สำเนำ
ประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในตำแหน่งเจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน ตำแหน่งนำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
ตำแหน่งนักวิชำกำรพลังงำนปฏิบัติกำร ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติกำร
ตำแหน่งวิศวกรโยธำปฏิบัติกำร และตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้ำปฏิบัติกำร
ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะดาเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล
เข้ารับราชการในตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตาแหน่งนักวิชาการ
พลั งงานปฏิบัติการ ตาแหน่ งวิศวกรปฏิบัติการ ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ และตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้า
ปฏิ บั ติ ก าร ฉะนั้ น อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการพลเรือ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหา
โดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๑. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑.๑. ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๒. ตาแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน ๑๑,๕๐๐ – ๑๒,๖๕๐ บาท
๑.๓. ตาแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๔. ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๕. ตาแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
๑.๖. ตาแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐ - ๑๖,๕๐๐ บาท
ทั้งนี้ จะได้รับเงินเดือนแรกบรรจุเท่าใดให้ เป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การกาหนดอัตราเงินเดือน
สาหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง หรือที่ ก.พ. จะกาหนดต่อไป
๒. จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ ๓. ลักษณะงำน ...

๒
๓. ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของแต่ละตาแหน่ง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๔. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
๔.๑ ผู้ ส มั ค รสอบต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไป และไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามมาตรา ๓๖
แห่ ง พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็ น ผู้ เลื่ อ มใสในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็น คนไร้ค วามสามารถ คนเสมือ นไร้ค วามสามารถ คนวิก ลจริต หรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็ น ผู้ เคยต้ อ งรั บ โทษจาคุ ก โดยคาพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให้ จาคุ ก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เคยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด วิ นั ย ตา ม
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) (๗)
(๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๘)
หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือ ออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมีลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)
ผู้นั้นต้อ งออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแ ล้ว และต้องมิใช่เป็นกรณี ออกจากงานหรือออกจาก
ราชการเพราะทุ จริตต่ อ หน้าที่ สาหรับผู้มี ลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มี สิทธิสมั ครสอบแข่งขั นได้
แต่ จะมี สิ ทธิ ได้ รั บบรรจุ เป็ นข้ าราชการพลเรื อนสามั ญ ที่ สอบแข่ งขั นได้ ต่ อเมื่ อพ้ นจากการเป็ นผู้ ด ารงต าแหน่ ง
ทางการเมืองแล้ว
/ สาหรับ ...

๓
สาหรับพระภิกษุ หรือสามเณรทางราชการไม่ รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขั น
เพื่ อบรรจุ บุค คลเข้ ารับ ราชการ ทั้ งนี้ ตามหนั งสือ กรมสารบรรณคณะรั ฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑
ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งดังนี้
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
๕. กำรรับสมัครสอบ
๕.๑ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ถึงวันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ตลอด ๒๔ ชั่งโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอนดังนี้
(๑) เปิดเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com
(๒) กรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งและครบถ้ วน ปฏิ บั ติต ามขั้ น ตอนที่ ก าหนด ระบบจะ
กาหนดแบบฟอร์มการชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ให้โดยอัตโนมัติ
(๓) พิ ม พ์ แ บบฟอร์ ม การช าระเงิ น ลงในกระดาษขนาด A4 จ านวน ๑ แผ่ น หรื อ
หากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล
ในกรณีไม่สามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงินหรือบันทึกข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถเข้า
ไปพิมพ์แบบฟอร์มการชาระเงิน หรือบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกข้อ มูลใหม่ได้อีก แต่จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใน
การกรอกใบสมัครในครั้งแรกที่สมบูรณ์แล้วได้
๕.๒ นาแบบฟอร์ม การช าระเงินไปช าระเงิน เฉพำะที่ เคำน์ เตอร์ บมจ. ธนำคำรกรุงไทย
ทุกสำขำทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ภายในเวลาทาการของ
ธนาคาร กำรรับสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อชำระค่ำธรรมเนียมในกำรสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
๕.๓ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จานวน ๓๘๐ บาท ซึ่งประกอบด้วย
(๑) ค่าธรรมเนียมสอบ จานวน ๓๕๐ บาท และ
(๒) ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จานวน ๓๐ บาท
ค่ำธรรมเนียมจะไม่จ่ำยคืนให้ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
๕.๔ ผู้สมัค รที่ช ำระค่ำธรรมเนี ย มสอบแล้ ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด
เลขประจำตัวสอบ ตำมลำดับของกำรชำระค่ำธรรมเนียมสอบ ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบสำมำรถตรวจสอบสถำนะของ
กำรช ำระเงิน และผู้ สมั ค รสอบสำมำรถพิม พ์ บัตรประจ ำตัวสอบ พร้อ มเลขประจำตัว สอบได้ ภำยในวั น ที่
๑๙ เมษำยน ๒๕๖๒ ทำงเว็บไซต์ https://dede.thaijobjob.com

/ ๖. เงื่อนไข ...

