
 
ประกาศกรมการปกครอง 

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง 

     เจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) พ.ศ.2551 
******************** 

ดวย ก.พ. ไดมอบหมายใหกรมการปกครองดําเนินการสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.2/ 2983  ลงวันที่ 21 เมษายน 2551   
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 62 และมาตรา 132 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  
ประกอบกับหนังสือสาํนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักสูตร วิธกีารสอบแขงขัน และวิธ ี
ดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปน 
ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขนัได จงึประกาศรับสมัครสอบแขงขัน เพือ่บรรจุบคุคลเขารับ 
ราชการในสงักัดกรมการปกครอง  ดังตอไปนี้ 

1.  ตําแหนงที่รับสมัครสอบ 
- ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) 
- อัตราเงินเดือน 7,940 บาท หรือตามที่ ก.พ. กําหนด 
- จํานวนอัตราวางที่บรรจุไดในครั้งแรก  120  อัตรา    
- ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่ในงานการปกครองที่เกีย่วของตามกฎหมายและระเบียบเกีย่วกับ 

การอนุญาต การจดและจัดทําทะเบียนตาง ๆ การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน การจัดต้ัง ยุบ หรือเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง 

การปองกันและรักษาความสงบ การสอบสวนและไกลเกลี่ยกรณีพิพาทตาง ๆ การสงเสริมอาชีพ และปฏิบัติหนาท่ีอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวของ หรือไดรับมอบหมาย 

     ผูสมัครสอบ ควรเปนผูที่มีความพรอมและสามารถไปปฏิบัติหนาท่ีราชการประจําในตางจังหวัด  
ซึ่งอาจเปนพ้ืนท่ีที่หางไกลและทรุกันดารได โดยจะตองเปนผูที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง 

2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ของผูมีสิทธิสมัครสอบ 

    2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
ผูสมัครสอบ  ตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปนี้ 
   ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ดวยความบริสทุธิ์ใจ 
/ข.  ลักษณะ ...... 
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   ข.  ลักษณะตองหาม 

(1)  เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2)  เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอน 

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(3)  เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
(4)  เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนท่ีรังเกียจของสังคม 
(5)  เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง 

หรือเจาหนาท่ีในพรรคการเมือง 
(6)  เปนบุคคลลมละลาย 
(7)  เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทําความผิด 

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

ระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
(10) เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบ 

ขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 
(11) เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงานในหนวยงานของรัฐ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหามตาม ข. (4) (6) (7) (8) (9)  
(10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) หรือ (9) ผูน้ันตอง 
ออกจากงานหรอืออกจากราชการไปเกินสองปแลว  และในกรณีมีลักษณะตองหามตาม (10) ผูน้ันตองออกจากงาน 
หรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณอีอกจากงานหรอืออกจากราชการเพราะทุจริตตอหนาท่ี 

 2.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
ผูสมัครสอบ  จะตองเปนผูไดรับวฒิุ ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร  

หรือกฎหมาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง 

3.  วิธีการรับสมัครสอบ 
    รับสมัครสอบทางอินเตอรเน็ต  ตั้งแตวันที่  25 มิถุนายน  ถึงวันที่  15 กรกฎาคม  2551   

ตลอด 24 ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต  http://job.dopa.go.th  หรือ  http://www.dopa.go.th 
หัวขอ “ การสมัครสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) พ.ศ.2551 ” 
โดยผูมีคุณสมบัติดังกลาวขางตน และประสงคจะสมัครสอบแขงขัน ตามเงื่อนไข หลักเกณฑและวิธีการสอบที่กําหนด 
ใหดําเนินการตามขั้นตอนและจัดสงเอกสารการสมัครสอบ ดังน้ี 

/3.1  ใหผูสมัคร ...... 
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    3.1  ใหผูสมัครกรอกขอมูลการสมัครสอบใหถูกตองและครบถวน ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด 
และเมื่อยืนยันขอความที่ไดกรอกแลว ระบบจะออกเลขประจําตวัสอบ ใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินคาสมัครสอบให 
โดยอัตโนมัติ จากนั้นพิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงิน ลงในกระดาษขนาด  A4  อยางละ 1 แผน หรือ หากไมมี 

