สำเนำคู่ฉบับ
สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
…………………………………………………..……
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน จะดาเนินการสอบแข่งขันเพือ่ บรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า) ตาแหน่งนักวิชาการพลังงาน
ปฏิบัติการ ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ และตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา 53 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ าราชการพลเรือ น พ.ศ. 2551 และหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่
นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
1.1. ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.2. ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ (ไฟฟ้า)
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.3. ตาแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.4. ตาแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
1.5. ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัตงิ าน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อ นไขการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิตามช่วงเงินเดือน ลงวันที่ 1
พฤษภาคม 2555
2. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
3. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
4.1 ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา 36
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ดังต่อไปนี้
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ก. คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(1) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(2) เป็ น คนไร้ ค วามสามารถ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ คนวิ ก ลจริ ต หรื อ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(3) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(4) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(5) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) เป็นผู้เคยต้องรับ โทษจ าคุก โดยคาพิพากษาถึงที่ สุดให้จ าคุก เพราะกระท า
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็ น ผู้เ คยถูก ลงโทษให้ อ อก ปลดออก หรือ ไล่อ อกจากรัฐวิ ส าหกิ จ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(9) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(10) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
ตามกฎหมายอื่น
(11) เป็ นผู้เคยกระท าการทุ จริตในการสอบเข้ ารับราชการ หรือเข้าปฏิ บัติ งานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (4) (6) (7)
(8) (9) (10) หรือ (11) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (8)
หรือ (9) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (10)
ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณีออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่ สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 ข. (1) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่สอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองแล้ว
ส าหรั บ พระภิ ก ษุ หรื อ สามเณรทางราชการไม่ รั บ สมั ค รสอบและไม่ อ าจให้ เ ข้ า
สอบแข่งขัน เพื่ อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว
89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538
4.2 ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
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5. กำรรับสมัครสอบ
5.1 วันเวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สานักบริหารกลาง อาคาร 7 ชั้น 9 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหำคม 2558 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม 2558 ในวันรำชกำร
ภำคเช้ำเวลำ 8.30 น. ถึงเวลำ 11.30 น. ภำคบ่ำยเวลำ 13.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. สอบถำมรำยละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่กลุ่มบริหำรงำนบุคคล สำนักบริหำรกลำง โทร. 0 2222 5096
5.2 ค่าธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบสาหรับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวน 200 บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) ค่ำ ธรรมเนีย มในกำรสมัครสอบจะไม่จ่ำ ยคืนให้ไม่ว่ำ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น ผู้สมัครที่ชำระ
ค่ำธรรมเนียมสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบ ตำมลำดับของกำร
ชำระค่ำธรรมเนียมสอบ
5.3 เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครสอบ
(1) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้ง
เดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
(2) สาเนาปริญ ญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผล
การศึก ษา (Transcript of Records) ที่ แสดงว่าเป็นผู้มี คุณวุฒิการศึก ษาตรงตามประกาศรับสมั คร โดยต้อง
สาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ 2 ฉบับ
ทั้ งนี้ ผู้ ที่ จะถื อ ว่ าเป็ น ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษ าต าม ห ลั ก สู ตรขั้ น ป ริ ญ ญ าบั ต ร
(หรือประกาศนียบัตร) ของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษานั้ น ๆ เป็ น เกณฑ์ โ ดยจะต้ อ งส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในวั น ปิ ด รั บ สมั ค ร คื อ
วันที่ 31 สิงหำคม 2558 ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครสอบได้ก็ให้นา
หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สาเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติ ปริญญา
บัตร (หรือประกาศนียบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
(3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
(4) ส าเนาหลัก ฐานอื่นๆ เช่น ใบส าคัญ การสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล (ในกรณี
ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน 1 ฉบับ
(5) ส าเนาหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่ านการวัด ความรู้ความสามารถทั่ วไป ของ
สานักงานก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับตาแหน่งที่สมัคร
สอบ) จานวน 1 ฉบับ
กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ
สานักงาน ก.พ. ดังกล่าวข้างต้น เมื่อสอบผ่านการวั ดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้ว จะต้องสมัคร
สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน ก.พ. ซึ่งสานักงาน ก.พ. จัดให้สาหรับส่วนราชการต่าง ๆ
ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
(6) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
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- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สำเนำถูกต้อง” ลงชื่อ วันที่ และ
ระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของสำเนำเอกสำร
6. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
6.1 ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
6.2 ผู้ส มั ครสอบจะต้อ งเป็น ผู้มี วุฒิ ก ารศึก ษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ ตาแหน่ ง
ของผู้มี สิ ท ธิสมั ครสอบ ในข้อ 4.2 โดยต้อ งเป็นผู้ส าเร็จการศึก ษาและได้รับ การอนุมั ติจากผู้มี อานาจอนุมั ติ
ภำยในวั น ปิ ด รั บ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ 31 สิ ง หำคม 2558 ทั้ ง นี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร
ขั้นปริญญาบัตร (หรือ ประกาศนียบัตร) ของสถานศึก ษาใดจะถือตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบเกี่ยวกั บการ
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
6.3 ผู้สมัครสอบต้องรับ ผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มี คุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร
ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง พร้อมทัง้ ยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
ประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มคี วามผิดพลาดอันเกิดจากผูส้ มัครสอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม
ในการสมัครสอบ
7. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบ วัน เวลา
สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันที่ 9 กันยำยน 2558 ทางเว็บไซต์ http://www.dede.go.th
หัวข้อ “ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ”
8. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
8.1 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ผู้สมัครสอบในตาแหน่งใดต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งของ
ตาแหน่งนั้นตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
8.2 การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์
หรือวิธีอื่นเพื่อประเมิ นความเหมาะสมกั บ ตาแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึก ษา ประวัติก ารท างาน
ประสบการณ์ ท่ วงที วาจา อุ ป นิสัย อารมณ์ ทั ศนคติ การปรับ ตั วเข้ากั บ ผู้ร่วมงาน สัง คม และสิ่งแวดล้อ ม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติก รรมของผู้ส อบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่ มี
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
/ ทั้งนี้ ...
