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

ตําแหนงเจาหนาที่ปกครองปฏิบัติงาน

อัตราวางครั้งแรก

จํานวน 50 อัตรา

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

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

