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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทน 
และอนุรกัษ์พลังงาน 

 
ประวัติความเป็นมา  
                 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เดิมชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ"
จัดต้ังข้ึน โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติการพลังงานแห่งชาติข้ึน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 70 ตอนที่ 3 ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2496 โดยมี
คณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า "คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ" เป็นผู้วางนโยบายและ
พิจารณาโครงการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับพลังงาน และมีหน่วยราชการข้ึนหน่วยหนึ่ง ซ่ึงมีฐานะ
เทียบเท่ากรม มีชื่อว่า "การพลังงานแห่งชาติ" ต้ังแต่ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา 
และได้มีการปรับเปล่ียนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 
7 มกราคม 2496 เริ่มก่อต้ัง สังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมีสํานักงานช่ัวคราวอยู่ที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาเมื่อต้นปี 
พ.ศ. 2497 ได้ย้ายสํานักงานไปอยู่ที่ศาลาลูกขุนใน
พระบรมมหาราชวัง 

 

13 กรกฎาคม  2502 ย้ายสํานักงานมาอยู่ที่ บ้านพิบูลธรรม เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ยศ
เส จนถึงปัจจุบัน  

23 พฤษภาคม 2506 ย้ายไปสังกัด กระทรวงพฒันาการแห่งชาติ โดย พระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2506  

1 ตุลาคม 2514 ย้ายมาสังกัด สํานักนายกรัฐมนตรีตามเดิม และเปล่ียนช่ือเป็น 
"สํานักงานพลังงานแห่งชาติ"   

24 มีนาคม 2522 ย้ายไปสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน 
13 กุมภาพนัธ์ 2535 เปล่ียนช่ือเป็น "กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน" สังกัด

กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพลังงาน ตาม
ประกาศพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ.
2535 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109  ตอนท่ี 9 ลงวันที่ 12 
กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2535 
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4 เมษายน 2535 เปล่ียนชื่อสังกัดเป็น "กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม"  

3 ตุลาคม 2545 เปล่ียนชื่อเป็น “กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์
พลังงาน" สังกัดกระทรวงพลังงานตามประกาศพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในราชกจิจานุเบกษา 
เล่ม 119 ตอนท่ี 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 

 

 

 
 

โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร 
นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
นายหร่อหยา จันทรัตนา รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
นายดนัย เอกกมล   รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   
 

 งานธุรการ 
  งานธุรการจะเป็นงานท่ีเกี่ยวข้องกับทางด้านเอกสาร เช่น การรับ – ส่งเอกสาร การจัด
ระบบงาน เอกสาร การเก็บข้อมูลท่ีสําคัญขององค์กร งานพิมพ์ต่างๆ และหนังสือโต้ตอบทาง
ราชการ เป็นต้น รวมถึงประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทุกหน่วยงานจะมีงานธุรการ
เพ่ือทําหน้าที่ดําเนินงานด้านเอกสารภายในหน่วยงาน นั้นๆ รวมไปถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรก็ได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้
ความสําคัญกับงานธุรการเพราะงานธุรการเป็นหัวใจหลักของการประสานงานต่างๆ การเก็บ
ข้อมูลเอกสารท่ีสําคัญๆ ของส่วนงานภายในองค์กรนั่นเอง 

งานธุรการ คือ งานที่เกี่ยวกับเอกสารหลักฐานในราชการ รวมทั้งการควบคุมตรวจสอบ 
อํานวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานของทุกฝ่ายดําเนินไปสู่
เป้าหมายท่ีวางไว้ได้ดีที่สุด 
 
 ขอบข่ายของงานธุรการ 
1. รับ-ส่งหนังสือ  2. ร่างหนังสือ   3. พิมพ์หนังสือ 
4. ผลิตสําเนาเอกสาร  5. จัดเก็บเอกสาร/แฟ้มเสนอ 6. บันทึกเสนอหนังสือ 
7. ตรวจทานหนังสือ  8. การทําลายหนังสือ  9. ดูแลสํานักงาน 
10. อ่ืนๆ เชน่ การเงิน บัญชี งบประมาณ พัสดุ 
 
 ความสาํคัญของงานธุรการ 
 1.  เป็นด้านหน้าของหน่วยงาน 
 2. เป็นหน่วยสนับสนุน 
 3. เป็นหน่วยบริการ 
 
 บทบาทของเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
 1. ต้องรู้ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
 2. ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ 
 3. ต้องมีน้ําใจ เอ้ืออาทร 



หนา : 7  
 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  ธุรการ  ........ 