เครื่องพิมพในขณะนั้น ใหทําการบันทึกขอมูลดังกลาวเพื่อนําไปพิมพในภายหลัง ในกรณีที่ไมสามารถบันทึกขอมูล 

หรือพิมพได ผูสมัครสามารถคนหาและบันทึกขอมูลใหม หรือพิมพใบสมัครและแบบฟอรมการชําระเงินน้ันไดอีก แตจะ 
ไมสามารถแกไขขอมูลท่ีไดกรอกและยืนยันการสมัครในครั้งแรกได 

    3.2  นําแบบฟอรมการชําระเงิน ตามขอ 3.1 ไปชําระเงิน ผานเคานเตอร  บมจ. ธนาคารกรุงไทย  
ไดทุกสาขาทั่วประเทศ  ตั้งแตวันที่  25 มิถุนายน  ถึงวันที่  16 กรกฎาคม  2551 ภายในเวลาทําการของธนาคาร  โดยใหเก็บ 
หลักฐานการชําระเงินไวเปนหลักฐานดวย 
      3.3  ใบสมัครที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ตามขอ 3.1 ใหจัดสงพรอมเอกสาร  ดังน้ี 

   (1)  ใบสมัครสอบที่พิมพจากอินเตอรเน็ต ใหติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวกและไมสวม 
แวนตาดํา ซึ่งถายไมเกิน 6 เดือน ขนาด 2 น้ิว  พรอมท้ังลงลายมือชื่อใบสมัคร  จํานวน  1  ฉบับ 

(2)  สําเนา  บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ ซึ่งปรากฏเลข 
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก ชดัเจน  จํานวน  1  ฉบับ 

(3)  สําเนา  ใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record)  
ซึ่งแสดงหรือระบุวาเปนผูไดรับ วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา ทางรัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร หรือกฎหมาย เทาน้ัน  
โดยจะตองระบุวนัท่ีสําเร็จการศกึษาไวดวย และจะตองสําเรจ็การศึกษาภายในวันปดรับสมัครสอบคือ วันท่ี  15 กรกฎาคม  
2551  อยางละ  2  ฉบับ ( หากเปนสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ใหใชฉบับภาษาไทย ) 

     สําหรับผูที่ยังไมไดรับใบปริญญาบัตร ใหใชหนังสือรับรองการสําเร็จการศึกษา รวมกับ 
ระเบียนแสดงผลการเรียน แทนได และจะตองเปนไปตามเงื่อนไขการรับสมัคร ตามขอ 4.1 
   (4)  สําเนา  หนังสอืรับรองผลการสอบผาน ภาค ก. ของ ก.พ. ( เฉพาะ ผูทีแ่จงวามีหนังสือ 
รับรองผลการสอบภาค ก. ของ ก.พ. แลว )  จํานวน   1 ฉบับ  

(5)  สําเนา  หลักฐานอื่น ๆ เชน ใบสําคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกลุ  อยางละ  1  ฉบับ 
(ในกรณีหลักฐาน (2) และ (3) หรือ (4) ไมตรงกัน) 

     สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใหลงลายมือชื่อรับรองสําเนา พรอมระบุเลขประจําตัวสอบ กํากับ 
ไวมุมบนดานขวา ทุกหนาของสําเนาเอกสาร 

(6)  หนังสอืรับรองจากผูบังคับบญัชา ซึ่งเปนผูมีอาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 อนุญาตใหสมัครสอบแขงขันได  ( เฉพาะ ผูสมัครสอบที่เปนขาราชการพลเรือนสามัญ  
ดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือสูงกวา โดยตําแหนงที่ดํารงอยูน้ัน ใชคุณวุฒิเชนเดียวกันกับคุณวุฒิตามคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงที่รับสมัครสอบแขงขัน และจะตองไดรับอนุญาตกอนการสมัครสอบ )  ฉบับจริง จํานวน  1  ฉบับ 
(7)  ซองจดหมายขนาด 11 x 22 เซนติเมตร ติดแสตมปราคา 3 บาท จาหนาซองถึงตนเอง  

ระบุเลขประจาํตัวสอบไวที่หนาซองใหถกูตอง โดยไมตองปดผนึกซอง  ( เฉพาะ ผูที่จะตองเขาสอบ ภาค ก. ในการสอบครั้งน้ี  
เพื่อที่สํานักงาน ก.พ. จะไดขึ้นทะเบียนและจัดสงหนังสือรับรองผลการสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ไปใหผูที่สอบผานทางไปรษณีย ) 

