
 

 

 

 

 

 

ประกาศกรมการปกครอง 
เรื่อง  รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารับราชการ ครั้งที่ 1/2553 

ในตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
---------------------------------- 

 ดวย กรมการปกครอง จะดําเนินการสอบแขงขนัเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง  

เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ดังน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ

และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตัง้บุคคลเขารับ

ราชการ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 1. ตําแหนงที่จะจะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ 
  1.1 ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
  1.2 อัตราเงินเดือน 
   (1) 6,470 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด หรือ 

   (2) 7,100 บาท สําหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสงู หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจาก

ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด 

  1.3 จํานวนอัตราวางที่บรรจุและแตงตั้งไดในครั้งแรก  100  อัตรา 
  1.4 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
   ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตนซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต  การกํากับ แนะนํา 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังน้ี 
   (1) ดานการปฏิบัติการ 
    (1.1)   จัดทําและปฏิบตัิงานดานเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพื่อใหงานเปนไป

ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
    (1.2) รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ  เพื่อใชประกอบในการทํางบประมาณ

ประจําปของหนวยงาน 
    (1.3) ตรวจสอบและดคูวามถกูตองของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพื่อใหเกิดความถกูตอง

ในการปฏิบัติงาน 
    (1.4) ประสานงานในระดับฝายหรือกลุมกับหนวยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไป

เพ่ือขอความชวยเหลือและรวมมือในงานและแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน 
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   (2) ดานการบริการ 
    (2.1) ใหคําแนะนํา ตอบปญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี แกเจาหนาท่ี      

ระดับรองลงมา หนวยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถายทอดความรู ความชํานาญแกผูที่สนใจ 
    (2.2) ประสานงานในระดับกลุม กับหนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป    

เพ่ือขอความชวยเหลือและความรวมมือในงานการเงินและบัญชี  และแลกเปลี่ยนความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชน

ตอการทํางานของหนวยงาน 

 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง ของผูมสีิทธิสมัครสอบ 
  2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
   ผูสมัครสอบ ตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
   ก. คุณสมบัติทั่วไป 
    (1) มีสัญชาติไทย 
    (2) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
    (3) เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุขดวยความบริสุทธิ์ใจ 
   ข. ลักษณะตองหาม 
    (1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
    (2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน   

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
    (3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน       

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
    (5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือ

เจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
    (6) เปนบุคคลลมละลาย 
    (7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด  

ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
    (8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 
    (9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรอืปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
    (11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 
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    ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9) 

(10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูน้ันตอง

ออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูน้ันตองออกจากงานหรือ

ออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 
    สําหรับพระภิกษุหรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขัน 

เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันท่ี      

27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

  2.2 คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
   ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังน้ี 
   2.2.1 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปรญิญาหลกัสูตร 2 ป ตอจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด ในสาขาวิชาการบัญชี หรือ 
   2.2.2 ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตร

ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาตามที่ ก.พ. กําหนด ในสาขาวิชาการบัญชี และ 
   2.2.3 เปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิ

การศึกษาอยางเดียวกับที่ใชสมัครสอบ 

 3. วิธีการรับสมัครสอบ 
  3.1 ผูประสงคจะสมัครสอบ สมัครไดทางอินเตอรเน็ต ตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ถึงวันที่     

7 มิถุนายน 2553 ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนดังน้ี 
   (1) เปดเว็บไซต http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th หัวขอ “รับสมัคร
สอบแขงขัน ครั้งที่ 1/2553” 
   (2) กรอกขอความใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด ระบบจะกําหนด

แบบฟอรมการชาํระเงินผานเคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมัติ 
   (3) พิมพแบบฟอรมการชําระเงินลงในกระดาษขนาดเอ 4 จํานวน 1 แผน หรือหากไมมี

เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหบันทึกขอมูลเก็บไวในรูปแบบ file ลงในสื่อบันทึกขอมูล เชน Diskette เปนตน 
   ในกรณีที่ไมสามารถพิมพแบบฟอรมการชําระเงินหรือบันทึกขอมูลได ผูสมัครสามารถเขาไป

พิมพแบบฟอรมการชําระเงิน หรือบันทึกขอมูลลงในสื่อบันทึกขอมูลใหมไดอีก แตจะไมสามารถแกไขขอมูลในการกรอก   

ใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณแลวได 
  3.2 นําแบบฟอรมการชําระเงินไปชําระเงินเฉพาะที่ เคานเตอร บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา      

ทั่วประเทศ ตั้งแตวันท่ี 17 พฤษภาคม 2553 ถึงวันท่ี 8 มิถุนายน 2553 ภายในเวลาทําการของธนาคาร การรับสมัคร        

จะมีผลสมบูรณ เม่ือชําระคาธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบรอยแลว 
  3.3 คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ จํานวน 230 บาท ประกอบดวย คาธรรมเนียมการสอบ  

จํานวน 200 บาท และคาธรรมเนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต จํานวน 30 บาท ทั้งน้ี คาธรรมเนียมในการ

สมัครสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 
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  3.4 ผูสมัครที่ชําระคาธรรมเนียมการสอบแลวสามารถตรวจสอบเลขประจําตัวสอบ ไดตั้งแตวันท่ี    

25 มิถุนายน 2553 เปนตนไปโดยเขาไปที่เว็บไซต http://job.dopa.go.th เม่ือไดรับเลขประจําตัวสอบแลว ใหพิมพ      
ใบสมัครลงในกระดาษเอ 4 

 4. เงื่อนไขการรับสมัคร 
  4.1 ผูสมัครสอบ  จะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิ