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ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบผ่ำนกำร
สอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง และสอบผ่ำนกำรวัดควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
ของสำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับตำแหน่ง
ที่สมัครสอบ) แล้ว
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ ต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 และได้คะแนนการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
10. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้เรียงตามลาดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่านการสอบแข่งขัน
เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง และความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนน
เท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับ
ตาแหน่งยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
การขึ้น บั ญ ชีผู้ ส อบแข่ง ขั นได้ จะขึ้น บั ญ ชี ไว้เป็ น เวลาไม่ เกิ น 2 ปี นั บ ตั้ง แต่ วันขึ้ นบั ญ ชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ เป็นอันยกเลิก
11. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รับ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
12. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขัน
ได้ที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จะดำเนินกำรสอบแข่งขันด้วยควำม
โปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใ ดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำรขึ้นบัญชี
หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ ำหลงเชื่อและแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงำนทรำบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ธรรมยศ ศรีช่วย
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
รับรองสาเนาถูกต้อง
(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์
ศุภกร / ทาน

รำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
(แนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2558)
____________________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งที่ 2 วิศวกรปฏิบัติกำร (ไฟฟ้ำ)
จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก 2 ตาแหน่ง (ปฏิบัติงานกลุ่มพลังงานสะอาดใหม่ สานักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
และกลุ่มพัฒนาพลังงาน 1 สานักพัฒนาพลังงานทดแทน)
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรมไฟฟ้า ในการศึกษา วิจัย สาธิต พัฒนา ส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน
และประยุก ต์ก ารใช้นวัตกรรมด้านพลัง งานที่ ส อดคล้ องกั บ ศั ก ยภาพและทรัพยากรท้ องถิ่น โดยใช้ความรู้
ความสามารถในงานวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(1) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ รายการคานวณ รูปแบบทางวิศวกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะ
ทางไฟฟ้า ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดความ
มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(2) หาข้อ มู ล และตรวจสอบด้านวิศ วกรรมไฟฟ้า กรณี เ กิ ดอุบั ติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม
สถานประกอบการ และพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(3) ค้นคว้า ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ
เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(4) สารวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบงานด้านระบบไฟฟ้า
(5) สาธิ ต และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี เ กี่ ย วกั บ งานวิ ศ วกรรม และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม
โดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อ เพิ่มศักยภาพของท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(6) ตรวจสอบ ควบคุม ก ากั บ ดูแล การประกอบกิ จ การ เพื่ อให้ก ารดาเนินงานของสถาน
ประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(7) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย ยกเลิก ต่อใบอนุญาต
การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้
(8) ปฏิบั ติงาน ก ากั บ ดูแลการซ่อมบ ารุง รัก ษา ผลิตและสอบเที ยบ เครื่องมื อและอุป กรณ์
วิทยาศาสตร์ และระบบไฟฟ้า เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(9) ศึก ษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และก าหนดรูป แบบรายการ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และระบบไฟฟ้า เพื่อการผลิตและการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน

2. ด้ำนกำรวำงแผน
วางแผนการทางานที่รับผิดชอบร่วมดาเนินการวางแผนการทางานของหน่วยงานหรือโครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
3. ด้ำนกำรประสำนงำน
(1) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
และผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ด้ำนกำรบริกำร
(1) ให้ ค าแนะน า ตอบปั ญหาและชี้ แจง เกี่ ยวกั บงานวิศวกรรมต่ าง ๆ ที่ อยู่ในความรับผิ ดชอบ
ในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(2) จัด เก็ บ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้น ท าสถิ ติ ปรับ ปรุ ง หรื อจั ด ท าฐานข้อ มู ล หรือ ระบบสารสนเทศ
ที่ เกี่ ยวกั บ งานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่ อ ให้ ส อดคล้องและสนับ สนุนภารกิ จ ของหน่วยงาน และใช้ป ระกอบการ
พิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้ รั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ คุ ณ วุ ฒิ อ ย่ า งอื่ น ที่ เ ที ย บได้ ใ นระดั บ เดี ย วกั น ในสาขาวิ ช า
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และ
2. ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานั กงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรี
ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสานักงาน
ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งแล้วจะต้องสมัครสอบเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถทั่ วไปของส านั ก งาน ก.พ. ซึ่ งส านัก งาน ก.พ. จัดให้ ส าหรับ ส่วนราชการต่างๆ ที่ เปิ ด
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก.พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (120 คะแนน)
- ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
- ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ส่วนที่ 2 ควำมรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ (30 คะแนน)
- พระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
- กฎระเบียบควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของสภาวิศวกร
ส่วนที่ 3 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (50 คะแนน)

