
 

 

 

ส าเนา 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

 
 
  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะด าเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน     
ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งต้ังบุคคลเข้ารับราชการ          
ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 ๑. ต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ 
๑.๑.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน             

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท  
๑.๒.  ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน             

  อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท   
 

 ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่ว งเงินเดือน     
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 ๒. จ านวนต าแหน่งว่างคร้ังแรก          
      จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
       ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละต าแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ 

 ๔.๑ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปน้ี 

ก. คุณสมบัติท่ัวไป 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์      

ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
/ ข. ลักษณะ ... 



 

 

๒ 
 

ข. ลักษณะต้องห้าม 
(๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือ     

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ. 
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรือตามกฎหมายอื่น 
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง 
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก หรือปลดออก เพราะกระท าผิดวินัยตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี ้หรือตามกฎหมายอื่น 
     (๑๑) เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ 
   ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗) 
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)  ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘) 
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)   
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้       
แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารงต าแหน่ง           
ทางการเมืองแล้ว 

  ส าหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน   
เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑     
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของค าส่ังมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งดังนี้ 
 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

/ ๕. การรับสมัคร ... 
 
 



 

 

๓ 
 
 ๕. การรับสมัครสอบ 
  ๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต  ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้ 
   (๑ ) เปิด เว็บ ไซต์  https://dede.thaijobjob.com/ “รับสมัครสอบแข่งขัน     
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ” หรือ เว็บไซต์ https://www.dede.go.th   เลือก “เข้าสู่
เว็บไซต์” > “หน้าแรก” > เลือก “สมัครงานออนไลน์”  
   (๒) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน ปฏิบัติตามขั้นตอนท่ีก าหนด ระบบจะ
ก าหนดแบบฟอร์มการช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัต ิ
   (๓) พิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่น หรือ  
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล   
   ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน  หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
  ๕.๒ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึง
วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายในเวลาท าการของธนาคาร การรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อช าระ
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 

    ๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จ านวน ๓๘๐ บาท  ซึ่งประกอบด้วย 
 (๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน  ๓๕๐  บาท 
 (๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน ๓๐ บาท 
    ค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน 
      ๕.๔ ช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบได้ ๓ ช่องทาง ดังนี้ 
   (๑)  การช าระเงินผ่านเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
         ผู้สมัครสอบน าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
ท่ีเคาเตอร์ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัวประเทศ ภายในวันและเวลาท าการของธนาคารและให้
เก็บหลักฐานการช าระเงินไว้ด้วย ท้ังนี้ ผู้สมัครสอบต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการช าระเงิน 
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาท่ีช าระเงินภายใน ๒๔ ชั่วโมง หลังจากท่ี
ช าระเงินแล้ว 
   (๒)  การช าระเงินผ่านทางแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” 
         ผู้สมัครสอบซึ่ งมีบัญชี เงินฝากของธนาคารกรุง ไทย จ ากัด (มหาชน) ท่ีได้
ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น “Krungthai Next” สามารถเลือกน ารหัส QR Code ไปท าการ
ช าระเงินผ่านแอปพลิ เคชั่น “Krungthai Next” โดยต้องช าระเงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่             
๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการช าระเงิน (Slip)           
เป็นหลักฐานด้วย  

/ (๓) การช าระ ... 

https://www.dede.go.th/


 

 

๔ 
 

   (๓) การช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
        ผู้สมัครสอบท่ีมีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สามารถเลือก
ช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยน าแบบฟอร์มการช าระเงินตามข้อ ๓ >      
ข้อ ๓.๑. > ข้อ (๓) ไปท ารายการช าระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยต้องช าระ
เงินภายในเวลา ๒๒.๐๐ น. ของวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบก าหนดไว้ และให้เก็บ
หลักฐานการช าระเงิน (Slip) เป็นหลักฐานด้วย  

 ๕.๕ ผู้สมัครที่ช าระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ าตัวสอบ โดยจะก าหนด   
เลขประจ าตัวสอบ ตามล าดับของการช าระค่าธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบสถานะของ
การช าระ เงิน  และ ผู้ สมั ค รสอบสาม ารถพิ มพ์ บั ต รป ระ จ าตั ว สอบ  พ ร้อม เลขป ระจ าตั ว สอบ                         
ได้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์  https://dede.thaijobjob.com 