๔
๖. เงื่อนไขในกำรรับสมัครสอบ
๖.๑ ผู้สมัครสอบสำมำรถสมัครได้เพียง ๑ ตำแหน่ง เมื่อสมัครแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้
๖.๒ ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครสอบ ในข้อ ๔.๒ โดยต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภำยในวันปิด
รับ สมั ค รสอบ คื อ วั น ที่ ๒๕ กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕๖๒ ทั้ ง นี้ การส าเร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สูต รขั้ น ปริ ญ ญาบั ต ร
(หรือ ประกาศนียบัตร) ของสถานศึ กษาใด จะถื อ ตามกฎหมาย กฎหรือ ระเบียบเกี่ ยวกั บการสาเร็ จการศึ กษา
ตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์
๖.๓ ผู้สมัครสอบจะต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ของสานักงาน ก.พ.ระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป (ขึ้นกับตาแหน่งที่สมัครสอบ)
๖.๔ การสมัครสอบตามขั้นตอนข้ างต้น ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อ และรับรองความ
ถูกต้องข้อมูลดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๗
๖.๕ ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติ ทั่วไป
และคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครให้
ถูกต้องครบถ้วนตรงตามความเป็นจริงด้วยตนเอง พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสอบให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กาหนด
ไว้ในประกาศรับสมัครสอบ ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานคุณวุฒิ
ซึ่งผู้สมัครสอบนามายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครสอบ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่คืนค่าธรรมเนียม ใน
การสมัครสอบ
๗. กำรประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลำ สถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา
สถ าน ที่ ส อ บ แ ละระเบี ยบ เกี่ ยวกั บ ก ารส อ บ ภ าย ใน วั น ที่ ๑ ๙ เม ษ ำย น ๒ ๕ ๖ ๒ ท างเว็ บ ไซ ต์
https://dede.thaijobjob.com หั ว ข้ อ “กำรประกำศรำยชื่ อ ผู้ ส มั ค รสอบ วั น เวลำ สถำนที่ ส อบ และ
ระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ”
๘. หลักสูตรและวิธีกำรสอบ
๘.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ผู้ ส มั ค รสอบในต าแหน่ งใดต้ อ งเข้ า สอบเพื่ อ วั ด ความรู้ ค วามสามารถที่ ใช้ เฉพาะ
ตาแหน่งของตาแหน่งนั้น ตามที่ได้กาหนดไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

/ ๘.๒. การสอบ ...

๕
๘.๒ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการ
สัมภาษณ์หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการ
ท างาน ประสบการณ์ ท่ ว งที ว าจา อุ ป นิ สั ย อารมณ์ ทั ศ นคติ การปรั บ ตั ว เข้ า กั บ ผู้ ร่ ว มงาน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้
บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง

ทัง้ นี้ ผู้มีสิทธิเข้ำสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง จะต้องเป็นผู้สอบ
ผ่ ำ นกำรสอบแข่ งขั น เพื่ อ วั ด ควำมรู้ ค วำมสำมำรถที่ ใ ช้ เฉพำะต ำแหน่ ง และสอบผ่ ำ นกำรวั ด ควำมรู้
ควำมสำมำรถทั่วไปของสำนักงำน ก.พ. ระดับปริญญำตรีขึ้นไป หรือ ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง
ขึ้นไป (ขึ้นกับตำแหน่งที่สมัครสอบ) แล้ว
๙. หลักฐำนที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง
๙.๑ ใบสมั ค รที่ พิ ม พ์ จ ากอิ น เทอร์ เน็ ต ให้ ติ ด รู ป ถ่ า ยหน้ า ตรง ไม่ ส วมหมวก และไม่ สวม
แว่นตาดา ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว และลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน
๙.๒ สาเนาปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร) และ/หรือ สาเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
(Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครจานวนอย่างละ ๒ ฉบับ
ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรขั้นปริญญาบัตร (หรือประกาศนียบัตร)
ของสถานศึ ก ษาใดนั้ นจะถื อ ตามกฎหมาย กฎ หรื อ ระเบี ยบที่ เกี่ ยวกั บการส าเร็ จการศึ ก ษาตามหลั ก สู ตรของ
สถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒
ในกรณี ที่ไม่ สามารถนาหลักฐานการศึก ษาดังกล่าวมายื่นพร้อ มใบสมัค รสอบได้ก็ให้นาหนังสือรับรองคุ ณวุฒิ ที่
สถาน ศึ กษ าออ กให้ โดยระบุ สาขาวิ ช าที่ ส าเร็ จ การศึ กษ า แ ละวั น ที่ ที่ ได้ รั บ อนุ มั ติ ป ริ ญ ญ ำบั ต ร
(หรือประกำศนียบัตร) ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทน
๙.๓ บัตรประจาตัวประชาชน (ตัวจริง)
๙.๔ ส าเนาหลั ก ฐานอื่ น ๆ เช่ น ใบส าคั ญ การสมรส ใบเปลี่ ย นชื่ อ -นามสกุ ล (ในกรณี
ชือ่ -นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น จานวน ๑ ฉบับ
๙.๕ ส าเนาหนัง สือ รับ รองผลการสอบผ่ า นการวัด ความรู้ ค วามสามารถทั่ วไป ของ ก.พ.
ระดั บ ปริญ ญำตรีขึ้น ไป หรือ ระดั บประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้ น สูงขึ้น ไป (ขึ้น กับ ตำแหน่ งที่สมัค รสอบ)
จานวน ๑ ฉบับ หรืออาจให้มายื่นตามวันที่ส่วนราชการกาหนด ทั้งนี้ ต้องเป็นวันก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส าเนาเอกสารทุ ก ฉบั บ ให้ ผู้ ส มั ค รเขี ย นค ารั บ รองว่ า “ส าเนาถู ก ต้ อ ง”ลงชื่ อ วั น ที่ และ
ระบุเลขประจาตัวสอบกากับไว้มุมบนด้านขวาทุกหน้าของสาเนาเอกสาร

/ ๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน ...

