สําเนา
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
………………………………………………………
ดวยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน มีความประสงคจะสรรหาและเลือกสรร
บุค คลเพื่ อ ดําเนิ นการจัด จางเป น พนั ก งานราชการทั่ วไป โดยจะให ป ฏิ บั ติ ง านในหน วยงานต าง ๆ ของ
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รัก ษ พ ลั ง งาน ดั ง นั้ น เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร
พนักงานราชการทั่วไปเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจางของพนักงานราชการ จึงประกาศ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ลักษณะงาน กลุมงานตามลักษณะงาน ชื่อตําแหนง ความรับผิดชอบของตําแหนง
ระยะเวลาการจาง และคาตอบแทนที่จะไดรับ
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
2. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
2.1. มีสัญชาติไทย
2.2. มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
2.3. ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.4. ไมเปนผูมีกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิ บัติหนาที่ได ไรความสามารถ หรือจิต
ฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
2.5. ไมเ ปน ผู ดํารงตํ าแหนง ทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมือ ง หรือเจาหนา ที่
ในพรรคการเมือง
2.6. ไมเปนผูเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทําความผิด
ทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7. ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
3. การรับสมัคร
3.1. ขั้นตอนการรับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองไดที่ กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักบริหารกลาง ชั้น 9 อาคาร 7 กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ตั้งแตวันที่ 1
กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ในวัน / เวลาราชการ
/ 3.2 หลักฐาน ...

- 2 3.2. หลักฐานที่ตองยื่นพรอมใบสมัคร
(1) รู ป ถ ายหน าตรง ไม ส วมหมวกและไม ส วมแวน ตาดํา ขนาด 1.5 X 2 นิ้ ว
โดยถายไมเกิน 1 ป (นับถึงวันปดรับสมัคร) จํานวน 3 รูป
(2) สํ าเนาประกาศนี ย บั ต ร และ ใบสุ ท ธิ (ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส.) หรื อ
ใบปริญญาบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) (ป.ตรี) หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ฉบั บ สภามหาวิท ยาลัยอนุมัติ และระเบี ยนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) (ฉบั บ ภาษาไทย)
ที่แสดงวาเปนผูมีวุฒิการศึกษาตรงกับ ตําแหนงที่สมัคร จํานวนอยางละ 2 ฉบับ โดยจะตองสําเร็จการศึกษา
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติภายในวันที่ปดรับสมัคร คือ วันที่ 15 กรกฎาคม 2557
(3) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน จํานวนอยางละ 1 ฉบับ
(4) สําเนาหลัก ฐานอื่น ๆ เช น ใบสําคัญ การสมรส (เฉพาะผูส มั ครเพศหญิ ง )
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไมตรงกัน) อยางละ 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ใบสําเนาหลักฐานทุกฉบับ ใหผูสมัครเขียนคํารับ รองสําเนาถูกตอง และลงชื่อ
กํากับไวดวย
3.3 คาสมัครสอบ
ผูสมัครสอบตองเสียคาธรรมเนียมการสอบตําแหนงละ 200 บาท เมื่อสมัครสอบ
แลวคาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4. เงื่อนไขการรับสมัคร
(1) ผูสมัครสอบสมัครไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น
(2) ผูสมัครเลือกสมัครสอบไดเพียง 1 ตําแหนง เมื่อเลือกแลวจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไมได
(3) ผูสมัครเขารับการสรรหาและเลือกสรรจะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและ
รับรองตนเองวา เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง
และจะตองกรอกรายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัคร พรอมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครใหถูกตองครบถวนในกรณี
ที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนง
ที่สมัครสอบ อันมีผลทําใหผูสมัครสอบไมมีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกลาวใหถือวาการรับสมัคร
และการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และ
สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะประกาศรายชื่อผูมีสิท ธิเขารั บ การ
ประเมิน สมรรถนะและกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิ น สมรรถนะ ในวันที่ 15 สิ งหาคม 2557
ณ กลุมบริหารงานบุคคล สํานักบริหารกลาง ปายประกาศในบริเวณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลัง งาน 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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ผู ส มั ค รต อ งได รับ การประเมิ น สมรรถนะตามวิ ธีก ารประเมิ น สมรรถนะรายละเอี ย ด
ตามเอกสารแนบทายประกาศนี้
6. เกณฑการตัดสิน
ผูที่จะถือวาเปนผูผานการสรรหาและเลือกสรรจะตองเปนผูที่ไดคะแนนในการประเมิน
สมรรถนะไมต่ํากวารอยละ 60 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการสรรหาและเลือกสรร
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจะประกาศรายชื่อผูผานการสรรหาและ
เลือกสรรตามลําดับคะแนนสอบ ณ กลุมบริหารงานบุคคล (ตึก 7 ชั้น 9) สํานักบริหารกลาง ปายประกาศ
ในบริเวณกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และทาง http://www.dede.go.th โดยบัญ ชี
รายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกําหนด 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชีหรือนับแต
วันประกาศรับสมัครในตําแหนงที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหมแลวแตกรณี
8. การจัดทําสัญญาจางผูผานการสรรหาและเลือกสรร
ผูผานการสรรหาและเลือกสรร ในวันที่ทําสัญญาจาง จะตองไมเปนขาราชการ หรือ
ลูก จางของสวนราชการ หรือลูก จางของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิจ หรือพนัก งานหรือลูก จางของ
ราชการสวนทองถิ่น และจะตองนําใบรับรองแพทย ซึ่งออกใหไมเกิน 1 เดือน และแสดงวาไมเปนโรคที่
ตองหามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) มายื่นดวย
9. เงื่อนไขอื่น ๆ
กรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรัก ษ พลัง งาน (พพ.) ขอสงวนสิ ท ธิ์ที่จ ะพิ จ ารณา
ดําเนินการวาจางพนักงานราชการเฉพาะในตําแหนง และจํานวนตามความเหมาะสมและจําเปนตอภารกิจของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เทานั้น
ประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
ประมวล จันทรพงษ
(นายประมวล จันทรพงษ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
รับรองสําเนาถูกตอง
(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ

