(สำเนำ)

ประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
---------------------------------ด้วยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะดาเนินการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
เข้ารับราชการในตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสานักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ ารั บราชการ จึ งประกาศรั บสมัครสอบแข่ งขั น บุค คลทั่วไปเพื่ อ บรรจุและแต่ งตั้ งเข้ า รั บ
ราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. ตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
๑. วิศวกรปฏิบัติการ เงินเดือน ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท
หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกาหนด
๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เงินเดือน ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท
หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกาหนด
๓. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)
เงินเดือน ๑๑,๖๘๐ – ๑๒,๘๕๐ บาท หรือตามที่ อ.ก.พ.กระทรวงฯ จะกาหนด
๒. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
๔. คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของ
ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

-๒–
๔.๑ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนี้
ก. คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ข. ลักษณะต้องห้าม
(๑) เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
(๒) เป็ นคนไร้ ความสามารถ คนเสมื อนไร้ ความสามารถ คนวิ กลจริ ตหรื อจิ ต
ฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดในกฎ ก.พ.
(๓) เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๔) เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๕) เป็นกรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง
หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๗) เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิ ดลหุโทษ
(๘) เป็นผู้เคยถู กลงโทษให้ ออก ปลดออก หรือไล่ ออกจากรั ฐวิ สาหกิจ หรื อ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๙) เป็ น ผู้ เ คยถู ก ลงโทษให้ อ อก หรื อ ปลดออก เพราะกระท าผิ ด ตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๐) เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทาผิดวินัยตามพระราชบั ญญัติน้ี
หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๑) เป็นผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของรัฐ
ผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนซึ่งมีลักษณะต้องห้ามตาม ข. (๔) (๖)
(๗) (๘) (๙) (๑๐) หรือ (๑๑) ก.พ. อาจพิจารณายกเว้นให้ เข้ารับราชการได้ แต่ถ้าเป็นกรณีมีลักษณะ
ต้องห้ามตาม (๘) หรือ (๙) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสองปีแล้ว และในกรณีมี
ลักษณะต้องห้ามตาม (๑๐) ผู้นั้นต้องออกจากงานหรือออกจากราชการไปเกินสามปีแล้ว และต้องมิใช่เป็น
กรณีออกจากงานหรือออกจากราชการเพราะทุจริตต่อหน้าที่

-๓สาหรับผู้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๓๖ ข. (๑) ให้มีสิทธิสมัครสอบแข่งขันได้
แต่จะมีสิทธิ ได้รับบรรจุเป็น ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ สอบแข่งขัน ได้ต่อ เมื่อ พ้นจากการเป็นผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองแล้ว
ส าหรั บพระภิ กษุ หรื อสามเณร ทางราชการไม่ รั บสมั ครสอบและไม่ อาจให้ เข้ า
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่
นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคาสั่งมหาเถรสมาคม ลง
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้สมัครสอบ
ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด
แนบท้ายประกาศนี้
๕. กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถติดต่อขอใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้ วยตัวเองได้ที่
กลุ่มบริหารงานบุคคล สานักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น ๒๑
ถนนวิ ภาวดี รั งสิ ต จตุ จั กร กรุ งเทพ ฯ โทรศั พท์ ๐ ๒๗๙๔ ๓๐๘๒ ตั้ งแต่ วั นที่ ๑๓ ธั นวาคม ๒๕๕๕
– ๔ มกราคม ๒๕๕๖ ในวั น และเวลาราชการ ผู้ สมั ครต้ องเสี ยค่ าธรรมเนี ยมสอบ จ านวน ๒๐๐ บาท
(สองร้อยบาทถ้วน) เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาด
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ท้ังนี้จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า
สอบแข่งขัน
๖. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑ X ๑.๕ นิ้ว
โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน ๓ รูป
(๒) สาเนาปริญญาบัตร หรือสาเนาหนังสือรับรองฉบับสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตาแหน่งที่สมัคร (ในกรณีที่ยังไม่รับปริญญา) จานวน ๑ ฉบับ โดย
จะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ขั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือตามกฎหมาย กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวกับการสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้น ๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่
๔ มกราคม ๒๕๕๖
(๓) สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) จานวน ๑ ฉบับ

-๔–
(๔) ส าเนาบั ตรประจ าตั วประชาชน หรื อ ส าเนาทะเบี ยนบ้ านอย่ างใดอย่ างหนึ่ ง
จานวน ๑ ฉบับ
(๕) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสาคัญ การสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบ
เปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) เป็นต้น อย่างละ ๑ ฉบับ
(๖) สาเนาหนังสือรับรองผลการสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ของ ก.พ. ระดับปริญญาตรี จานวน ๑ ฉบับ
(๗) ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓ คือ
- วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ
- โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
- โรคติดยาเสพติดให้โทษ
- โรคพิษสุราเรื้อรัง
- โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กาหนด
ทั้งนี้ ในสาเนาเอกสารและหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนา
ถูกต้อง” พร้อมทั้งลงชื่อและวันที่กากับไว้ทุกหน้าของสาเนาเอกสาร
๗. การประกาศรายชื่อผู้ สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่ สอบ และระเบียบ
เกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กาหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน ให้ทราบ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ ณ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และทางเว็บไซต์ที่ http://www.dmf.go.th
๘. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี ๒ ภาค ดังนี้
๘.๑ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน
ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
(๑) ความรู้ทางด้านวิศวกรรม คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน โดยวิธีสอบข้อเขียน
- ความรู้ทั่วไปด้านปิโตรเลียม
- ความรู้พื้นฐานด้านกระบวนการผลิตปิโตรเลียม
- หลักการกลศาสตร์ของไหล (Fluid Mechanics)

