
 

สําเนา 
 

ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 

……………………………………………………… 
 

  ดวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  มีความประสงคจะสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อดําเนินการจัดจางเปนพนักงานราชการทั่ วไป  โดยจะใหปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของ         
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ดังน้ัน เพื่อใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร       
พนักงานราชการทั่วไปเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ จึงประกาศ       
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
 
  1.  ลักษณะงาน  กลุมงานตามลักษณะงาน  ชื่อตําแหนง  ความรับผิดชอบของตําแหนง  
ระยะเวลาการจาง  และคาตอบแทนท่ีจะไดรับ 
       ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
 
  2.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร 
          2.1.  มีสัญชาติไทย 

2.2.  มีอายุไมตํ่ากวาสิบแปดป   
2.3.  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
2.4.  ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ไรความสามารถ หรือจิต

ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน 
       2.5.  ไมเปนผู ดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่        
ในพรรคการเมือง 
       2.6.  ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       2.7.  ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ 
 
 

3.  การรับสมัคร 
      3.1.  ขั้นตอนการรับสมัคร 
   ใหผูประสงคจะสมัคร  ขอและย่ืนใบสมัครดวยตนเองไดที่  กลุมบริหารงานบุคคล 
สํานักบริหารกลาง ชั้น 9  อาคาร 7  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  ต้ังแตวันท่ี  1  
กรกฎาคม 2557  ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2557  ในวัน / เวลาราชการ  
 

 / 3.2 หลักฐาน ... 
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     3.2.  หลักฐานท่ีตองยื่นพรอมใบสมัคร 
                                (1)  รูปถายหนาตรง  ไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา  ขนาด 1.5 X 2 น้ิว     
โดยถายไมเกิน  1  ป  (นับถึงวันปดรับสมัคร)  จํานวน  3  รูป 

                      (2)  สําเนาประกาศนียบัตร และ ใบสุทธิ (ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.) หรือ         
ใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) (ป.ตรี) หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) (ฉบับภาษาไทย)        
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา  
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร คือ  วันท่ี   15  กรกฎาคม  2557 

                      (3)  สําเนาบัตรประชาชน  และสําเนาทะเบียนบาน  จํานวนอยางละ  1  ฉบับ 
 (4)  สําเนาหลักฐานอื่น ๆ  เชน  ใบสําคัญการสมรส (เฉพาะผูสมัครเพศหญิง)      

ใบเปลี่ยนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีที่ช่ือ – นามสกุล  ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน)  อยางละ 1 ฉบับ 
 

                                ทั้งน้ี ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับใหผูสมัครเขียนคํารับรองสําเนาถูกตอง และลงช่ือ
กํากับไวดวย 
 
                        3.3  คาสมัครสอบ 

  ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมการสอบตําแหนงละ 200 บาท  เมื่อสมัครสอบ
แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 
                        3.4.  เง่ือนไขการรับสมัคร 

   (1)  ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน 
   (2)  ผูสมัครเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง  เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง

แกไขไมได 
   (3)  ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ

รับรองตนเองวา  เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง  
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร  พรอมทั้งย่ืนหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณี  
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร  ไมวาดวยเหตุใด ๆ  หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง     
ที่สมัครสอบ  อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งน้ีเปนโมฆะสําหรับผูน้ัน 

 
 

                   4.  การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา  และ
สถานท่ีในการประเมินสมรรถนะ 

    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการ
ประเมินสมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557            
ณ กลุมบริหารงานบุคคล  สํานักบริหารกลาง  ปายประกาศในบริเวณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน  และทาง  http://www.dede.go.th หรือ โทร. 0 2222 4102 – 9  ตอ 1188 , 1133, 1111, 
1112, 1113, 1365, 1414  และ 0 2222 5096 

/ 5. หลักเกณฑ ......... 
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5.  หลักเกณฑวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
                        ผูสมัครตองไดรับการประเมินสมรรถนะตามวิธีการประเมินสมรรถนะรายละเอียด        
ตามเอกสารแนบทายประกาศน้ี 
 

6.  เกณฑการตัดสิน 
                        ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะไมตํ่ากวารอยละ  60  การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได 
 

