
(ส ำเนำ) 
 
 

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 

ในต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 

         ---------------------------------- 
 

 ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะด าเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้ง

เข้ารับราชการในต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอ านาจ

ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือส านักงาน ก.พ. 

ท่ี นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพ่ือ

บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ

ราชการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

๑.  ต าแหน่งท่ีจะบรรจุและแต่งตั้ง  และเงินเดือนท่ีจะได้รับ 

๑. วิศวกรปฏิบัติการ  เงินเดือน  ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท  

                                หรือตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะก าหนด 

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  เงินเดือน  ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท  

    หรือตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะก าหนด 

๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา) 
เงินเดือน  ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท หรือตามท่ี อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะก าหนด 

 

๒.  จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก 

       (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

๓.  ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง 

            (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) 
 

๔.  คุณสมบัติทั่วไป  ลักษณะต้องห้าม  และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของ 

ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก 
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       ๔.๑  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๓๖  

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ดังนี้ 

     ก. คุณสมบัติทั่วไป 

 (๑) มีสัญชาติไทย 

 (๒) มีอายุไม่ต่ ากว่าสิบแปดปี 

 (๓)  เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น

ประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ 

     ข. ลักษณะต้องห้าม 

 (๑) เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง   

 (๒) เป็นคนไร้ความสามารถ  คนเสมือนไร้ความสามารถ  คนวิกลจริตหรือจิต 

ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดในกฎ  ก.พ. 

  (๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม 

 (๕) เป็นกรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีรับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง  

หรือเจ้าหน้าท่ีในพรรคการเมือง 

 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเพราะกระท า

ความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๘) เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ  หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ   

   (๙) เป็นผู้ เคยถูกลงโทษให้ออก  หรือปลดออก  เพราะกระท าผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก  เพราะกระท าผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินี้  

หรือตามกฎหมายอื่น 

 (๑๑)  เป็นผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน

หน่วยงานของรัฐ 

          ผู้ท่ีจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖) 

(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑)   ก.พ.  อาจพิจารณายกเว้นให้เข้ารับราชการได้  แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ

ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว  และในกรณีมี

ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐)  ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว  และต้องมิใช่เป็น

กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าท่ี  
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   ส าหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้ 

แต่จะมีสิทธิได้รับบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญท่ีสอบแข่งขันได้ต่อเมื่อพ้นจากการเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองแล้ว 

 ส าหรับพระภิกษุหรือสามเณร  ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้า

สอบแข่งขันเพ่ือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้  ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารท่ี 

นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันท่ี  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๐๑  และตามความในข้อ ๕  ของค าสั่งมหาเถรสมาคม  ลง

วันท่ี ๑๗ มีนาคม  ๒๕๓๘  

๔.๒  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้สมัครสอบ 

    ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามท่ีระบุไว้ในรายละเอียด

แนบท้ายประกาศน้ี 
 

  ๕.  ก าหนดการและวิธีการรับสมัคร 

       วัน เวลา และสถานท่ีรับสมัครคัดเลือก 
 

         ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอใบสมัคร  และย่ืนใบสมัครด้วยตัวเองได้ท่ี  

กลุ่มบริหารงานบุคคล  ส านักบริหารกลาง  กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑ 

ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพ ฯ โทรศัพท์ ๐ ๒๗๙๔ ๓๐๘๒ ตั้งแต่วันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

– ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท 

(สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีท่ีเป็นผู้ขาด

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง แต่ทั้งนี้จะต้องด าเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้า

สอบแข่งขัน 
 

  ๖.  เอกสารและหลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร 

  (๑)  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาด า ขนาด ๑ X ๑.๕  นิ้ว  

โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน  ๑  ป ี (นับถึงวันปดิรับสมัคร)  จ านวน  ๓  รูป 

  (๒)  ส าเนาปริญญาบัตร หรือส าเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

ท่ีแสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับต าแหน่งท่ีสมัคร (ในกรณีท่ียังไม่รับปริญญา)  จ านวน ๑ ฉบับ  โดย

จะต้องส าเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการส าเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ  เป็นเกณฑ์โดยจะต้องส าเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันท่ี  

๔ มกราคม ๒๕๕๖ 

 (๓)  ส าเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จ านวน  ๑  ฉบับ 
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 (๔)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาทะเบียนบ้านอย่างใดอย่างหนึ่ง  

จ านวน ๑ ฉบับ  

 (๕)  ส าเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ

เปล่ียนช่ือ – นามสกุล (ในกรณีท่ีชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)  เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ 

 (๖)  ส าเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) 

ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จ านวน ๑ ฉบับ 

           (๗)  ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน  และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม

กฎ  ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ 

 - วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ   

 - โรคเท้าช้างในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม   

 - โรคติดยาเสพติดให้โทษ   

                                 - โรคพิษสุราเรื้อรัง   

 - โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังท่ีปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ

เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามท่ี ก.พ. ก าหนด 

 ทั้งนี้  ในส าเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ  ให้ผู้สมัครเขียนค ารับรองว่า “ส าเนา

ถูกต้อง” พร้อมทั้งลงช่ือและวันท่ีก ากับไว้ทุกหน้าของส าเนาเอกสาร  

    

๗. การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และระเบียบ

เก่ียวกับการสอบแข่งขัน 

     กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ ก าหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ 

และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันให้ทราบ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ 

และทางเว็บไซต์ท่ี  http://www.dmf.go.th   
 

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน 

     หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้ 

                 ๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถท่ีใช้เฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.)  คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน 

      ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 

   (๑) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม  คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน 

   - ความรู้ทั่วไปด้านปโิตรเลียม 

    - ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการผลิตปโิตรเลียม 

   - หลักการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics) 

 

http://www.dmf.go.th/
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   (๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านปโิตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

                                                     (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension) 

      โดยวิธีสอบข้อเขียน  

  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

   (๑) ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน  คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน  

                                                        - ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และบทบาทของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส ารวจและผลิตปโิตรเลียม 

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศ 

    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

    - นโยบายรัฐบาลด้านพลังงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน 

     (๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกีย่วกับด้านปโิตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

                                                        (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension) 

           โดยวิธีสอบข้อเขียน 

ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)    

(๑) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ   

     คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน  

                                                        - ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ 

    - ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาปโิตรเลียม 

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการส ารวจและการท าแผนท่ี 

    - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านพลังงาน เชื้อเพลิงธรรมชาติ  

       และส่ิงแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ 

    - ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

     (๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านปโิตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน  

                                       (Structure, Vocabulary and Reading Comprehension) 

           โดยวิธีสอบข้อเขียน 

                       ๘.๒  ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน  

   จะประเมินผู้เข้าสอบเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าท่ี จากประวัติส่วนตัว 

ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน จากการสังเกตพฤติกรรมท่ีปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ 

ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพ่ือพิจาณาความเหมาะสมในด้านต่าง  ๆ เช่น  ความรู้ท่ีอาจใช้เป็นประโยชน์ใน

การปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความสามารถ  ประสบการณ์  ท่วงทีวาจา  อุปนิสัย  อารมณ์  ทัศนคติ จรรยาบรรณ 
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ของข้าราชการพลเรือน  คุณธรรม  จริยธรรม  การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน  รวมทั้งสังคม  และส่ิงแวดล้อม  

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น  เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก  สมรรถนะท่ีจ าเป็น

ของต าแหน่ง 

ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้

ความสามารถเฉพาะต าแหน่งแล้ว (ได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละวิชา) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความ

เหมาะสมกับต าแหน่ง (ภาค ค.) 

                      ๙. เกณฑ์การตัดสิน 

        ผู้ท่ีจะถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในการสอบแต่ละภาค 

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๖๐   

                      ๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ้

   การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  จะเรียงล าดับท่ีจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมา

ตามล าดับ  ในกรณีท่ีมีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งมากกว่า

เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับต าแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจ าตัวสอบก่อน

เป็นผู้อยู่ในล าดับท่ีสูงกว่า 

การข้ึนบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะข้ึนบัญชีไว้เป็นเวลาไมเ่กิน ๒ ป ีนับตั้งแต่วันข้ึนบัญชี แต่ถ้า

มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอัน

ยกเลิก   

๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง 

           ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามล าดับท่ีในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 

โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิท่ีก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนั้น              

 ๑๒.  การน ารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน

ได้ในต าแหน่งอ่ืน   

            กรณีท่ีส่วนราชการอื่นมีต าแหน่งว่างในต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง

ต้องการบุคคลท่ีมีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีเหมือน หรือ

ใกล้เคียงกันกับต าแหน่งท่ีได้มีการสอบแข่งขันและข้ึนบัญชีไว้ ส่วนราชการท่ีมีต าแหน่งว่างสามารถน ารายช่ือ

ผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งท่ีสอบครั้งนี้ไปข้ึนบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นได้ การน ารายช่ือไปข้ึน

บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในต าแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้

มีสิทธิท่ีจะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 
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๑๓.  เง่ือนไขในการบรรจุและแต่งต้ัง 

            กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่ประสงค์ท่ีจะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ท่ีเป็นข้าราชการหรือ

พนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน  

 

      ประกาศ  ณ  วันท่ี     ๓      ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

                                                   ทรงภพ  พลจันทร์ 

                                                                             (นายทรงภพ  พลจันทร์) 

                                                                          อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

หน่วยท่ี  ๑  ต าแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ   
 

       จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก   ๒ อัตรา  
 

       ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง    
 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรม ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 
 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

