ประกาศกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
******************************************
ด้วยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่ อง หลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลื อกสรรพนักงานราชการ และแบบสั ญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ลงวัน ที่ ๕ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๔๗ จึ งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลื อกสรรเป็ นพนักงานราชการทั่ว ไป
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ชื่อตำแหน่ง และรำยละเอียดกำรจ้ำงงำน ตำมรำยละเอียดแนบท้ำย 1.1 - 1.6
๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๔. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น
ไม่ สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
๕. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
๖. ไม่เป็ น ผู้ เคยต้องโทษจ าคุกโดยคาพิพากษาถึ งที่สุ ดให้ จาคุก เพราะกระทาความผิ ดทางอาญา
เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๗. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
สาหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบ และไม่อาจให้เข้าสอบแข่งขัน
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริห าร
ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิ ถุ นายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่ งมหาเถรสมาคม
ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
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ของส่ ว นราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ างของหน่ว ยงานอื่ นของรัฐ รัฐ วิส าหกิจ หรื อ พนั กงานหรือลู กจ้า ง
ของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรค
ที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
๒.๒ คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง
ผู้มีสิทธิสมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งของพนักงานราชการ ปรากฏตามบัญชีรายละเอียด
แนบท้าย 1.1 – 1.6
๓. กำรรับสมัคร
๓.๑ วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้ารับการเลือกสรร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่กาหนดได้ที่
หน่วยงานตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย 2 ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ๒๕๕9 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม ๒๕๕9
ในวันและเวลาราชการ Download ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th
ทั้งนี้ผู้สมัครมีสิทธิสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่ำนั้น
หมำยเหตุ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่
หน่วยงานตามบัญชีรายละเอีย ดแนบท้าย 2 ทุกแห่ ง แต่จะต้องเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1
และครั้งที่ 2 (ข้อเขียน และสัมภาษณ์) ดังนี้
- สาหรับอัตราในส่วนกลางประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ณ อาคารกรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
- สาหรับอัตราในส่วนภูมิภาคประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) ณ ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ประสงค์จะบรรจุ
๓.๒ หลักฐำนที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
๑. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 2.5 x 3 ซ.ม. โดยถ่ายไม่เกิน ๑ ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 1 รูป
๒. สาเนาปริญญาบัตรและสาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Record) ที่แสดงหรือ
ระบุว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัครสอบ จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษา
และได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
๓. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ ๑ ฉบับ
๔. สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
(ในกรณีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ ๑ ฉบับ
๕. หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
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3.3 ค่ำธรรมเนียมสอบ
ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จานวนเงิน 100 บาท
๓.4 เงื่อนไขในกำรรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ
ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร
ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้ผู้สมัครสอบ
ไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้รับการเลือกสรรครั้งนี้เป็น
โมฆะสาหรับผู้นั้น และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครด้วย
๔. กำรประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมิน
กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรม ได้ ก าหนดวั น ประเมิ น สมรรถนะครั้ ง ที่ 1 (สอบข้ อ เขี ย น)
ในวั น อาทิ ต ย์ ที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป
เวลา 13.00 – 16.00 น. ภาคความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ และรายละเอียด สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวัน ศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559
ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาง http://www.dip.go.th, และกาหนดการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2
(สัมภาษณ์) ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
๕. หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะด้วยวิธีการประเมินสมรรถนะตามลาดับ ดังต่อไปนี้
สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

ได้คะแนนไม่ต่ากว่า

วิธีการประเมิน

ควำมรู้ควำมสำมำรถทั่วไป
- ความสามารถเชิงคณิตศาสตร์
การวิเคราะห์และเหตุผล
- ความรู้ความสามารถทางภาษาไทย
- ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
- เหตุการณ์ปัจจุบัน

100

ร้อยละ 60

สอบข้อเขียน

ควำมรู้ควำมสำมำรถที่ใช้เฉพำะตำแหน่ง
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่
ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ความรู้ทางวิชาการและกฎระเบียบต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับงานในตาแหน่งที่จะปฏิบัติ

100

ร้อยละ 60

สอบข้อเขียน

กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบสัมภำษณ์)
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กำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภำษณ์)
- มีความรับผิดชอบ
- มีความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ
- มีความอดทน และเสียสละ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้า
กับผู้ร่วมงานอื่นได้

คะแนนเต็ม

ได้คะแนนไม่ต่ากว่า

วิธีการประเมิน

100

ร้อยละ 60

สอบสัมภาษณ์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ก่อนและผู้ผ่านการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ 1 ดังกล่าวจึงจะเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ต่อไป
๖. เกณฑ์กำรตัดสิน
6.1 ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะทุกองค์ประกอบ
และได้คะแนนในการประเมินสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
6.2 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะใช้คะแนนรวมของคะแนนประเมินสมรรถนะทุกองค์ประกอบ
โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน
จะให้ผู้ได้คะแนนสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากว่าคะแนนสมรรถนะที่ 1 เท่ากันอีก
จะให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสัมภาษณ์สูงกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากคะแนนสัมภาษณ์เท่ากันอีก
จะให้ผู้ที่เลขประจาตัวสอบลาดับก่อนกว่าเป็นที่อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
6.3 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับที่สอบได้
๗. กำรประกำศรำยชื่อและกำรขึ้นบัญชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
กรมส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมจะประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ผ ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ ที ่ ส อบได้
ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และทาง http://www.dip.go.th โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าวให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 ปี
นั บ แต่วัน ขึ้น บั ญชี แต่ถ้ามีการเลื อ กสรรพนักงานราชการในตาแหน่ งเดียวกัน และลั กษณะงานที่ปฏิบั ติ
เดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรใหม่ บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรในตาแหน่งเดียวกัน และมี
ลักษณะงานที่ปฏิบัติเดียวกันในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก
๘. กำรจัดทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องมารายงานตัวและทาสัญญาจ้างตามที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกาหนด
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๕9