/ใหนํา ...... 
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ใหนําเอกสาร (1) – (7) ใสซองขนาด A4  ปดผนึก  วงเล็บมุมซอง “ สมัครสอบปลัดอําเภอ  

เลขประจําตัวสอบ ................... ”  สงถึง  กรมการปกครอง  ตู ปณ. 33  ปณฝ. มหาดไทย  กทม. 10206   
ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2551  

    3.4  ผูสมัครสอบตองเสียคาใชจายในการสมัครสอบ  130  บาท  ประกอบดวย 
 3.4.1   คาธรรมเนียมสอบ  จํานวน  100  บาท 
 3.4.2  คาธรรมเนียมธนาคาร รวมคาบริการทางอินเตอรเน็ต  จํานวน  30  บาท  

การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณเม่ือชําระคาใชจายในการสมัครสอบและจัดสงเอกสาร 
ตามขอ 3.3 ถึงกรมการปกครอง ภายในวันและเวลาที่กําหนด คาใชจายในการสมัครสอบจะไมคืนใหไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4.  เงื่อนไขการรับสมัคร 

    4.1  ผูสมัครสอบ  จะตองเปนผูไดรับวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงในขอ 2.2 
และการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาของสถานศกึษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขัน้ปริญญาบัตรของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ  โดยจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับ 
อนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา ภายในวันปดรับสมัครสอบ คือวันที่  15 กรกฎาคม 2551 

    4.2  การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกลาวขางตน ถือไดวาผูสมัครเปนผูลงลายมือชื่อและรับรอง 
ความถูกตองของขอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ.2544  ดังน้ัน หากผูสมัคร 
จงใจกรอกขอมูลอันเปนเท็จ อาจมีความผิดฐานแจงความเท็จตอเจาพนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 

    4.3  ผูสมัครสอบจะตองรบัผดิชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติครบถวน 
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ใหถูกตองครบถวน โดยเฉพาะอยางยิ่งการกรอก 
ชื่อ - ชื่อสกุล และเลขประจําตัวประชาชน ในกรณีที่หลักฐานการแสดงตนเขาหองสอบของผูสมัคร ไมตรงกับขอมูลการ 
สมัครสอบ จะไมอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด  
      4.4  กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจสอบพบวาเอกสารหลักฐาน คุณวุฒิ  
ซึ่งผูสมัครไดยืน่ ไมตรงหรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะถอืวาผูสมัครสอบเปนผูขาดคุณสมบัติในการ

สมัครสอบครั้งน้ีตั้งแตตน 

    4.5  สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขาสอบแขงขนั 
เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการได  ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันท่ี  
27 มิถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของคําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันท่ี 17 มีนาคม 2538 

5.  การประกาศรายชือ่ผูมีสิทธเิขาสอบ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบยีบเกี่ยวกับการสอบแขงขัน 
      กรมการปกครองจะประกาศรายชื่อผูสมัครที่ไดรับรองตนเอง ตามขอ 4.2 ขอ 4.3 และไดชําระ
คาใชจายในการสมัครสอบ เปนผูมีสิทธิเขาสอบ พรอมกําหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบยีบเกีย่วกับการสอบแขงขัน 
ในวันท่ี  6 สิงหาคม  2551 ทางเว็บไซต http://job.dopa.go.th  หรือ  http://www.dopa.go.th  หัวขอ  
“ การสมัครสอบแขงขัน เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) พ.ศ.2551 ” 

/6. หลักสูตร ...... 
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6.  หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

กําหนดวิธีการสอบแขงขัน โดยแบงหลักสูตรการสอบออกเปน 3 ภาค ดังน้ี 

6.1 ภาคความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.)  ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) 

ทดสอบโดยวิธสีอบขอเขียน  ดังตอไปนี้  
(1)  วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล ( 100 คะแนน ) 
     ทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห และสรุปเหตุผล โดยการใหสรุปความหรือ 

ใหจับประเด็นในขอความหรอืเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม  
หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลี่ยนแปลงที่นาจะเปนไปตามขอมูลหรือสมมุติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรปุเหตุผล 
โดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว 

