
 
 

 
( สําเนา ) 

 
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

เรื่อง   รับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงต้ังบุคคลเขารับราชการ 
…………………………………………………..…… 

 
  ดวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จะดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ            
พลเรือน พ.ศ. 2551 และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 15 ลงวันที่  11 ธันวาคม 2551                            
เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร
สอบแขงขันฯ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1.  ตําแหนงท่ีจะบรรจุและแตงต้ัง และเงินเดือนท่ีจะไดรับ 
1.1. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.1)           

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.2.  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.2)          

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.3.  ตําแหนง วิศวกรปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.3)           

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.4.  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.4)         

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.5.  ตําแหนง วิศวกรปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.5)          

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.6.  ตําแหนง วิศวกรปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.6)           

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.7.  ตําแหนง นักวิทยาศาสตรปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.7)          

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.8.  ตําแหนง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.8)           

 อัตราเงินเดือน 16,400 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
1.9.  ตําแหนง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.9)          

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
   1.10.  ตําแหนง วิศวกรปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.10)          

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
   1.11.  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ตําแหนงที่ 1.11)          

 อัตราเงินเดือน 10,200 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
     1.12.  ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ตําแหนงที่ 1.12)         

 อัตราเงินเดือน 13,300 บาท หรือตามที่ ก.พ. จะกําหนด 
 
 

/ 2. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ............. 
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2.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และจํานวนตําแหนงวางที่จะบรรจุครั้งแรกของแตละตําแหนง 
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 
 

3.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ 
3.1.  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติทั่วไป และไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 36 แหง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังตอไปน้ี 
ก.  คุณสมบัติทั่วไป 

(1)  มีสัญชาติไทย 
(2)  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป 
(3)  เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุขดวยความบริสุทธ์ิใจ 
ข. ลักษณะตองหาม 

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟน

เฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน

ตามพระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
(7) เปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดรับกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
(8) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอื่นของรัฐ 
(9) เปนผูเคยถูกลงโทษใหออก หรือปลดออก เพราะกระทําผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
(10)   เปนผูเคยถูกลงโทษไลออก เพราะกระทําผิดวินัยตามพระราชบัญญัติน้ี 

หรือตามกฎหมายอื่น 
(11)   เปนผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ หรือเขาปฏิบัติงาน            

ในหนวยงานของรัฐ 
 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะตองหาม (4) (6) (7) 
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเวนใหเขารับราชการได แตถาเปนกรณีมีลักษณะตองหามตาม (8) 
หรือ (9) ผูน้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปแลว และในกรณีลักษณะตองหามตาม(10) ผู
น้ันตองออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปแลว และตองมิใชเปนกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตตอหนาที่แลว                                                   

/ สําหรับผูที่มี ........... 
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สําหรับผูที่มีลักษณะตองหามตาม (1) ใหมีสิทธิสมัครสอบแขงขันได แตจะมี
สิทธิไดรับบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากการเปนผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองแลว 
        สําหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไมรับสมัครสอบและไมอาจใหเขา
สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ทั้งน้ี ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝายบริหาร                      
ที่  นว 89/2501 ลงวันที่  27 มิ ถุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ข องคําสั่ งมหาเถรสมาคม                            
ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 

3.2.  ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตามที่ระบุไวใน รายละเอียด
แนบทายประกาศน้ี (เอกสารหมายเลข 1) 

 
4. การรับสมัครสอบ 

4.1. วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 
ใหผูประสงคจะสมัครสอบขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่  กลุมบริหาร                 

งานบุคคล สํานักบริหารกลาง  ช้ัน 9 อาคาร 7 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน                       
เลขที่ 17 ถนนพระราม  1  เชิงสะพานกษัตริยศึก  เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330 ต้ังแตวันท่ี 25 มิถุนายน 
2556 ถึงวันท่ี  15  กรกฎาคม 2556 ในวันราชการ ภาคเชาเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 11.30 น. ภาคบายเวลา  
13.30 น.  ถึงเวลา 16.00 น. 

4.2. คาธรรมเนียมสอบ 
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 200 บาท   
คาธรรมเนียมจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

4.3. หลักฐานที่ตองย่ืนพรอมใบสมัครสอบ   
(1)  รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1.5 X 2 น้ิว                 

ถายครั้งเดียวกันไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป  
(2)  สําเนาประกาศนียบัตรและใบสุทธิ(ปวส.) หรือ ปริญญาบัตรและระเบียน

แสดงผลการเรียน (Transcript of Record)(ปริญญาตรี/ปริญญาโท) ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่สมัครสอบ จํานวนอยางละ 2 ฉบับ  ทั้งน้ี ผูที่จะถือวาเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ัน
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรของสถานศึกษาใดน้ัน จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาน้ันๆ เปนเกณฑ โดยจะตองสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556  (หากเปนสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศใหใชฉบับภาษาไทยแนบดวย) 

