สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทัว่ ไป

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อ นไขการสรรหาและเลือกสรรพนัก งานราชการ และแบบสัญ ญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัว่ ไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่ อ กลุ่ ม งำน ต ำแหน่ ง รำยละเอี ย ดกำรจ้ ำ งงำน และคุ ณ สมบั ติ เฉพำะต ำแหน่ ง
กำรประเมินสมรรถนะ
ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
2.1. มีสัญชาติไทย
2.2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
2.3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.4. ไม่ เป็นผู้มี กายทุ พพลภาพจนไม่ ส ามารถปฏิบัติห น้าที่ ได้ ไร้ความสามารถ หรือ
จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.5. ไม่ เ ป็น ผู้ ดารงต าแหน่ง ทางการเมื อง กรรมการพรรคการเมื อ ง หรือเจ้าหน้า ที่
ในพรรคการเมือง
2.6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทาความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.7. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
2.8. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของส่วนราชการ พนัก งานหรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิส าหกิ จ หรือพนักงานหรือลูก จ้างของ
ราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม
ตามกฏ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
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3. กำรรับสมัคร
3.1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2560
ถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เปิดเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงำน”
(2) กรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งชื่อตัว – นามสกุล
และเลขประจาตัวประชาชน ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนด ระบบจะกาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่าน
เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(3) พิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินลงในกระดาษ A4 จานวน 1 แผ่น หรือหากไม่ มี
เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล เช่น Flash Drive เป็นต้น
ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถพิ ม พ์ แบบฟอร์ม การช าระเงิน หรือบั น ทึ ก ข้ อมู ล ได้ ผู้ ส มั ค ร
สามารถเข้าไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลในสื่อบันทึกข้อมูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถ
แก้ไขข้อมูลในการกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
3.2. นาแบบฟอร์มการชาระเงินไปชาระเงิน เฉพำะที่เคำน์เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
ได้ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 16 มกรำคม 2560 ถึงวันที่ 6 กุมภำพันธ์ 2560 ภายในเวลาทาการของ
ธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการจ่ายเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ กำรสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่ำธรรมเนียม
ในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
3.3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย
(1) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน 300 บาท
(2) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบและชาระค่าธรรมเนียมแล้วจะไม่จ่ายเงินคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.4. ผู้ ส มั ครสอบที่ช ำระค่ำ ธรรมเนีย มสอบแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวผู้ส มั ครสอบ
โดยจะกำหนดเลขประจำตัวสอบผู้สมัครสอบตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมสอบ และสำมำรถเข้ำไป
พิ ม พ์ ใ บสมั ค ร(ฉบั บ จริ ง ) ได้ ตั้ ง แต่ วั น ประกำศรำยชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น ฯ ที่ เว็ บ ไซต์
https://dede.job.thai.com หัวข้อ “รับสมัครงำน”
3.5. ผู้สมั ครเข้ ำรับกำรเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่ง รายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
4. เงื่อนไขกำรรับสมัคร
(1) ผู้สมัครสอบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่ำนั้น
(2) ผู้สมัครเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่ง เมื่อเลือกแล้วจะเปลี่ยนแปลง
แก้ไขไม่ได้
(3) ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องเป็นผูม้ ีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร ตามข้อ 1 โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติ ภำยในวันที่ปิดรับสมัครสอบ คือ วันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 ทั้งนี้ การสาเร็จการศึกษา
ตามหลั ก สู ต รของสถานศึ ก ษาใด จะถื อ ตามกฏหมาย กฎ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การส าเร็จ การศึ ก ษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
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(4) การสมัครสอบตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและ
รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และ
ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ดั ง นั้ น หากผู้ ส มั ค รจงใจกรอกข้ อ มู ล อั น เป็ น เท็ จ อาจมี ค วามผิ ด ฐานแจ้ ง ความเท็ จ ต่ อ
เจ้าพนักงานตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 137
(5) ผู้สมัครสอบเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง
ตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ตามประกาศรับสมัครสอบ และจะต้อง
กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
สอบ หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผูข้ าดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
ตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ
5. กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ มีสิ ท ธิเข้ ำ รั บกำรประเมิ น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมิน
กรมพั ฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้มี สิท ธิเข้ารับ การ
ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น
ในวันที่ 1 มีนำคม 2560 ณ ที่ปิดประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และทางเว็บไซต์
https://dede.job.thai.com หัวข้ อ “รับสมัครงำน” และหัวข้อย่อย “กำรประกำศรำยชื่อผู้ส มัครสอบ
วัน เวลำ สถำนที่ ในกำรประเมินสมรรถนะ”
6. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมั ครต้องได้รับ การประเมิ น ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ตามวิธีการ
ประเมินสมรรถนะรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
7. หลักฐำนกำรสมั ครที่ต้องนำมำยื่นให้เจ้ำหน้ำที่ในวันประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(1) บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรที่ทางราชการออก
ให้ โดยมีรูปถ่ายติดไว้และมีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน
(2) บัตรประจาตัวสอบ (ฉบับ จริง) ที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต ให้ติดรูปถ่ายหน้าตรง
ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) และไม่มีรอยประทับตราใดๆ
บนรูปถ่าย โดยใช้กระดาษอัดรูปภาพโดยเฉพาะเท่านั้น ขนาด 1X1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในบัตรประจาตัว
สอบ (ฉบับจริง) ให้ครบถ้วน
8. หลั ก ฐำนกำรสมั ครที่ ต้ อ งนำมำยื่ นให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ในวัน เข้ ำ รับ กำรประเมิ นควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เฉพำะผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมิน) ดังนี้
(1) ใบสมัครที่ พิมพ์จากอินเทอร์เน็ ต ให้ติดรูปถ่ ายหน้ าตรง ไม่ส วมหมวก และไม่สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
(2) ส าเนาใบประกาศนี ย บั ต ร (คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปวช. หรื อ ปวส.) หรื อ ส าเนา
ใบปริ ญ ญ าบั ต ร (คุ ณ วุ ฒิ ป.ตรี ) และส าเนาระเบี ย นแสดงผลการศึ ก ษา (Transcript of Records)
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร จานวนอย่างละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและ
ได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ ภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถน าหลั ก ฐานการศึก ษาดังกล่าวมายื่น สมั ครได้ ให้ นาหนังสื อ
รับ รองคุณวุฒิ ที่ ส ถานศึก ษาออกให้ โดยระบุส าขาวิชาที่ ส าเร็จ การศึก ษา และวันที่ ที่ ได้รับ อนุมั ติให้ส าเร็จ
การศึกษาซึ่งจะต้องอยู่ในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
(4) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุ ล
ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ในสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) จานวน
อย่างละ 1 ฉบับ
(5) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ซึ่งได้แก่
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ ในส ำเนำเอกสำรทุกฉบั บให้ผู้ ส มัครเขี ย นคำรับ รองว่ำ “ส ำเนำถูกต้ อง”
ลงลำยมือชื่อ วัน เดือน ปี และระบุเลขประจำตัวสอบกำกับไว้มุมบนด้ำนขวำทุกหน้ำของสำเนำเอกสำร
ทุกฉบับ และให้เรียงเอกสำรตำมลำดับ (1) – (5)
9. เกณฑ์กำรตัดสิน
(1) ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้มี สิท ธิเข้ารับ การประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(2) ผู้ที่ จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ ได้คะแนนในการประเมิ น
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
(3) การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้
10. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
(1) กรมพั ฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรตามลาดับคะแนนสอบทางเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com
(2) การจัดจ้างจะเรียงลาดับจากผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้ งที่ 2 สูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้
คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนน
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ากัน ให้พิจารณาจากผู้ที่ได้คะแนนการประเมิน
/ ความรู้ ...