44.ในราชการบริหารส่วนภูมิภาคนั้น ผู้ใดเป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง 
 ก. อธิบดีผู้บังคับบัญชา    ข. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ค. ปลัดกระทรวง    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ตอบ ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

การบรรจุและแต่งต้ังตามมาตรา 53 และการย้ายตามมาตรา 63 ให้ดํารงตําแหน่ง ตาม (9) 
ซ่ึงไม่ใช่ตําแหน่งประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ และตําแหน่งตาม (10) ในราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับบัญชา เป็นผู้มีอํานาจส่ังบรรจุและแต่งต้ังในการเสนอเพื่อ
แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง ให้รายงานความสมควร พร้อมทั้งเหตุผล ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.พ. กําหนดไปด้วย (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 มาตรา 
57) 

 
45.ในการดํารงตําแหน่งประเภทบริหารของข้าราชการพลเรือนสามัญนั้น จะสามารถปฏิบัติหน้าที่
เดียวติดต่อกันเกนิกว่ากี่ปีไม่ได้ 
 ก. 2 ปี      ข. 3 ปี 
 ค. 4 ปี      ง. 5 ปี 
 ตอบ ค. 4 ป ี

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารผู้ใดปฏบัิติหน้าที่ 
เดียวติดต่อกันเป็นเวลาครบส่ีปี (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรอืน พ.ศ.2551 มาตรา 58) 

 
46.จากข้อข้างต้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการนั้น จะขออนุมัติให้ปฏิบัติหนา้ที่เดิมต่อไปอีกเป็น
เวลาไม่เกินกีปี่ 
 ก. 1 ปี      ข. 2 ปี 
 ค. 3 ปี      ง. 4 ปี 
 ตอบ ข. 2 ป ี

ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีเดิมต่อไปเป็นเวลาไม่เกินสองปีก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.พ. กําหนด (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 58) 
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.......  ธุรการ  ........ 

47.ข้าราชการพลเรือนประเภทบริหารนั้น เมื่อครบกําหนดและเพ่ือประโยชน์ของทางราชการน้ัน
จะขออนุมัติจากผู้ใดในการอยู่ปฏิบัติหน้าที่เดิม 
 ก. ปลัดกระทรวง    ข. กพ. 
 ค. คณะรัฐมนตรี    ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ตอบ ค. คณะรฐัมนตร ี

ให้ผู้บังคับบัญชาซ่ึงมีอํานาจส่ังบรรจุตามมาตรา 57 ดําเนินการให้มี การสับเปล่ียนหน้าที่ 
ย้าย หรือโอนไปปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืน เว้นแต่มีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของ ทางราชการจะขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรี (พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 58) 
 
48.ข้อใดเป็นการรักษาจรรยาข้าราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
 ก. การยึดมั่นและยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง 
 ข. ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
 ค. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
 ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญต้องรักษาจรรยาข้าราชการตามที่ส่วนราชการกาํหนดไว้ โดยมุ่ง
ประสงค์ให้เป็นข้าราชการท่ีดี มีเกียรติและศักด์ิศรีความเป็นข้าราชการ โดยเฉพาะในเรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 

(1) การยึดมัน่และยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต้อง 
(2) ความซ่ือสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ 
(3) การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
(4) การปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
(5) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
(พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 มาตรา 78) 

 
49.ในการละทิ้งหน้าท่ีราชการติดต่อกันในคราวเดียวนั้น มีเวลาติดต่อกันเกินกว่ากี่ข้ัน ถือวา่เป็น
การกระทาํผิดวินัยอย่างรา้ยแรง 
 ก. 7 วัน     ข. 10 วัน 
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.......  ธุรการ  ........ 

แนวข้อสอบ  พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับท่ี 8 พ.ศ. 2553 

 
17.ในการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคนั้น แบ่งได้เป็น 
 ก. กระทรวง, ทบวงและกรม   ข. จังหวัด, อําเภอ 
 ค. จังหวัด, อําเภอ และตําบล   ง. จังหวัด เมอืง และตําบล 
 ตอบ ข. จังหวัด, อําเภอ 

ให้จัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาค ดังนี้ 
(1) จังหวัด 
(2) อําเภอ 

 (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 51) 
 
18."ก.ธ.จ." มีชื่อเต็มว่าอย่างไร 
 ก. คณะธรรมาภิบาลจังหวัด   ข. กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 
 ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด  ง. กรรมการธรรมาภิบาลฝ่ายราชการ
จังหวัด 
 ตอบ ค. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด 

มาตรา 55/1  ในจังหวัดหนึ่งนอกจากกรุงเทพมหานคร ให้มีคณะกรรมการธรรมาภบิาล
จังหวัดคณะหนึ่ง เรียกโดยย่อวา่ “ก.ธ.จ.” ทําหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏบัิติภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐในจังหวดัให้ใช้วิธกีารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเป็นไปตามหลักการที่
กําหนดไว้ในมาตรา 3/1(พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  มาตรา 
55/1) 
 
19."ก.ธ.จ." มีผู้ใดเป็นประธาน ผู้แทนภาคประชาสังคม 
 ก. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ีข. ผู้ตรวจราชการสํานักเลขานุการกรม 
 ค. ผู้ตรวจราชการสํานักกอง   ง. ปลัดกระทรวง 
 ตอบ ก. ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี
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.......  ธุรการ  ........ 