    (๑) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการค านวณ รูปแบบทาง

วิศวกรรมต่าง ๆ ในงานท่ีรับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพ่ือให้เกิด

ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    (๒) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถาน

ประกอบการการจราจรและขนส่ง เพ่ือช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็นไปตามกฎหมาย

ท่ีเกี่ยวข้อง 

(๓)  ค้นคว้า ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ เพ่ือการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ   

(๔) ส ารวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้ า 

คุณภาพน้ า ระบบประปา และแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือปฎิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ าในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ 

    (๕) สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานวิศวกรรม และการจัดการ

ส่ิงแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ

ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับส่ิงแวดล้อม 

    (๖) ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการ เพื ่อให้การ

ด าเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีวางไว้ 

    (๗) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย 

ยกเลิก ต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ 

และเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ 
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    (๘) ปฏิบ ัต ิงาน ก าก ับด ูแลการซ่อมบ าร ุงร ักษา ผลิตและสอบเทียบ 

เครื ่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครื ่องจักรกล เพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    (๙) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และก าหนดรูปแบบรายการ 

เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบส่ือสาร และเครื่องจักรกล เพ่ือการผลิตและการ

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน 

๒. ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่ร ับผิดชอบร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ

หน่วยงานหรือโครงการเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด  

๓. ด้านการประสานงาน 

             (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ 

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 

  (๑) ให้ค าแนะน า ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใน

ความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป 

เพ่ือให้ผู้ท่ีสนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ 

  (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ท าสถิติ ปรับปรุง หรือจัดท าฐานข้อมูลหรือระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้

ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา 

วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นผู้ข้ึนทะเบียนผู้สอบผ่าน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
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หน่วยท่ี  ๒  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ   
 

      จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ๓  อัตรา  
 

      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง    
 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน 

การท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน

อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

    (๑) รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์

เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน ามาสรุปเสนอประกอบการก าหนดนโยบายและ

เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร 

หรือความมั่นคง 

    (๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ

แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนก าหนด

แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้  

    (๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ 

สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพ่ือช่วยจัดท าแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ 

หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 

(๔) ส ารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการด าเนินงานตามนโยบาย

รัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล

ส าหรับการจัดท าแผนงาน หรือก าหนดยุทธศาสตร์   

   (๕)  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล 

เพ่ือประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล

ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

๒. ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ

หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด  
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๓. ด้านการประสานงาน 

            (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ 

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 

  (๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท า

แผนงานโครงการ 

  (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื ่องต่างๆ เกี ่ยวกับงาน

นโยบายและแผน เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

เศรษฐศาสตร์ ทางการเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการ

จัดการ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 
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หน่วยท่ี  ๒  ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

      (ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)  
 

      จ านวนต าแหน่งว่างครั้งแรก ๑  อัตรา  
 

      ลักษณะงานท่ีปฏิบัติของต าแหน่ง    
 

                    ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ท่ีต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ

ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ทางภูมิศาสตร์/ธรณีวิทยา) ภายใต้การก ากับ แนะน า 

ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  โดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในด้านต่างๆ  ดังนี้ 

๑. ด้านการปฏิบัติการ 

    (๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบ้ืองต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกล

ยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพ่ือวางแผนก าหนด

แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจท่ีก าหนดไว้     

    (๒) ส ารวจ ศึกษา วิจัย ทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาทั่วไปในด้านเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ วิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดท ารายงานผลการส ารวจเบื้องต้น 

จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

    (๓)  รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นท่ี และจัดท าแผนท่ีภูมิสารสนเทศเพ่ือ

ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนก าหนดมาตรฐานด้านงานภูมิสารสนเทศ 

(๔) ตรวจสอบข้อมูลเชิงพื้นที่ และการก าหนดขอบเขตพื้นที่ต่างๆ ในเขต

สัมปทานปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามระราชบัญญัติปิโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ก าหนด เพื่อให้การ

ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและการบริการท่ีดี   

   (๕)  ก าหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมิสารสนเทศ ระบบ

ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีท่ีใช้ ตลอดจนมาตรฐานในการแลกเปล่ียนข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นท่ีและข้อมูลเชิงอรรถธิ

บายระหว่างหน่วยงาน 

๒. ด้านการวางแผน 

   วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการวางแผนการท างานของ

หน่วยงานหรือโครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีก าหนด  
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๓. ด้านการประสานงาน 

            (๑) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน 

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธ์ิตามท่ีก าหนดไว้ 

  (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 

๔. ด้านการบริการ 

  (๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดท า

แผนงานโครงการและเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ 

  (๒) ให้ค าปรึกษา แนะน า ตอบปัญหา และชี้แจงเรื ่องต่างๆ เกี ่ยวกับงาน

นโยบายและแผน และงานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

      คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

      ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา และทางภูมิศาสตร์ และเป็นผู้ขึ ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้

ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. 

 

 

 

 

 
 