5
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มากกว่าอยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากคะแนนประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เท่ากันจะให้ผู้ที่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่
สูงกว่า
(3) บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ครบกาหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี
11. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานกาหนด
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560
ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ
(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน

รับรองสาเนาถูกต้อง

(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์
ศุภกร / ทาน

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน วิชาชีพเฉพาะ
ชื่อตำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงาน
ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์ และด้านภูมิสารสนเทศ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง 1 อัตรา
ค่ำตอบแทน 19,500 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หรื อ สาขาวิชา/ทางภู มิ ศาสตร์ หรื อ สาขาวิช าวิท ยาศาสตร์ก ายภาพ ทางระบบสารสนเทศภู มิ ศาสตร์
ทางภูมิศาสตร์และภูมิ สารสนเทศ ทางภูมิ ศาสตร์แผนที่ ทางภูมิ สารสนเทศศาสตร์ และทางภูมิส ารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ขั้นสูงที่เหมาะสมกับการปฏิบตั ิงาน
- ความรู้เกี่ยวกับฐานข้อมูลระบบ GIS (Geographic Information Systems)
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทาฐานข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลเชิงพื้นที่ ด้วยโปรแกรม
ArcMap
- ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ (Geo-Informatics)
ส่วนที่ 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ระบบส่งสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ความรู้เรื่องการบริหาร จัดการ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
- ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา การจัดทาสื่อ การประเมินติดตามแผน
ส่วนที่ 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
/ กำรประเมิน ...