รัฐปกรณ / ราง / พิมพ
ศุภกร / ทาน

คุณสมบัติเฉพาะตําแหนงและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุมงาน เทคนิคทั่วไป
ชื่อตําแหนง นายชางเทคนิค (ปฏิบัติงานตางจังหวัด)
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดานชางเทคนิค เชน ควบคุมการเดินทางเครื่อง
กําเนิดไฟฟาพลังน้ํา ควบคุม การบํารุงรักษาระบบไฟฟา เครื่องกล หรืออื่นๆ ของโรงไฟฟาพลังน้ํา ควบคุมการ
ผลิตและจําหนายพลังงานไฟฟา รายงานขอมูลขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพเครื่องกังหันน้ําและเครื่องกําเนิดไฟฟา
พรอมอุปกรณประกอบใหผูรับผิดชอบระดับสูงขึ้นไป และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
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 หากจําเปนตองจางตอเนื่อง จะพิจารณาจางไมเกิน 4 ป
คุณวุฒิ ไดรับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาชางเทคนิค, สาขาวิชาชางอุตสาหกรรม,
สาขาวิชาชางไฟฟา, สาขาวิชาชางอิเล็คทรอนิคส, สาขาวิชาชางยนต, สาขาวิชาชางกลโรงงาน
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ
การประเมินครั้งที่ 1
ความรู
- ความรูเกี่ยวกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
- ความสามารถในการสื่ อ สาร / การติ ด ต อ ประสานงาน /
การวางแผน / การคิดเชิงวิเคราะห
การประเมินครั้งที่ 2
คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น ๆ
- การสั่ ง สมความเชี่ ย วชาญในงาน / ความรอบรู ในงาน /
ความสามารถในการเรี ย นรู / จริ ย ธรรม / ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค / การทํางานเปนทีม / การมุงผลสัมฤทธิ์ / การบริการ
ที่ ดี /
การตั ด สิ น ใจ / การแก ป ญ หาในงาน / การใช
คอมพิวเตอรในงาน

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

50
การสอบขอเขียน
30

20

100

การสอบสัมภาษณ
และการทดสอบจาก
สถานการณจําลองและ
หรือกรณีศึกษา