7.  การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
                        กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะประกาศรายช่ือผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ  ณ  กลุมบริหารงานบุคคล (ตึก 7 ช้ัน 9)  สํานักบริหารกลาง  ปายประกาศ 
ในบริเวณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  และทาง  http://www.dede.go.th  โดยบัญชี
รายช่ือดังกลาวใหเปนอันยกเลิก  หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด  2  ป  นับแตวันข้ึนบัญชีหรือนับแต
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันน้ีใหมแลวแตกรณี 
 

8.  การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร 
     ผูผานการสรรหาและเลือกสรร  ในวันที่ทําสัญญาจาง  จะตองไมเปนขาราชการ  หรือ

ลูกจางของสวนราชการ  หรือลูกจางของหนวยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจางของ
ราชการสวนทองถ่ิน  และจะตองนําใบรับรองแพทย  ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน  และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่  3 (พ.ศ. 2535)  มาย่ืนดวย 
 

9.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ 
     กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ขอสงวนสิทธ์ิที่จะพิจารณา

ดําเนินการวาจางพนักงานราชการเฉพาะในตําแหนง  และจํานวนตามความเหมาะสมและจําเปนตอภารกิจของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เทาน้ัน 
 
 

ประกาศ    ณ    วันที่   10   มิถุนายน  พ.ศ.  2557 
 

             ประมวล  จันทรพงษ 
          (นายประมวล  จันทรพงษ) 

              อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
 
             รับรองสําเนาถูกตอง 
 
 

 
 
 
 

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



 
คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ 

----------------------------------------------- 
 

กลุมงาน    เทคนิคทั่วไป 
ชื่อตําแหนง    นายชางพัฒนาพลังงาน (ปฏิบัติงานตางจังหวัด)    
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ     

ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานดานชางพัฒนาพลังงาน เชน 
สํารวจวางแนวถนนเขาฝาย โรงไฟฟา วางแนวทอสงนํ้า ในการกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าระดับหมูบาน 
ควบคุมและแนะนําชาวบานเกี่ยวกับงานกอสรางฝาย งานทอสงนํ้า โรงไฟฟา ซึ่งประกอบดวย งานเช่ือม งานไม 
งานเหล็ก งานสํารวจ งานคอนกรีต งานอานแบบ และคํานวณปริมาณงานจากแบบกอสราง จัดเก็บรักษา
เครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานชางกอสรางโครงการไฟฟาพลังนํ้าระดับหมูบาน และ
ปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย และหรือสามารถปฏิบัติงานตางจังหวัดได 
อัตราวาง         2    อัตรา     
คาตอบแทน     คุณวุฒิ ปวช. คาตอบแทน  11,280  บาท, คุณวุฒิ ปวท. คาตอบแทน  13,010  บาท     
                    และคุณวุฒิ ปวส. คาตอบแทน  13,800  บาท 
สิทธิประโยชน    ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
ระยะเวลาการจาง    กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  จะพิจารณาการจางตามความจําเปน 
                          ของภารกิจ หรือ ตามที่ไดรับอนุมัติงบประมาณจากสํานักงบประมาณ  กรมบัญชีกลาง  
                          หรือ หากจําเปนตองจางตอเน่ือง จะพิจารณาจางไมเกิน  4  ป        
คุณวุฒิ   ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
            ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงู (ปวส.) ในสาขาวิชาชางเทคนิค, สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม,  
            สาขาวิชาชางโยธา, สาขาวิชาชางกอสราง     
สมรรถนะ  คะแนนเต็ม  และวิธีการประเมินสมรรถนะ 
 

สมรรถนะ คะแนนเต็ม วิธีการประเมิน 
การประเมินครั้งท่ี 1 
ความรู 
-  ความรูเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ 
-  ความสามารถในการสื่อสาร  / การติดตอประสานงาน /      
การวางแผน / การคิดเชิงวิเคราะห 

 
50 
 

30 

 
 

การสอบขอเขียน 

กาประเมินครั้งท่ี 2 
คุณสมบัติสวนบุคคลอ่ืน ๆ 
-  การสั่ งสมความเช่ียวชาญในงาน / ความรอบรูในงาน  /
ความสามารถในการเรียนรู  / จริยธรรม / ความคิดริ เริ่ม
สรางสรรค / การทํางานเปนทีม / การมุงผลสัมฤทธ์ิ / การบริการ
ที่ ดี  /      การตัดสิน ใจ / การแกปญหาในงาน / การใช
คอมพิวเตอรในงาน 

 
20 

 
การสอบสัมภาษณ 

และการทดสอบจาก
สถานการณจําลองและ

หรือกรณีศึกษา 

 100  
 