2
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยำกรบุคคล
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ การ
บริหารหรือการพั ฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
อัตรำว่ำง 2 อัตรา
ค่ำตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการบริหารงานบุคคล
- ความรู้เรื่องการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกันการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาสื่อ การประเมินติดตามแผน
ส่วนที่ 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
ส่วนที่ 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
/ กำรประเมิน ...

2
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชำกำรพัสดุ
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
วิชาการพัสดุ ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง 2 อัตรา
ค่ำตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ
สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือ สาขาวิชาการจัดการ หรือ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความรู้เรื่องการบริหารงานพัสดุ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุ
- ความรู้เกี่ยวกันการพัฒนาหลักสูตร การจัดทาสื่อ การประเมินติดตามแผน
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
วิเ คราะห์น โยบายและการวางแผน ภายใต้ก ารก ากั บ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบั ติง านอื่น ตามที่ ได้ รับ
มอบหมาย
อัตรำว่ำง 1 อัตรา
ค่ำตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เรื่องนโยบายและแผน และกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ความรู้เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักจัดกำรงำนทั่วไป
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการท างาน ปฏิบัติงานเกี่ ยวกับ การ
บริห ารจัดการภายในส านัก งานหรือการบริห ารราชการทั่ วไป ภายใต้การก ากั บ แนะนา ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง 4 อัตรา
ค่ำตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิม่ เติม
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทั่วไป และงานเลขานุการผู้บริหาร
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริหารทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นักวิชำกำรพลังงำน
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทางาน ปฏิบัติงานด้านพลังงาน
ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง 6 อัตรา
ค่ำตอบแทน 18,000 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (40 คะแนน 32 ข้อ)
- ความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์
ส่วนที่ 1.2 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้ความเข้าใจเบือ้ งต้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน / พลังงานทดแทน
- แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 - 2579
- แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579
ส่วนที่ 1.3 (30 คะแนน 24 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและการเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)

/ กำรประเมิน ...

2
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน บริการ
ชื่อตำแหน่ง เจ้ำพนักงำนธุรกำร
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ หรือบริการ
ทั่วไป ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
อัตรำว่ำง 7 อัตรา
ค่ำตอบแทน 11,280 – 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิ
อย่างอื่นทีเ่ ทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้เรื่องงานด้านธุรการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2548
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การเมือง
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน

คุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งและกำรประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------------กลุ่มงำน เทคนิคทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง นำยช่ำงเทคนิค
ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานซึ่งไม่ จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึก ษาระดับปริญ ญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค
ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติง านอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
อัตรำว่ำง 12 อัตรา
ค่ำตอบแทน 11,280 – 13,800 บาท
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลำกำรจ้ำง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะพิจารณาการจ้างตามความจาเป็น
ของภารกิจ หรือ ตามที่ได้รบั อนุมัตงิ บประมาณจากสานักงบประมาณ หรือ หากจาเป็น
ต้องจ้างต่อเนื่อง จะพิจารณาจ้างไม่เกิน 4 ปี ตามกรอบอัตรากาลังที่ได้รับอนุมัติ
คุณวุฒิ ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือ สาขาวิชาเครื่องกล หรือ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
กำรประเมินสมรรถนะ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม 200 คะแนน))
ส่วนที่ 1 ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (160 คะแนน 80 ข้อ)
ส่วนที่ 1.1 (60 คะแนน 48 ข้อ)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรือ ด้านเครื่องกล หรือ ด้านเทคนิคอุตสาหกรรม
หรือ ด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ด้านช่างยนต์ หรือ ด้านช่างกลโรงงาน
ส่วนที่ 1.2 (20 คะแนน 16 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ 1.3 (20 คะแนน 16 ข้อ)
- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิง่ แวดล้อมและการเมือง
ส่วนที่ 2 ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (40 คะแนน 20 ข้อ)
/ กำรประเมิน ...

2
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(โดยกำรสอบสัม ภำษณ์ และกำรทดสอบจำกสถำนกำรณ์ จำลอง และหรือกรณี ศึกษำ (คะแนนเต็ม 100
คะแนน))
- คุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น ๆ (การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน / ความรอบรู้ในงาน /ความสามารถใน
การเรียนรู้ / จริยธรรม / ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ / การทางานเป็นทีม / การมุ่งผลสัมฤทธิ์ /
การบริการที่ดี / การตัดสินใจ / การแก้ปัญหาในงาน / การใช้คอมพิวเตอร์ในงาน)

