
 

ส ำเนำ 
 

ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรท่ัวไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรบัสมัครบคุคลเพื่อเลอืกสรรเปน็พนักงานราชการทัว่ไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
 
  1.  ชื่อกลุ่มงำน ต ำแหน่ง รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน และ คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง        
กำรประเมินสมรรถนะ 
       ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  2.  คุณสมบัติท่ัวไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
          2.1.  มีสัญชาติไทย 

2.2.  มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี   
2.3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
2.4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ หรือ     

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน 
       2.5.  ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่         
ในพรรคการเมือง 
       2.6.  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เพราะกระท าความผิด
ทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.7.  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ 
       2.8.  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
 
  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ท าสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถ่ิน และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
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3.  กำรรับสมัคร 
      3.1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันท่ี 16 มกราคม 2560   
ถึงวันท่ี 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี ้
   (1)  เปิดเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงำน”  
   (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่ือตัว – นามสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ก าหนด ระบบจะก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ 
   (3)  พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษ A4 จ านวน 1 แผ่น หรือหากไม่มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น 
   ในกรณีที่ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
     3.2. น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพำะท่ีเคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ได้ทุกสำขำท่ัวประเทศ ต้ังแต่วันท่ี 16 มกรำคม 2560 ถึงวันท่ี 6 กุมภำพันธ์ 2560 ภายในเวลาท าการของ
ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อช ำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
     3.3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 300 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
   เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.4. ผู้สมัครสอบท่ีช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบ    
โดยจะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบผู้สมัครสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ และสำมำรถเข้ำไป
พิมพ์ใบสมัคร(ฉบับจริง) ได้ตั้ งแต่ วันประกำศรำยชื่ อ ผู้มีสิ ทธิ เข้ ำรับกำรประเมินฯ ท่ี เว็บไซต์ 
https://dede.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงำน”   
     3.5. ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง  รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

4.  เง่ือนไขกำรรับสมัคร 
(1)  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำน้ัน 
(2)  ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต ำแหน่ง  เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขไม่ได้ 
(3)  ผู้สมัครเข้ารับการเลอืกสรรจะต้องเป็นผูม้ีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันท่ีปิดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 3 กุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึก ษา            
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเป็นเกณฑ์ 
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(4)  การสมัครสอบตามข้ันตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือช่ือและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อ            
เจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 137 

(5)  ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
สอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามาย่ืนไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผูข้าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                   5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ  และสถำนท่ีในกำรประเมิน 

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน                
ในวันท่ี 1 มีนำคม 2560  ณ ที่ปิดประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทางเว็บไซต์  
https://dede.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงำน” และหัวข้อย่อย “กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ   
วัน เวลำ สถำนท่ี ในกำรประเมินสมรรถนะ”  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
                          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวิธีการ
ประเมินสมรรถนะรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้
  7.  หลักฐำนกำรสมัครท่ีต้องน ำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำท่ีในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
   (1) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออก
ให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน 
   (2) บัตรประจ าตัวสอบ (ฉบับจริง) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง    
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ 
บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพโดยเฉพาะเท่านั้น ขนาด 1X1.5 นิ้ว และลงลายมือช่ือในบัตรประจ าตัว
สอบ (ฉบับจริง) ให้ครบถ้วน 
  8.  หลักฐำนกำรสมัครท่ีต้องน ำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำท่ีในวันเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 (เฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน) ดังน้ี 

       (1) ใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 น้ิว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบประกาศนียบัตร (คุณวุฒิระดับ ปวช. หรือ ปวส.) หรือ ส าเนา           
ใบปริญญาบั ตร  (คุณ วุฒิ  ป .ตรี ) และส าเนาระเบียนแสดงผลการ ศึกษา (Transcript of Records)                 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกบัต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 
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   ในกรณีที่ไม่สามารถน าหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นสมัครได้ ให้น าหนังสือ
รับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้ 
   (3) ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   (4) ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล   
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ในส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จ านวน
อย่างละ 1 ฉบับ 
   (5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องหา้มตามกฎ 
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่ 
    -  วัณโรคในระยะแพร่กระจายเช้ือ 
    -  โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    -  โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
    -  โรคพิษสุราเรื้อรัง  
    -  โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. ก าหนด 
   ท้ังน้ี ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”     
ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร    
ทุกฉบับ และให้เรียงเอกสำรตำมล ำดับ (1) – (5)  
 

9.  เกณฑ์กำรตัดสิน 
                       (1)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
   (2)  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60  
   (3)  การจัดจ้างจะเป็นไปตามล าดับที่สอบได้ 
 

10.  กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
                         (1)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายช่ือผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบทางเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com  
   (2)  การจัดจ้างจะเรียงล าดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 สูงสุดลงมาตามล าดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน 
 

/ ความรู้ ... 
 

https://dede.job.thai.com/
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ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่  
สูงกว่า 
   (3)  บัญชีรายช่ือดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันข้ึนบัญชี 
 

11.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงานก าหนด 
 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    4   มกราคม  พ.ศ.  2560 
 
        ประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ 
                        (นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ) 

       อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
       (นายศุภกร  เลาหสุขไพศาล)              รัฐปกรณ์ /  ร่าง / พิมพ์          
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     ศุภกร / ทาน 
 