(2)  วิชาภาษาไทย ( 100 คะแนน) 
     (2.1)  ความเขาใจภาษา 

   การอาน และทําความเขาใจกบับทความหรือขอความที่กําหนดไว แลวตอบคําถาม 
ที่ตามมาในแตละบทความหรือขอความ ทั้งน้ี รวมไปถึงการสรุปและตีความดวย 

     (2.2)  การใชภาษา 
(2.2.1)  การเลือกใชคําหรือกลุมคํา 
(2.2.2)  การเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักภาษา 
(2.2.3)  การเรียงขอความ 

ทั้งน้ี  ผูสมัครรายใด  มีหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ.  และไดแจงไวในการ 
กรอกขอมูลการสมัครสอบแลว  ไมตองเขาสอบ ภาค ก. ในการสอบแขงขันครั้งน้ีอีก 

กรณีที่ผูสมัครรายใด  มีหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. แลว  แตไมไดแจงไว 
ในการกรอกขอมูลการสมัครสอบ  สามารถนําสําเนาผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. มายื่นได ภายในวันสอบภาค ก.  
ในการสอบครั้งน้ี ที่กองอํานวยการสอบ ของสนามสอบที่เขาสอบ กอนเวลา 09.30 น.  เพ่ือจะไดไมตองเขาสอบภาค ก. ครัง้น้ี 

ในกรณีที่ผูสมัครรายใด  มีหนังสือรับรองผลการสอบผานภาค ก. ของ ก.พ. แลว  แตไมไดแจงไว 
ในการกรอกขอมูลการสมัครสอบ และไดเขาสอบภาค ก. ในครั้งน้ี  จะถือผลการสอบครั้งน้ีเปนเกณฑการตัดสินตามขอ 7. 

     6.2 ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)  ( คะแนนเต็ม 200 คะแนน ) 

   ทดสอบความรู ความเขาใจ ที่เกี่ยวของกับงานในหนาท่ีของตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 
(ปลัดอําเภอ) โดยวิธีสอบขอเขียน ดังน้ี 

(1)  ความรูพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานราชการ ( 100 คะแนน ) 

(1.1)  ความรูในหลักวิชาทางการเมือง การปกครองและการบริหารราชการแนวใหม 

(1.2)  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดลอมปจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
ของประเทศไทยและของตางประเทศ 

(1.3)  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใชในการปฏิบัติราชการ  เชน 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน  กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

/พลเรือน ...... 



- 6 - 
 
พลเรือน  กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  กฎหมายวาดวยความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี  กฎหมาย 
วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  ระเบียบ 
เกี่ยวกับงานสารบรรณ  ระเบียบเกี่ยวกับการรกัษาความลับของทางราชการ  ระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน  
การคลังและพัสดุ 

(1.4)  ความรูเบือ้งตนเกีย่วกับกฎหมายท่ัวไป กฎหมายอาญา กฎหมายแพง กฎหมายวิธี 
พิจารณาความแพง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

(2)  ความรู ความเขาใจในภารกจิของกรมการปกครอง ( 100 คะแนน ) 

(2.1)  วิสัยทัศน พันธกิจ โครงสราง อํานาจหนาที่ และภารกิจของกระทรวงมหาดไทย  
และกรมการปกครอง 

(2.2)  การปกครองทองที่ ไดแก กฎหมายวาดวยลกัษณะปกครองทองที่ กฎหมายและ 
ระเบียบ ขอบงัคับ ที่เกี่ยวของกบักํานัน ผูใหญบาน ฯลฯ และคณะกรรมการหมูบาน 

     (2.3)  ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร  งานบัตรประจําตัวประชาชน  
งานทะเบียนท่ัวไป  งานอาวุธปน เครื่องกระสุนปน วัตถุระเบิด ดอกไมเพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปน  งานการพนัน  งานควบคุม 
การเรี่ยไร  งานควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา  งานโรงรับจํานํา  งานโรงแรม  และงานสถานบริการ 

     (2.4)  ความรูเกี่ยวกับการอํานวยความเปนธรรมใหแกประชาชน การรักษาความสงบ 
เรียบรอย ความม่ันคงภายในและการจัดระเบียบสังคม ในหนาท่ีของกรมการปกครอง 

     6.3 ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)  ( คะแนนเต็ม 100 คะแนน ) 