๖
๑๐. เกณฑ์กำรตัดสิน
ผู้ ที่ จ ะถื อ ว่า เป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ต้ อ งเป็ น ผู้ ส อบได้ ค ะแนนในการสอบเพื่ อ วั ด ความรู้
ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และต้องได้รับคะแนนในการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ ให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผลด้วย
๑๑. กำรขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจะประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้ค ะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลาดับ ในกรณี ที่มีผู้สอบได้ คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้
คะแนนการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนการสอบเพื่อวัด
ความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผทู้ ี่ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้ น บั ญ ชี ผู้ สอบแข่ ง ขั น ได้ จะขึ้ น บั ญ ชี ไว้เป็ น เวลาไม่ เกิ น ๒ ปี นั บ ตั้ ง แต่ วัน ขึ้ น บั ญ ชี
แต่ถ้ามีการสอบแข่งขั นอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญ ชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้ งนี้
เป็นอันยกเลิก
๑๒. กำรบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ จ ะได้ รั บ การบรรจุ แ ละแต่ ง ตั้ ง ตามล าดั บ ที่ ในบั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๑
๑๓. กำรรับโอนผู้สอบแข่งขันได้
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขัน
ได้ที่เป็นข้ำรำชกำร หรือพนักงำนของรัฐทุกประเภทไม่ว่ำกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

อนึ่ง กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จะดำเนินกำรสอบแข่งขันด้วย
ควำมโปร่งใส ยุติธรรม และเสมอภำค ดังนั้น หำกมีผู้ใดแอบอ้ำงว่ำสำมำรถช่วยเหลือให้ท่ำนได้รับกำร
ขึ้น บัญชี หรือมีพฤติกรรมในทำนองเดียวกันนี้ โปรดอย่ำหลงเชื่อ และแจ้งให้อธิบดีกรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำนทรำบด้วย
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ยงยุทธ จันทรโรทัย
(นายยงยุทธ จันทรโรทัย)
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
รับรองสาเนาถูกต้อง

(นายศุภกร เลาหสุขไพศาล)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

รัฐปกรณ์ / ร่าง / พิมพ์
ศุภกร / ทาน

รำยละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ำรับรำชกำร
ในกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน
(แนบท้ำยประกำศกรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ลงวันที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๒)
___________________________________________________________________________
ชื่อตำแหน่งที่ ๒ นำยช่ำงเทคนิคปฏิบัติงำน
จำนวนตำแหน่งว่ำงครั้งแรก ๒ อัตรา
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ สารวจ ออกแบบ ก่อสร้าง และบารุงรักษาด้านการผลิต การแปรรูป การส่ง การจาหน่าย การใช้
พลังงาน และการบารุงรักษาแหล่งพลังงาน ระบบพลังงาน โครงการก่อสร้างไฟฟ้าพลังน้า และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง ๆ ดังนี้
๑. ด้ำนกำรปฏิบัติกำร
(๑) ดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมและบารุงรักษา ระบบสาธารณู ปโภค เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และพร้อม
ในการใช้งาน โดยสอดคล้องกับ หน้ าที่ความรับผิ ดชอบด้านส ารวจและโยธา โดยเฉพาะงานด้านช่างสารวจ
และช่างโยธา ตามลักษณะงานของหน่วยงานนั้นๆ ในกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
(๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา
และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๒. ด้ำนกำรบริกำร
(๑) ให้คาปรึกษา แนะนา จัดทาข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งในเชิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน เพื่อให้มี ความรู้
ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
(๒) ติ ดต่ อประสานกั บ หน่ ว ยงานหรือเจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ยวข้ อง เพื่ อให้ ก ารด าเนิ นงานเป็ น ไป
อย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
๑. ได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิช าชี พ ชั้น สู ง หรือคุ ณ วุฒิ อย่ างอื่น ที่ เที ยบได้ ในระดับ เดีย วกั น
ในทุกสำขำวิชำ และ
๒. ผู้ สมัครสอบต้องเป็นผู้ สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสานักงาน ก.พ.
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป
หลักสูตรและวิธีกำรสอบแข่งขันเพื่อวัดควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
ทดสอบควำมรู้ ควำมสำมำรถดังต่อไปนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๑ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง (๑๘๐ คะแนน)
- ความรู้ความเข้าใจงานด้านช่างเทคนิคที่จาเป็นตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ความรู้ด้านคณิตศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ส่วนที่ ๒ ควำมรู้ และทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (๒๐ คะแนน)

