(เอกสารแนบทายประกาศที่ 4 ตามประกาศกรมการปกครอง ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564)
*****************************************
หนวยที่ 4

ตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอรปฏิบัติงาน

อัตราวางครั้งแรก

จํานวน 3 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
ปฏิบัติงานดานเครื่องคอมพิวเตอร6 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) ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บํารุงรักษา ซ'อมแซม ตรวจสอบการทํางาน แกไขป2ญหาการใชงาน
ของระบบเครื่องคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6 ต'อพ'วง ระบบเครือข'ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต'าง ๆ เพื่อให
ระบบงานต'าง ๆ สามารถใชงานไดอย'างต'อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
(2) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลขอมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ
สํารอง กูคืนขอมูล เพื่อสนับสนุนการใชประโยชน6ขอมูล และปIองกันการสูญหายของขอมูล
(3) จั ด ทํ า ทะเบี ย น รวบรวม และเก็ บ ขอมู ล ทางสถิ ติ ข องการใชงาน เพื่ อ การวางแผน
บํารุงรักษา
2. ดานการบริการ
(1) ใหคํ า แนะนํ า ตอบป2 ญ หา แกไขป2 ญ หา ใหแก' ผู ใชงานและผู รั บ บริ ก าร ทั้ ง ภายใน
และภายนอกหน'วยงาน เพื่อใหสามารถใชงานไดอย'างถูกตองและมีประสิทธิภาพ
(2) ประสาน แลกเปลี่ย นความรู และขอมูล ต'า ง ๆ ทั ้ง ภายในและภายนอกหน'ว ยงาน
เพื่อประกอบการปฏิบัติงานไดอย'างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
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 .
ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส6 สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6 หรือ
2. ไดรั บ คุ ณ วุ ฒิ อ นุ ป ริ ญ ญาหลั กสู ต ร 3 ปJ ต' อ จากประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษา
ตอนปลายหรือเทียบเท'า หรือคุณวุฒิอย'างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส6
หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร6 และ
3. เป/น ผูสอบผ'านการวัดความรูความสามารถทั่ วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดั บอนุ ปริญ ญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
/ หลักสูตร ...

-2หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
1. ความรูพื้นฐานในการปฏิบตั ิราชการในสังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (50 คะแนน)
1.1 ความรูดานวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
1.2 ความรูเกี่ ย วกั บ สภาพแวดลอม สถานการณ6 ป2 จ จุ บั น ทางการเมื อง เศรษฐกิ จ สั งคม
และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต'างประเทศ
1.3 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
พระราชกฤษฎี ก าว' า ดวยหลั ก เกณฑ6 แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบานเมื อ งที่ ดี ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ
ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ
2. ความรูและทักษะพื้นฐานที่ใชในการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงเจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร
(150 คะแนน)
2.1 การใชงานระบบปฏิบัติการ
2.2 การสื่อสารขอมูลและเครือข'าย
2.3 ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร6
2.4 ระบบคอมพิวเตอร6และอุปกรณ6
2.5 ระบบฐานขอมูลเบื้องตน
2.6 แนวนโยบายที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ และกฎหมายว'าดวย
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร6
2.7 ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร6ในป2จจุบัน และแนวโนมในอนาคต
การสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) โดยวิธีการสัมภาษณ6รายบุคคล
***************************************************************************