ทดสอบความพรอมของผูที่มีความเหมาะสมที่จะสามารถปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงที่รับสมัคร 

โดยการทดสอบ ดังน้ี 
   (1)  การทดสอบสมรรถภาพรางกาย ( 50 คะแนน ) 

     เปนการทดสอบสมรรถภาพรางกาย ตามแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางงายของ

การกีฬาแหงประเทศไทย โดยผูเขาทดสอบจะตองเปนผูที่มีรางกายสมบูรณ แข็งแรง และสามารถเขาทดสอบสมรรถภาพ

รางกายตามที่กําหนดได ประกอบดวย 

        (1.1)  ดันพื้น (ชาย 30 ครั้ง/นาที) (หญิง 20 ครั้ง/นาที)   ( 15 คะแนน ) 
        (1.2)  นอนยกตัว (ชาย 42 ครั้ง/นาที) (หญิง 26 ครั้ง/นาที)  ( 15 คะแนน ) 
        (1.3)  วิ่งระยะทาง  2,000 เมตร ภายในเวลา 11 นาที  ( 20 คะแนน ) 

(2)  การประเมินบุคคลและสัมภาษณ ( 50 คะแนน ) 

     เปนการประเมินผูเขาสอบจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน  
และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่น รวมทั้งจากการสัมภาษณ  เพ่ือพิจารณาสมรรถนะและความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน  
ทวงทวีาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพรบิ บุคลิกภาพ รวมถงึความรูที่เปนประโยชน 
และคุณลักษณะที่เหมาะสมอื่นและจําเปนตอการปฏิบัติหนาท่ี เปนตน 

ผูเขาทดสอบสมรรถภาพรางกายจะตองไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 50 (25 คะแนน) โดยจะนํา 
คะแนนทีไ่ดไปรวมกับคะแนนการประเมินบุคคลและสัมภาษณ 

/ทั้งน้ี ...... 
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ทั้งน้ี  กรมการปกครองกําหนดใหทดสอบความรูความสามารถทัว่ไป (ภาค ก.) และภาคความรู 
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน  แลวจึงใหผูผานการทดสอบทั้ง 2 ภาค เขาสอบภาคความเหมาะสม 
กับตําแหนง (ภาค ค.) ตอไป  โดยจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบและระเบยีบวิธีการสอบ ภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนง (ภาค ค.)  ในภายหลัง  ทางเว็บไซต http://www.dopa.go.th  หรือ  http://job.dopa.go.th  

หัวขอ “ การสมัครสอบแขงขัน เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงเจาพนักงานปกครอง 3 (ปลัดอําเภอ) พ.ศ.2551 ”  

7.  เกณฑการตดัสิน 
    ผูสอบแขงขนัได จะตองเปนผูที่สอบไดคะแนนในแตละภาคตามหลักสูตรไมต่ํากวา รอยละ 60 

8.  การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
    การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได จะเรียงลาํดับที่จากผูสอบไดคะแนนรวมภาคความรูความสามารถ 

ที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) สูงสุดลงมาตามลําดับ กรณีที่มีผูสอบ 
ไดคะแนนรวมเทากัน จะใหผูที่ไดคะแนนภาค ค. มากกวาอยูในลําดับที่สูงกวา หากไดคะแนน ภาค ค. เทากันจะให 
ผูไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

    บัญชีผูสอบแขงขันได จะขึ้นบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี แตถา 
มีการสอบแขงขนัอยางเดียวกันน้ีอีก และไดขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งน้ีเปนอันยกเลิก 

9.  การบรรจุและแตงตั้ง 
    ผูสอบแขงขนัไดจะรับการบรรจุและแตงตั้ง ตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขนัไดเม่ือมีอัตราวาง  

โดยไดรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กําหนดเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ระบุไวในขอ 1.  
      กรมการปกครอง  ไมรับโอนผูสอบแขงขันไดที่เปนขาราชการ หรือพนักงานของรัฐทกุประเภท 
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

    ในกรณีที่มีตําแหนงวางในสวนราชการอื่น บัญชีผูสอบแขงขันไดจะใชบรรจุในสวนราชการอื่นได 

จึงประกาศมาเพือ่ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ   ณ   วันท่ี  17  มิถุนายน  พ.ศ. 2551 

อธิบดีกรมการปกครอง 