ก.ธ.จ. ประกอบด้วยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีซ่ึงมีเขตอํานาจในจังหวัดเป็น
ประธานผู้แทนภาคประชาสังคม ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ินที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารและ
ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน ทั้งนี้ จํานวนวิธีการสรรหาและการปฏิบัติหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  
มาตรา 55/1 วรรคสอง) 
 
20.ในกรณีที ่ก.ธ.จ. พบวา่มีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ ก.ธ.จ. 
จะต้องแจ้งให้ผู้ใดทราบ 
 ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด    ข. หัวหน้าส่วนราชการ 
 ค. รฐัวิสาหกจิหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ง. ถูกทุกข้อ 
 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 

ในกรณีที่ ก.ธ.จ. พบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับหรือมี
กรณีที่เป็นการทุจริต  ให้เป็นหน้าที่ของ ก.ธ.จ. ที่จะต้องแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตาม
อํานาจหน้าท่ีต่อไป  (พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550  มาตรา 55/1 
วรรคสาม) 
 
21.คณะกรมการจังหวัดประกอบด้วยผู้ใดเป็นประธาน 
 ก. ปลัดทบวง     ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 ค. ปลัดจังหวัด     ง. อัยการจังหวัด 
 ตอบ ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ในจังหวัดหนึ่ง นอกจากจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าปกครอง 
บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของจังหวัดดังกล่าวในมาตรา 54 ให้มี
ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด   ซ่ึงกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ (พรบ. 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 55) 
 
22.ผู้ทําหน้าท่ีช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอํานาจบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารส่วน
ภูมิภาค สังกัดกระทรวง ทบวง กรมในจังหวัดนั้นคือใคร 
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.......  ธุรการ  ........ 

แนวข้อสอบ ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติด้านงานธุรการ   
 
17.ระบบการจัดเก็บเอกสารระบบใด ส้ินเปลืองเวลาในการค้นหามากกว่าวิธีอ่ืน 

ก.ระบบตัวอักษร    ข.ระบบภูมิศาสตร์  
ค. ระบบตัวเลข     ง.ระบบวันที่ 

 
18. ข้อแนะนําในการจัดเก็บเอกสาร ข้อใดกล่าวถูก 
  ก.เรียงเอกสารฉบับล่าสุดไว้ด้านในแฟ้ม และเก็บแฟ้มไว้ด้านหลังของบัตรนํา 
  ข.การเรียงตัวย่อให้จัดเรียงลําดับเหมือนกับตัวเต็มตามที่สะกด 
  ค.การเรียงลําดับชื่อภาษาอังกฤษให้ข้ึนต้นด้วยช่ือต้น ตามด้วยช่ือกลาง และนามสกุล 
  ง.การเรียงชื่อภาษาไทยให้เรียงช่ือสกุลเป็นหลักที่หนึ่ง ชื่อตัวเป็นหลักที่สอง และช่ือรอง
เป็นหลักที่สาม 
 
19.เครื่องใช้ชนิดใดไม่ถือว่าเป็นเครื่องผลิตเอกสารชุดแรก 

ก. เครื่องพิมพ์ดีด    ข. คอมพิวเตอร์   
ค.เครื่องออฟเซต    ง.เครื่องประมวลคํา 

 
20.การจัดเรียงลําดับรายการในแบบฟอร์มเพ่ือวัตถุประสงค์ข้อใด 

ก.ประหยัดเวลาในการตอบ   ข.ประหยัดเนื้อที่ 
ค.ป้องกันการเคล่ือนไหวย้อนกลับไปมา ง.เพ่ือช่วยให้ระยะตรงกันทุกบรรทัด 

 
21.เพราะอะไรการบริหารงานพัสดุจึงมีความสําคัญ          
  ก.เป็นงานหลักของธุรกิจ         
  ข.ทําให้หาพัสดุมาใช้ได้ตามปริมาณทีต้่องการ 
  ค.เป็นปัจจัยในการบริหารธุรกิจ     
  ง.ช่วยให้การบริหารประสบความสําเรจ็  
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