 
 ๖. เงื่อนไขในการรับสมัครสอบ 

 ๖.๑ ผู้สมัครสอบสามารถสมัครได้เพียง ๑ ต าแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปล่ียนแปลงแก้ไขไม่ได้     
     ๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ    

ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด
รับสมัครสอบ คือ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕  ท้ังนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร        
ของสถานศึกษาใด จะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษา
นั้นเป็นเกณฑ์ 

    ๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการ วัดความรู้ความสามารถท่ัวไป
ของส านักงาน ก.พ.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 
 กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป 
ของส านักงาน ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว จะต้อง
สมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการ
ต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

    ๖.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. ๒๕๔๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ  อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน   
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗ 
 
 
 

/ ๖.๕ ผู้สมัคร ... 
 
 

https://dede.thaijobjob.com/


 

 

๕ 
 

๖.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติท่ัวไป
และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมท้ังยื่นหลักฐานในการสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามท่ีก าหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีท่ีมีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ 
ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาต้ังแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใน
การสมัครสอบ 

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเก่ียวกับการสอบ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา 
สถานท่ีสอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบตั้งแต่วันที่  ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทางเว็บไซต์ 
https://dede.thaijobjob.com หัวข้อ “การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และ
ระเบียบเก่ียวกับการสอบ” 
 
 ๘. หลักสูตรและวิธีการสอบ  
  ๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๒๐๐ คะแนน) 
       ผู้สมัครสอบในต าแหน่งใดต้องเข้าสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะ
ต าแหน่งของต าแหน่งนั้นตามที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 
     ๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง  (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน) 
            เป็นการทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับต าแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืนเพ่ือประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่ง 
 
                      ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และสอบผ่านการวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงข้ึนไป แล้ว 
 

 ๙. หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับต าแหน่ง 
๙.๑ ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       

แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
 
 

/ ๙.๒ ส าเนา ... 
 



 

 

๖ 
 

๙.๒ ส าเนาประกาศนียบัตร และ ส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิด    
รับสมัคร จ านวนอย่างละ ๒ ฉบับ 

  ท้ังนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นประกาศนียบัตร ของสถานศึกษาใด
นั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในกรณีท่ีไม่สามารถน าหลักฐาน
การศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้น าหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชา
ท่ีส าเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในก าหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน 

๙.๓  บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ 
และเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือ ใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจ าตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือ 
หนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบทุกครั้ง ถ้าไม่มีบัตร หรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบให้น าใบขาวที่
รับรองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการกลาโหม หรือ บัตรประจ าตัวทหารกองประจ าการ (ฉบับจริง) 

๙.๔ ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี 
ช่ือ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จ านวน ๑ ฉบับ 

๙.๕ ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถท่ัวไป ของ ก.พ.  
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป จ านวน ๑ ฉบับ หรืออาจให้มายื่นตามวันท่ีส่วนราชการก าหนด      
ท้ังนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ส าเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า“ส าเนาถูกต้อง”ลงชื่อ วันท่ี และ       
ระบุเลขประจ าตัวสอบก ากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของส าเนาเอกสาร 
 ๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
    ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพ่ือวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพ่ือวัดความ
เหมาะสมกับต าแหน่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย 
 

 ๑๑. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

    การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  ให้ เรียงตามล าดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการ
สอบแข่งขันเพ่ือวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง และความเหมาะสมกับต าแหน่งจากมากไปน้อย   
ในกรณีท่ีมีคะแนนเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่าอยู่ในล าดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนน
ความเหมาะสมกับต าแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงล าดับตามเลขประจ าตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก 

 

 

/ การข้ึนบัญชี ... 

