหการสื่อสารขอมูลเปนไปดวย
ความมีประสิทธิภาพสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 

      (7) จัดทําทะเบียน รวบรวม และเก็บขอมูลทางสถิติของการใชงาน เพื่อการวางแผน 
จัดหา บํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณสื่อสาร คอมพิวเตอร อุปกรณตอพวงและสวนควบ ตางๆ และอุปกรณ
อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

  2. ดานบริการ 

      (1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการสื่อสารขอมูล        
งานปกครอง การดูแล บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณสื่อสาร และอุปกรณที่เก่ียวของที่ตนรับผิดชอบแกบุคคล
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือสรางความรูความเขาใจการปฏิบัติงานเปนไปดวยความถูกตองมีประสิทธิภาพ 
 
 

/(2) ประสานงาน... 



     (2) ประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอก รวมทั้งประชาชนทั่วไป เพื่อให   
การปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

  3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน.     
ในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร และ 

2. เปนผูสอบผานการวัดความรูความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
ของสํานักงาน ก.พ.   

ทั้งนี้ กรมการปกครองไมรับสมัครจากผูที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 3 ป ตอจาก
ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 
คะแนน) 

1. ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและความรูความเขาใจในบทบาทภารกิจของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน) 

1.1  ความรูทางดานวิชาการเมืองการปกครอง และการบริหารราชการ 

1.2  ความรูเกี่ยวกับสภาพแวดลอม สถานการณปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและตางประเทศ 

1.3 วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่และภารกิจของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย 

1.4 ความรูเกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ การจัดทําแผนยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการ การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ การบริหารเชิงกลยุทธ และ
การบริหารจัดการ 

1.5 ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ ไดแก กฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน กฎหมายวาดวยขอมูล
ขาวสารทางราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ระเบียบ
เกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเก่ียวกับการรักษาความลับทางราชการ  

2. ความรูพื้นฐานในวิชาชีพท่ีเกี่ยวของกับตําแหนงนายชางไฟฟา (150 คะแนน) 
         2.1 ความรูพื้นฐานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 
         2.2 ความรูพื้นฐานทางดิจิตอลและคอมพิวเตอร 
         2.3 ความรูพื้นฐานระบบเครื่องรับ-สงวิทยุ โทรศัพท ระบบสื่อสารดวยระบบ

เสนใยนําแสง ระบบไมโครเวฟ ระบบสายสง ระบบสายอากาศ การกระจายคลื่นความถี่วิทยุ ระบบ        
การสื่อสารผานดาวเทียม 

         2.4 ความรูพื้นฐานระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร ระบบอินเทอรเน็ต 
ระบบมัลติมีเดียเทคโนโลยีสารสนเทศ 

         2.5 ระบบไฟฟากําลัง ระบบมอเตอรไฟฟา ระบบแสงสวาง และเครื่องปรับอากาศ 

         2.6 การวิเคราะหและคํานวณหาคาวงจรไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 
     2.7 ระเบียบ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของนายชางไฟฟา 
 

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