 ในกรณีที่ไมสามารถนําหลักฐานการศึกษาดังกลาวมาย่ืนพรอมใบสมัครสอบได
ใหนําหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให โดยระบุสาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษาและวันที่ที่ไดรับอนุมัติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะตองอยูภายในกําหนดวันปดรับสมัคร มาย่ืนแทน 

(1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ 
(2)  สําเนาหลักฐานอื่นๆ เชน ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครสอบเพศหญิง) ใบ

เปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีช่ือ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) เปนตน จํานวน 1 ฉบับ 
 

/ (3) สําเนาหนังสือ ............. 
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(3)  สําเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ 
ก.พ.  ตามระดับการศึกษาที่สมัครสอบจํานวน 1 ฉบับ  

(4)  สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับภาคี  สําหรับตําแหนงที่จะสมัคร
ตําแหนงวิศวกรโยธา และตําแหนงวิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 ฉบับ 

สําเนาเอกสารทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองวา “สําเนาถูกตอง” ลงช่ือ วันที่ 
และระบุเลขประจําตัวสอบกํากับไวมุมบนดานขวาทุกหนาของสําเนาเอกสาร 
 

5.  เง่ือนไขในการรับสมัครสอบ 
5.1. ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงตําแหนงเดียวเทาน้ัน เมื่อสมัครแลวจะเปลี่ยนแปลงแกไขไมได 
5.2. ผูสมัครสอบจะตองเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของผูมีสิทธิสมัครสอบในขอ 3.2 โดยตองเปนผูสําเร็จการศึกษาและไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวัน
ปดรับสมัครสอบ คือ วันท่ี 15 กรกฎาคม  2556 ทั้งน้ี การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรข้ันประกาศนียบัตร 
หรือปริญญาบัตร ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรของสถานศึกษาน้ันเปนเกณฑ 

5.3.  ผูสมัครสอบตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติ
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และตองกรอกรายละเอียดตางๆ ใหถูกตองครบถวนตรงตามความเปนจริง ใน
กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร หรือตรวจพบวาเอกสารหลักฐาน ซึ่งผูสมัครสอบนํามาย่ืนไมตรง
หรือไมเปนไปตามประกาศรับสมัครสอบกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จะถือวาผูสมัครสอบ
เปนผูขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งน้ีมาต้ังแตตน และจะไมคืนคาธรรมเนียมในการสมัครสอบ 

 

6.  การประกาศรายชื่อผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จะประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ               

วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่  15 สิงหาคม 2556  ทางเว็บไซต                                 
www.dede.go.th หัวขอ “การประกาศรายช่ือผูสมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ                
การสอบ” หรือ โทร. 0 2222 4102 – 9 ตอ 1188 ,1111 ,1112, 1113, 1116, 1365, 1414 และ 0 2222 
5096 

7. หลักสูตรและวิธีการสอบ 
หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน มี 2 ภาค ดังน้ี 
7.1. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

ผูสมัครสอบในตําแหนงใดตองสอบวิชาเฉพาะตําแหนงน้ันตามที่ไดกําหนดไวในรายละเอียดแนบทายประกาศน้ี 
(เอกสารหมายเลข 1) 

7.2.  ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
เปนการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ

สวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูสมัครสอบและจากการ
สัมภาษณ ทั้งน้ี อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชนความรูที่อาจ
ใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย ทัศนคติ 
จรรยาบรรณของขาราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น  เปนตน และรวมถึงสมรรถนะหลัก  
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนง 

/ ทั้งน้ี กรมพัฒนา .......... 



 
 

5 
 

  ทั้ ง น้ี   กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนดใหทดสอบความรู
ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.) กอน และเมื่อสอบผานภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง 
(ภาค ข.) แลว จึงจะมีสิทธิเขาทดสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.) ตอไป 
 

8. เกณฑการตัดสิน 
ผูที่จะถือวาเปนผูสอบแขงขันได ตองเปนผูสอบไดคะแนนในการสอบแตละภาคไมตํ่ากวา

รอยละ 60 
 

9. การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได  จะเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ 

ในกรณีที่มีผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวาเปนผูอยูใน
ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูที่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยู
ในลําดับที่สูงกวา 

การข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันได จะข้ึนบัญชีไวเปนเวลาไมเกิน 2 ป นับต้ังแตวันข้ึนบัญชี แต
ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกันน้ีอีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งน้ี
เปนอันยกเลิก 
 

10. การบรรจุและแตงต้ัง 
ผูสอบแขงขันไดจะไดรับการบรรจุและแตงต้ังตามลําดับที่ในบัญชีผูสอบแขงขันได โดย

ได รับ เงินเ ดือนตามวุฒิที่ กําหนดเปนคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหนง น้ัน ตามที่ระบุ ไว ในขอ  1                      
ท้ังน้ี  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไมรับโอนผูสอบแขงขันได 
 

11. การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหน่ึงไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดใน
ตําแหนงอ่ืน 