 

 



 

 

๗ 

 
                           การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับต้ังแต่วันขึ้นบัญชี      
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก 
 
 ๑๒. การบรรจุและแต่งตั้ง 

 ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งต้ังตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น ตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๑  

 

 ๑๓.  การรับโอนผู้สอบแข่งขันได้   
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขัน

ได้ที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐทุกประเภทไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะด าเนินการสอบแข่งขันด้วยความ

โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภาค ดังนั้น  หากมีผู้ใดแอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านได้รับการขึ้นบัญชี 
หรือมีพฤติกรรมในท านองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานทราบด้วย 
 

                           ประกาศ  ณ  วันที่     ๔    พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

                      ประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ 
                   (นายประเสริฐ  สินสุขประเสริฐ)  

                                               อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
             รับรองส าเนาถูกต้อง 
 
 
 
          (นางสาวฐิติมา  ปานศรี)                      รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์        
     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ             ฐิติมา / ทาน 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่    ๔    พฤศจิกายน  ๒๕๖๕) 
____________________________________________________________________________ 

 

ชื่อต าแหน่งที่ ๑  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
 

จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก    ๕   อัตรา     
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ด้านการปฏิบัติการ  

   (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ
โต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพ่ือสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ด าเนินไปได้ โดยสะดวกราบรื่นและมี
หลักฐานตรวจสอบได้ 

(๒ ) รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ            
เพ่ือสะดวกตอการคนหาและเป็นหลักฐานทางราชการ  

(๓) ด าเนินการเกีย่วกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของส านักงาน เพ่ือให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่
ในสภาพพรอมใช้งาน  

(๔) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ น าเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้
เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป   

๒. ด้านการบริการ  
(๑) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  
(๒) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการเพ่ือให้ได้รับข้อมูลทีจ่ะน าไปใชประโยชน์ไดต่้อไป   
(๓) ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่

อ่ืนที่เกีย่วของตามท่ีได้รับมอบหมาย 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน          
ในทุกสาขาวิชา และ  

๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว
จะต้องสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ.  ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ   
ที่เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
 
 

/ หลักสูตร ... 
 



 

 

๒ 
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ส่วนที่ ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (๑๘๐ คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการ 
ที่จ าเป็นในงานที่ปฏิบัติ  

- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

ส่วนที่ ๒  ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รายละเอียดเกี่ยวกับต าแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 
ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

(แนบท้ายประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที ่   ๔   พฤศจิกายน  ๒๕๖๕) 
____________________________________________________________________________ 

 

ชื่อต าแหน่งที่ ๒  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
 

จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก    ๒   อัตรา     
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จ าเป็นต้องส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา 

ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้
การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการปฏิบัติการ  
     (๑) จัดท าและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับตน เพ่ือให้งานเป็นไปตาม       

ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการและตามเป้าหมายที่ก าหนด  
     (๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดท างบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการท างบประมาณ ประจ าปี 

และจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินของกลุ่มงาน เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายเงินของ   
หน่วยงาน  

     (๓) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการท า
สัญญาและเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและได้ผลตรงกับ
หลักฐานที่ขึ้นจริง 

     (๔) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ การเงิน บัญชี พัสดุ และการบริหารงานด้าน   
อ่ืน ๆ เพ่ือดูแลให้การใช้งบประมาณและทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  

     (๕) ร่างหนังสือตอบโต้เกี่ยวกับการเงิน บัญชี งบประมาณ เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตรงตามรูปแบบ
และระเบียบที่ก าหนด 

     (๖) ศึกษาและติดตามองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  ๒. ด้านการบริการ  
      (๑) ใหค าแนะน า ตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

เพ่ือถ่ายทอดความรูแก่ผู้ที่สนใจ  
      (๒) ประสานงานกับทุกระดับหน่วยงาน เพ่ือขอความช่วยเหลือ และความร่วมมือในงานการเงิน

และบัญชี และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 
      (๓) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

/ คุณสมบัติ ... 
 
 



 

 

๒ 
 

  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน          

ในทุกสาขาวิชา และ  

๒. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของส านักงาน ก.พ. ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปของส านักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะต าแหน่งแล้ว
จะต้องสมัครสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของส านักงาน ก.พ.  ซึ่งส านักงาน ก.พ. จัดให้ส าหรับส่วนราชการต่าง ๆ   
ที่เปิดสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป  
 
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใชเ้ฉพาะต าแหน่ง 

ทดสอบความรู้ ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) 
ส่วนที่ ๑  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง (๑๘๐ คะแนน) 

- ความรู้เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี ตามระเบียบวิธีปฏิบัติทางราชการที่จ าเป็นในงานที่ปฏิบัติ  
- ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
 

ส่วนที่ ๒  ความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (๒๐ คะแนน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


