สำเนำ
ประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกาหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ)
…………….....................………………..
ตามที่ ได้มี ป ระกาศกรมพัฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ 6 มิ ถุนายน
2560 เรื่อง รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มี
สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 นั้น
กรมพั ฒ นาพลัง งานทดแทนและอนุ รัก ษ์พ ลัง งาน ขอประกาศรายชื่อ ผู้มี สิท ธิเข้ารับ การ
ประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ดังต่อไปนี้
(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
เลขประจาตัวสอบ

ชื่อ-สกุล

60001

นายสิทธิพงศ์ แซ่จิ้ว

60002

นายซัมรี ดือระซอ

(ข) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ใ นการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะ
ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ มารายงานตัวเข้ารับการประเมิน ณ สานักพัฒนาทรัพยากร
บุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ ตาบลคลองห้า อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 09.30 น. และจะประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ สมรรถนะ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
(ค) ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
และขึ้น บั ญ ชี ผู้ผ่ านการเลือ กสรรเพื่ อ จั ดจ้ างเป็ น พนัก งานราชการ ภายในวั นที่ 31 กรกฎาคม 2560
ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อาคาร 7 ชั้น 9) สานักบริหารกลาง และทางเว็บไซต์ https://dede.job.thai.com
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2
(ง) ระเบียบปฏิบัติในการเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ให้ผเู้ ข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
ข้อห้ามในการแต่งกายสาหรับผู้เข้ารับการประเมินฯ
1.1 ห้ามใส่เสื้อแขนกุดหรือเสื้อสายเดี่ยว เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
1.2 ห้ามใส่กางเกงยีนส์ หรือกระโปรงยีนส์ เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
1.3 ห้ า มใส่ ก างเกงขาสั้ น เหนื อ เข่ า (ยกเว้ น เครื่ อ งแบบ) เข้ า ห้ อ งประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
1.4 ห้ามใส่รองเท้าแตะชนิดฟองน้า เข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ
2. ต้องนาบัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต โดยติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
และไม่ ส วมแว่นตาดา ถ่ า ยไม่ เกิ น 1 ปี ขนาด 1 x 1.5 นิ้ ว พร้อ มลงลายมื อ ชื่อ ในบัต รประจ าตัว สอบให้
ครบถ้วน ไปแสดงควบคู่กับ บัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือ
ชื่อ และเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักชัดเจน หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ในวันสอบทุกครั้ง ถ้าไม่มีบัตรหรือเอกสารดังกล่าวแสดงตนในการเข้าประเมิน
ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ให้นาใบขาวที่ รับ รองตัวบุคคล หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ
กลาโหม หรือบัตรประจาตัวทหารกองประจาการฉบับจริง ไปแสดงแทน หากไม่มีใบสมัครหรือบัตรดังกล่าว
ใช้แสดงคู่กั น กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบอาจพิจารณาไม่ อนุญ าตให้เข้า ประเมิ นความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะวิชานั้นก็ได้ ทั้งนี้ หากเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ตรงกับฐานข้อมูลการสมัคร
สอบ จะไม่อนุญาตให้เข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลา
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะแล้ว จะต้องถูกยุติการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
3. อนุญ าตให้นาสิ่งของเข้าห้องประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะได้
เฉพาะบัตรประจาตัวสอบที่พิมพ์ จากอินเทอร์เน็ตที่มีรูปถ่าย และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรือ ใบอนุญ าตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ดินสอ ยางลบ ปากกา และกระเป๋าเงินใบเล็ก
เท่านั้น
4. ห้ามนาเครื่องมือ สื่อสารอิเล็กทรอนิก ส์ทุ ก ชนิด เช่น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ (มื อถื อ) วิท ยุ
ติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้งตารา หนังสือ บันทึกข้อความ หรือวัสดุอุปกรณ์อื่น เช่น กระเป๋า สะพาย
เครื่องคานวณ อุปกรณ์ที่ใช้คานวณได้ เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง เข้าห้องประเมินฯ โดยเด็ดขาด
หากพบว่าผู้ใดนาเข้าห้องประเมินฯ จะถือว่าเจตนากระทาการทุจริต หากตรวจพบหลังจากเริ่มเวลาประเมินฯ
แล้ว จะต้อ งถูก ยุติการประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ และหากเกิดการสูญ หายจะไม่
รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
/ 5. ต้องเข้าประเมิน ...
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5. ต้องเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามวัน เวลา และสถานที่
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กาหนดไว้ และต้องจัดหาเครื่องเขียน หรือวัสดุอุปกรณ์
ซึ่งประกาศไว้ในกาหนดวัน เวลา และสถานที่ ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะไปเอง ทั้งนี้
ถือเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของตนเอง
6. ห้ามเข้าห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนได้รับอนุญาตจาก
กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สมัครประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเข้า
ห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที และผู้สมัคร
ประเมินความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และสมรรถนะที่ไปถึงห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทัก ษะ และ
สมรรถนะหลังจากที่ ได้เริ่ม เวลาประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะแล้ว 30 นาที จะไม่
อนุญาตให้เข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
7. ต้องนั่งประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามที่นั่ง ห้อง และสถานที่
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกาหนด
ผู้ใดนั่งผิดที่ ผิดห้อง หรือผิดสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ หากตรวจพบหลังจาก
เริ่ ม เวลาประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะแล้ ว จะต้ อ งถู ก ยุ ติ ก ารประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และจะไม่ได้รับการตรวจกระดาษคาตอบ
8. ภายในเวลา 60 นาที นั บ ตั้ง แต่ เ ริ่ม ลงมื อ ท าตอบจะออกจากห้ องประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะไม่ ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญ าตและอยู่ในความดูแลของกรรมการ หรือ
เจ้าหน้าที่คุมสอบ
9. ต้องใช้กระดาษคาตอบที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจัดให้โดยเฉพาะ
10. ห้ามผู้สมั ครประเมินความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะคัดลอกข้อสอบ ฉีก
ข้อสอบ หรือนาข้อสอบ และกระดาษคาตอบออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ากระทาการ
ทุจริต
11. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง และคาแนะนาของหัวหน้าห้ องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุม
สอบอย่างเคร่งครัด
12. เมื่ออยู่ในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ห้ามพูดหรือติดต่อกับ
ผู้สอบอื่นหรือ บุคคลภายนอก และห้ามออกจากห้องสอบ เว้นแต่จะได้รับอนุญ าต และอยู่ในความดูแลของ
หัวหน้าห้องสอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
13. ห้ามสูบบุหรี่ในห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
14. ต้องหยุดทาตอบทันที เมื่อหมดเวลาทาตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
สั่งให้หยุดทาตอบ แต่จะออกจากห้องประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้อง
สอบ หรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
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ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะนี้
หรือผู้ใดทุ จ ริต หรือ พยายามทุ จ ริตอาจไม่ ได้รับ อนุญ าตให้เ ข้า ประเมิ นความรู้ความสามารถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะ และคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปจะพิจารณาสั่งงดการให้
คะแนนเฉพาะวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทุกวิชาก็ได้
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

รับรองสำเนำถูกต้อง

(นำงสำววริยำ วิริยะกุล)
นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัตกิ ำร

วริยำ /ร่ำง/ พิมพ์/ทำน

