
 

 

ส ำเนำ 
 

ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน 
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป 

 
 

  ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
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 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  ชื่อกลุ่มงำน ต ำแหน่ง รำยละเอียดกำรจ้ำงงำน และคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง        
กำรประเมินสมรรถนะ 
       ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร 
          2.1.  มีสัญชาติไทย 

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

จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก 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 พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องน าใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคท่ีต้องห้าม
ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย 
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3.  กำรรับสมัคร 

      3.1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561   
ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ดังนี้ 
   (1)  เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลฯ”  
   (2)  กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อตัว – นามสกุล 
และเลขประจ าตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ก 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 
   ในกรณีที่ ไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัคร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการช าระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้ 
     3.2. น าแบบฟอร์มการช าระเงินไปช าระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย 
ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภำคม 2561 ถึงวันที่ 24 พฤษภำคม 2561  ภายในเวลาท าการ
ของธนาคาร และให้ เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้  กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เม่ือช ำระ
ค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว 
     3.3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จ านวน 380 บาท ซึ่งประกอบด้วย 
   (1)  ค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน 350 บาท 
   (2)  ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จ านวน 30 บาท 
   เมื่อสมัครสอบและช าระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
     3.4. ผู้สมัครสอบที่ช ำระค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจ ำตัวผู้สมัครสอบ    
โดยจะก ำหนดเลขประจ ำตัวสอบผู้สมัครสอบตำมล ำดับของกำรช ำระค่ำธรรมเนียมสอบ และสำมำรถเข้ำไป
พิมพ์ ใบสมัคร(ฉบับจริง) ได้ตั้ งแต่ วันประกำศรำยชื่ อผู้ มีสิทธิ เข้ ำรับกำรปร ะเมินฯ ที่ เว็บไซต์ 
https://dede.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลฯ”   
     3.5. ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่ง รายละเอียดปรากฏ 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

4.  เงื่อนไขกำรรับสมัคร 
(1)  ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น 
(2)  ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ต ำแหน่ง  เม่ือเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง

แก้ไขไม่ได้ 
(3)  ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาและได้รับการอนุ มัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษาใด จะถือตามกฏหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการส าเร็จการศึกษา            
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ 
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(4)  การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้ งความเท็จต่อ            
เจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 137 

(5)  ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
สอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบน ามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ 
                   5.  กำรประกำศรำยชื่อผู้ มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และก ำหนดวัน เวลำ  และสถำนที่ในกำรประเมิน 

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิน                
ภำยในวันที่ 31 กรกฎำคม 2561  ณ ที่ปิดประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทาง
เว็บไซต์  https://dede.thaijobjob.com/ หัวข้อ “รับสมัครบุคคลฯ” และหัวข้อย่อย “กำรประกำศ
รำยช่ือผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ”  

6.  หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร 
                          ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตามวิธีการ
ประเมินสมรรถนะรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
  7.  หลักฐำนกำรสมัครที่ต้องน ำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำที่ในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 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 และลงลายมือชื่อในบัตรประจ าตัว
สอบ (ฉบับจริง) ให้ครบถ้วน 
  8.  หลักฐำนกำรสมัครที่ต้องน ำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำที่ในวันเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน) ดังนี้ 

       (1) ใบสมัครท่ีพิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวม       
แว่นตาด า ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน 
   (2) ส าเนาใบประกาศนียบัตร (คุณวุฒิ ระดับ ปวช. หรือ ปวส.) หรือ ส าเนา           
ใบปริญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาตรี) และส าเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records)                 
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งที่สมัคร จ านวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 
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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 าเนาหลักฐานอ่ืน ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล   
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จ านวนอย่างละ 1 ฉบับ 
   ทั้งนี้ ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนค ำรับรองว่ำ “ส ำเนำถูกต้อง”     
ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจ ำตัวสอบก ำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของส ำเนำเอกสำร    
ทุกฉบับ และให้เรียงเอกสำรตำมล ำดับ (1) – (4)  

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

10.  กำรประกำศรำยช่ือและกำรขึ้นบัญชีรำยช่ือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
                         (1)  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามล าดับคะแนนสอบทางเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.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
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในล าดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในล าดับที่สูงกว่า 
   (3)  บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ครบก าหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี 

11.  กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร 
       ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องท าสัญญาจ้างตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด 

 

                 ประกาศ  ณ  วันที่    20   เมษายน  พ.ศ.  2561 
  ยงยุทธ์  สวัสดิสวนีย ์

                        (นายยงยุทธ์  สวัสดิสวนีย์) 
            รองอธิบดี  รักษาราชการแทน 

       อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
 

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



 

คุณสมบัติเฉพำะต ำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ 
----------------------------------------------- 

 

กลุ่มงำน    บริหารทั่วไป 
ชื่อต ำแหน่ง    นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน (ภำษำอังกฤษ)    
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ     

ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรูความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน ภายใตการก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดี โดยใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการติดต่อประสานงาน เจรจา สื่อสาร 
กับบุคคล/หน่วยงาน/องค์กรระหว่างประเทศได้ โดยสรุปรายงาน สรุปประเด็นความส าคัญที่เกิดจากการติดต่อ
ประสานงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ จัดท าเอกสารทางราชการเป็นภาษาต่างประเทศ การแปลเอกสาร การ
วิเคราะห์และประมวลนโยบาย มาตรการ เทคโนโลยีในการร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน และสามารถ
ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศได้ จัดประชุมนานาชาติ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 
อัตรำว่ำง       1    อัตรา      
ค่ำตอบแทน    18,000 บาท 
สิทธิประโยชน์    ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ระยะเวลำกำรจ้ำง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  จะพิจารณาการจ้างตามความจ าเป็น 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากส านักงบประมาณ  หรือ หากจ าเป็น 

     ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน  4  ปี ตามกรอบอัตราก าลังที่ได้รับอนุมัติ        
คุณวุฒ ิ ได้รับปริญญาตรี หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี หรือ  
           สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) หรือ สาขาวิชารัฐศาสตร์   
     

กำรประเมินสมรรถนะ  
กำรประเมินควำมรูค้วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเตม็ 200 คะแนน)) 

ส่วนที่ 1  ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (140 คะแนน 70 ข้อ) 
 - ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยเนน้ทางด้านแกรมม่า ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน 
ส่วนที่ 2  ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในต ำแหน่ง (60 คะแนน 30 ข้อ) 

- ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

                            - ความรู้เกี่ยวกับระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2548 
- ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบรหิารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง 
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

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

-  คุณสมบัติส่วนบุคคลอ่ืน ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน  /ความสามารถใน     
   การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การท างานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /  
   การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน) 