 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

กลุ่มงำน    วิชาชีพเฉพาะ 
ชื่อต ำแหน่ง    นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร ์และด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       1    อัตรา      
ค่ำตอบแทน    19,500  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ทยีบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
หรือ สาขาวิชา/ทางภูมิศาสตร์  หรือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์           
ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางภูมิศาสตร์แผนที่  ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ และทางภูมิสารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม       
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 
 ส่วนท่ี 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ) 

-  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ข้ันสูงที่เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงาน 
-  ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ GIS (Geographic Information Systems) 
-  ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าฐานข้อมลู วิเคราะห์ และแสดงผลเชิงพื้นที่ ด้วยโปรแกรม 

ArcMap 
-  ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ (Geo-Informatics) 

 ส่วนท่ี 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมลู ระบบส่งสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

-  ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
-  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การจัดท าสื่อ การประเมินติดตามแผน  

 ส่วนท่ี 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและ
การเมอืง  

 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 

/ กำรประเมิน ... 
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กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักทรัพยำกรบุคคล    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
อัตรำว่ำง       2    อัตรา      
ค่ำตอบแทน    18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา      
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 

 ส่วนท่ี 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารงานบุคคล 
    -  ความรู้เรื่องการบรหิารงานทรัพยากรบคุคล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล 

-  ความรู้เกี่ยวกันการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าสื่อ การประเมินติดตามแผน 

 ส่วนท่ี 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

 ส่วนท่ี 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
         -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  

 -  ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 
 

/ กำรประเมิน ... 
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กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักวิชำกำรพัสดุ    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
วิชาการพัสดุ  ภายใต้การก ากับ  แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       2    อัตรา      
ค่ำตอบแทน    18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ  
                สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรอื สาขาวิชาบรหิารรัฐกิจ หรอื สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
                หรือ สาขาวิชาบรหิารธุรกิจ  
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
   -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เติม 

-  ความรู้เรื่องการบริหารงานพัสด ุและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสด ุ
-  ความรู้เกี่ยวกันการพัฒนาหลักสูตร การจัดท าสื่อ การประเมินติดตามแผน 

 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

         -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  
 -  ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
อัตรำว่ำง       1    อัตรา      
ค่ำตอบแทน    18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา      
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
     -  ความรู้เรื่องนโยบายและแผน และกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
     -  ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 
 -  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 

         -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง  
 -  ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 

-  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 
ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 

กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักจัดกำรงำนท่ัวไป    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการภายในส านักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป  ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       4    อัตรา 
ค่ำตอบแทน    18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในทุกสาขาวิชา      
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 
- ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
  และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2548 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารราชการแผน่ดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้เกี่ยวกับพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
- ความรู้เกี่ยวกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ. 2546 
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักวิชำกำรพลังงำน    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการท างาน ปฏิบัติงานด้านพลังงาน 
ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       6    อัตรา  
ค่ำตอบแทน    18,000  บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิปรญิญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ 
           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ      
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 

 ส่วนท่ี 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ) 
 -  ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร ์

 ส่วนท่ี 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
 -  ความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเกี่ยวกับการอนรุักษ์พลงังาน / พลังงานทดแทน 
 -  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579 
 -  แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579  

 ส่วนท่ี 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ) 
- ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบญัญัติข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมือง  
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 
 
 

/ กำรประเมิน ... 
 



2 
 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริการ 
ชื่อต ำแหน่ง    เจ้ำพนักงำนธุรกำร    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     
                       ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการ
ทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
อัตรำว่ำง       7    อัตรา  
ค่ำตอบแทน    11,280 – 13,800 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒ ิ
                อย่างอื่นทีเ่ทียบได้ในระดบัเดียวกนั  ในทุกสาขาวิชา      
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
 -  ความรู้เรื่องงานด้านธุรการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ 
 -  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
        และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548 

-  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตกุารณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิ่งแวดล้อมและ
การเมอืง  

 -  ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 
-  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน 



คณุสมบตัิเฉพำะต ำแหนง่และกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    เทคนิคทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นำยช่ำงเทคนิค    
ลักษณะงำนท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค      
ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       12    อัตรา  
ค่ำตอบแทน    11,280 – 13,800 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบัอนุมัตงิบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรอื หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพจิารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒิ  ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.)  หรอืคุณวุฒิอย่างอื่นที ่
                เทียบได้ในระดบัเดยีวกัน  ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม  
           หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน       
กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)) 

ส่วนท่ี 1  ควำมรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ) 

 ส่วนท่ี 1.1 (60 คะแนน 48 ข้อ) 
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรือ ด้านเครื่องกล หรือ ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม  
  หรือ ด้านอิเลก็ทรอนิกส์ หรือ ด้านช่างยนต์ หรอื ด้านช่างกลโรงงาน 

 ส่วนท่ี 1.2 (20 คะแนน 16 ข้อ) 
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน 
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
- ความรู้เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

 ส่วนท่ี 1.3 (20 คะแนน 16 ข้อ) 
- ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบส านักนายกรฐัมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมลูเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สงัคม สิง่แวดล้อมและการเมือง  

ส่วนท่ี 2  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ) 
 

/ กำรประเมิน ... 
 



2 
 
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2  
(โดยกำรสอบสัมภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์จ ำลอง และหรือกรณีศึกษำ (คะแนนเต็ม 100 
คะแนน))  

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ  (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 

 
 
 