กรณีท่ีสวนราชการอ่ืนมีตําแหนงวางในตําแหนงประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน หรือ 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่งตองการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมือนหรือใกลเคียงกันกับตําแหนงท่ีไดมีการสอบแขงขันและขึ้น
บัญชีไว สวนราชการท่ีมีตําแหนงวางสามารถนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงท่ีสอบครั้งน้ีไปขึ้นบัญชี
เปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนได การนํารายชื่อไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืนน้ี       
ใหถือวาเปนการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งน้ี โดยผูสอบแขงขันไดมีสิทธิท่ีจะรับการบรรจุไดเพียง
ครั้งเดียวเทาน้ัน 

                
                             ประกาศ  ณ  วันที่  7  มิถุนายน  พ.ศ. 2556 

      อํานวย  ทองสถิตย 
                           (นายอํานวย  ทองสถิตย)  

                            อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

             รับรองสําเนาถูกตอง 
 

 
        (นายศุภกร  เลาหสุขไพศาล)             รัฐปกรณ /  ราง / พิมพ        
      นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ             ศุภกร / ทาน 
 



 
 

เอกสารหมายเลข 1 
 

รายละเอียดการสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 
ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 

 
ชื่อตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  (ตําแหนงที่ 1.1) 
 
จํานวนตําแหนงวางครั้งแรก    2   ตําแหนง   (ปฏิบัติงานกลุมแผนงานและงบประมาณ   
                                                          และกลุมติดตามประเมินผล  กองแผนงาน) 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถทางวิชาการในการทํางาน 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและการวางแผน การจัดทํางบประมาณภายใตการกํากับแนะนํา 
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา  วิเคราะห  พิจารณา  เสนอแนะ  ประมวลผล  เพื่อประกอบการ
จัดทําแผน  ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการตางๆ  ภายใตการกํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 
 
โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตางๆ ดังน้ี 

1.  ดานการปฏิบัติการ  
(1) รวบรวม วิเคราะห และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณเศรษฐกิจ การเมือง 

และสังคมทั้งในและตางประเทศ เพื่อนํามาสรุปเสนอประกอบการกําหนดนโยบายและเปาหมายของสวน
ราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหารหรือความมั่นคง 

(2) รวบรวมขอมูลและศึกษาวิเคราะหเบื้องตน  เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธของ
สวนราชการ  หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  เพื่อวางแผนกําหนดแผนการปฏิบัติงานหรือ
โครงการใหสามารถบรรลุภารกิจที่กําหนดไว 

(3) วิเคราะหนโยบายของสวนราชการ  หรือนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ  
สังคมการเมือง  การบริหาร  หรือความมั่นคงและเสนอขอคิดเห็น  เพื่อชวยจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
แผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมไดจามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

(4) สํารวจ  รวบรวม  และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น
ปญหาทางเศรษฐกิจ  การเมืองและสังคม  ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน  
หรือกําหนดกลยุทธศาสตร 

(5) ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางยุทธศาสตรและนโยบายของรัฐบาล เพื่อ
ประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตรและนโยบายตลอดจนกาติดตามประเมินผลให
สอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 

(6) ศึกษาวิเคราะหและจัดทํางบประมาณเพื่อดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการใหบรรลุ
ภารกิจ/เปาหมายที่กําหนด 

(7) สํารวจ รวบรวม  และประมวลผลขอมูลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐและประเด็น
ปญหาทางเศรษฐกิจ  การเมือง  และสังคม  ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงาน  
หรือกําหนดยุทธศาสตร  และการติดตามประเมินผล 

 
 



 
 

2. ดานการวางแผน  
 วางแผนการทํางานที่รับผิดชอบรวมดําเนินการวางแผนการทํางานของหนวยงานหรือ

โครงการเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 
3. ดานการประสานงาน  

  (1) ประสานการทํางานรวมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหนวยงาน เพื่อใหเกิดความ
รวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 

  (2) ช้ีแจงและใหรายละเอียดเกี่ยวกับขอมูล  ขอเท็จจริง  แกบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ  
เพื่อสรางความเขาใจหรือความรวมมือในการดําเนินงานตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4. ดานการบริการ  
 (1) รวบรวมขอมูล  เพื่อเผยแพรและถายทอดองคความรูที่เกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน

โครงการ 
 (2) ใหคําปรึกษา  แนะนํา  ตอบปญหา  และช้ีแจงเรื่องตางๆ  เกี่ยวกับงานนโยบายและ

แผนงานงบประมาณ  เพื่อแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
(1) ตองเปนผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. และ 
(2) ไดรับปริญญาตรี  ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ  สาขาวิชาบริหาร-     

รัฐกิจ  หรือ สาขาวิชานิเทศศาสตร หรือ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี  หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร     

 
หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขันตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ 

ทดสอบความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง โดยมีวิชาดังตอไปน้ี โดยวิธีสอบขอเขียน 
(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 

1. ความรู ความเขาใจ ที่เกี่ยวของกับภาษาอังกฤษ (40  คะแนน) 
2. ความรู ความเขาใจ ที่เกี่ยวของกับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ (160 คะแนน) 

-  ความรูเรื่องนโยบายและแผน และกิจกรรมที่เกี่ยวของกับตําแหนงนักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