สมัครสอบในขอ 2.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ ภายในวันสุดทายของ              

การรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 7 มิถุนายน 2553 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตรของสถาบันใด 

จะตองถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบนัศึกษาน้ันเปนเกณฑ 
  4.2 ผูสมัครจะตองเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับ

คุณวุฒิการศึกษาอยางเดียวกันกับที่ใชสมัครสอบโดยไดรับการขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาค ก. ภายในวันปดรับสมัครสอบ 
  4.3 ในการสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถอืวาผูสมัครสอบเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง

ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544 ดังน้ันหากผูสมัคร 
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 
  4.4 ผูสมัครสอบจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ในกรณีที่มี

ความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ ซึ่งผูสมัครนํามายื่น ไมตรงหรือไมเปนไป

ตามประกาศรับสมัครสอบแขงขนั จะถือวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีตั้งแตตน และจะไมคืน

คาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 5. การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบยีบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
  กรมการปกครอง จะประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ กําหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกีย่วกับ

การสอบแขงขัน ภายในวันท่ี 25 มิถุนายน 2553 ณ กระดานประชาสัมพันธ ชั้น 1 กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค    

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และทางเว็บไซต http://job.dopa.go.th หรือ http://www.dopa.go.th หัวขอ          
“รับสมัครสอบแขงขัน ครั้งที่ 1/2553” 

 6. หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 
  แบงหลักสูตรการสอบ  ออกเปน 2 ภาค ดังน้ี 
  6.1 ภาคความรูความสามารถทีใ่ชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม 200 คะแนน  

   ทดสอบดวยวิธกีารสอบขอเขยีน เกี่ยวกับความรูดังตอไปนี้  
   6.1.1 ความรูเกีย่วกับการปฏิบัติราชการ (80 คะแนน) 
    (1) วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาท่ีและภารกิจของกรมการปกครอง 

    (2) ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ กฎหมายวาดวยการบริหารราชการแผนดิน 

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการ พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี      

งานสารบรรณ การรักษาความลับทางราชการ 
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   6.1.2 ความรูเกีย่วกับการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง  (120 คะแนน) 

    กฎหมายเกี่ยวกบัวิธีการงบประมาณ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพสัดุ      

พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549   

ความรูเกี่ยวกับการคลัง และการเงินการบัญชี 
  6.2 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

   ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี จากประวัติสวนตัว ประวัติ

การศึกษา ประวตัิการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผูเขาสอบ และจากการสัมภาษณ เพ่ือพิจารณา

สมรรถนะที่จําเปน (การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดม่ันในความถูกตอง  

ชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม) และความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ทวงทีวาจา อุปนิสยั ทัศนคติ อารมณ 

ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ บุคลกิภาพ รวมถงึความรูที่เปนประโยชนและคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจําเปน

ตอการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

 7. หลักฐานที่ตองยื่นสาํหรับการสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
  7.1 ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก และไมสวมแวนตาดํา 

ถายไมเกิน 1 ป ขนาด 1 x 1.5 น้ิว และลงลายมือชื่อในใบสมัครใหครบถวน 
  7.2 สําเนาประกาศนียบัตรและสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) จํานวน
อยางละ 2 ฉบับ ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยตองสําเร็จการศึกษาไดรับอนุมัติจาก     

ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัคร ทั้งน้ี กรณีที่ไมสามารถนําประกาศนียบัตรมายื่นพรอมใบสมัครสอบได ก็ใหนํา

หนังสือรับรองคณุวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวชิาทีส่ําเร็จการศึกษาและวันท่ีที่ไดรับอนุมัติ ซึ่งจะตองอยูภายใน    

วันปดรับสมัครมายื่นแทน 
  7.3 บัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง พรอมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ 
  7.4 สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. หรือสําเนา

ประกาศขึ้นทะเบียนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เฉพาะ ในระดับคุณวุฒิตามที่รับสมัคร จํานวน 1 ชุด 
  7.5 ใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกนิ 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคตองหามตามที่กฎ ก.พ. กําหนด 
  7.6 หลักฐานอื่น ๆ เชน สําเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล สําเนาใบสําคัญการสมรส (ในกรณีชื่อ-นามสกุล 

ในการสมัครไมตรงกัน) เปนตน อยางละจํานวน 1 ฉบับ 

  สําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงชื่อ วันท่ี และระบุ

เลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

 8.. เกณฑการตัดสนิ 
  ผูสอบแขงขันได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตรไมต่ํากวา รอยละ 60 

 9. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลําดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมภาคความรูความสามารถ      

ที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีที่มีผูสอบได

คะแนนรวมเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนภาค ค. มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา 



- 6 - 
 
  บัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถามี

การสอบแขงขันอยางเดียวกันน้ีอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขนัไดใหมแลว บญัชีผูสอบแขงขนัไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

 10. การบรรจุและแตงตั้ง 
  10.1 ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขนัไดเม่ือมี

อัตราวาง  โดยไดรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในขอ 1. 
  10.2 กรมการปกครอง  ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภท           

ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

 11. การนํารายชือ่ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ 
  กรณีที่สวนราชการมีตําแหนงวาง ในตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งตองการบุคคล        

ที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมือนหรือใกลเคียงกันกับตําแหนง        

ที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว ใหสวนราชการสามารถนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปน      

ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นได การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นน้ี ใหถือวาเปนการสอบ       

ครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผูสอบแขงขนัไดมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 
  
 
 (นายมงคล สุระสัจจะ) 
   อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน 

   อธิบดีกรมการปกครอง 
 