-๕(๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
(Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
โดยวิธีสอบข้อเขียน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(๑) ความรู้ทางด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
- ยุทธศาสตร์ ภารกิจ และบทบาทของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานในประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- นโยบายรัฐบาลด้านพลังงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
(๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกีย่ วกับด้านปิโตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
(Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
โดยวิธีสอบข้อเขียน
ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)
(๑) ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
คะแนนเต็ม ๑๕๐ คะแนน
- ความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิสารสนเทศ
- ความรู้ทางด้านธรณีวิทยาปิโตรเลียม
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสารวจและการทาแผนที่
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านพลังงาน เชื้อเพลิงธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในและต่างประเทศ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) ความรู้ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด้านปิโตรเลียม คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน
(Structure, Vocabulary and Reading Comprehension)
โดยวิธีสอบข้อเขียน
๘.๒ ภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว
ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์
ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อพิจาณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ

-๖–
ของข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอื่น เป็นต้น รวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จาเป็น
ของตาแหน่ง
ทั้งนี้ จะทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตาแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน และเมื่อสอบผ่านภาคความรู้
ความสามารถเฉพาะตาแหน่งแล้ว (ได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ของแต่ละวิชา) จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง (ภาค ค.)
๙. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ สอบแข่ งขันได้ จะต้องเป็นผู้ สอบได้ คะแนนในการสอบแต่ละภาค
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๐. การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
การขึ้ นบั ญชี ผู้ สอบแข่ งขั น ได้ จะเรี ยงล าดั บที่ จากผู้ ไ ด้ คะแนนรวมสู ง สุ ดลงมา
ตามลาดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่า
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตาแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อน
เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้า
มีการสอบแข่งขันอย่างเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้เป็นอัน
ยกเลิก
๑๑. การบรรจุและแต่งตั้ง
ผู้สอบแข่งขันได้จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามลาดับที่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
โดยได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่กาหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนั้น
๑๒. การนารายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตาแหน่งอื่น
กรณีที่ส่วนราชการอื่นมีตาแหน่งว่างในตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ซึ่ง
ต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกัน และมีความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่เหมือน หรือ
ใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ส่วนราชการที่มีตาแหน่งว่างสามารถนารายชื่อ
ผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งที่สอบครั้งนี้ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นได้ การนารายชื่อไปขึ้น
บัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งอื่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งนี้ โดยผู้สอบแข่งขันได้
มีสิทธิที่จะรับการบรรจุได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

-๗๑๓. เงื่อนไขในการบรรจุและแต่งตั้ง
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไม่ประสงค์ที่จะรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐทุกประเภท ซึ่งมีความประสงค์จะโอนโดยผลการสอบแข่งขัน
ประกาศ ณ วันที่

๓

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ทรงภพ พลจันทร์
(นายทรงภพ พลจันทร์)
อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เอกสารแนบท้ายประกาศ
หน่วยที่ ๑ ตาแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ๒ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิศวกรรม ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ
มอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจสอบแผนผัง แผนปฏิบัติการ โครงสร้าง รายการคานวณ รูปแบบทาง
วิศวกรรมต่าง ๆ ในงานที่รับผิดชอบให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย หลักวิชาการและมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิด
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
(๒) หาข้อมูลและตรวจสอบกรณีเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม สถาน
ประกอบการการจราจรและขนส่ง เพื่อช่วยประสานการกู้ภัยและพิจารณาสั่งการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ค้นคว้า ทดลอง และตรวจสอบการใช้พลังงานในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ เพื่อการอนุรักษ์ ประหยัดและปลอดภัยในการใช้พลังงานของประเทศ
(๔) สารวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ค้นคว้า ทดสอบและตรวจสอบ ปริมาณน้า
คุณภาพน้า ระบบประปา และแหล่งน้าธรรมชาติ เพื่อปฎิบัติการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้าในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
(๕) สาธิ ตและถ่ ายทอดเทคโนโลยี เกี่ ยวกั บงานวิ ศวกรรม และการจั ดการ
สิ่งแวดล้อมโดยประยุกต์เทคโนโลยีที่เหมาะสมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสากล เพื่อเพิ่มศักยภาพของ
ท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในงานวิศวกรรม และการจัดการกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ตรวจสอบ ควบคุม ก ากับ ดูแ ล การประกอบกิจ การ เพื ่อ ให้ก าร
ดาเนินงานของสถานประกอบการถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้
(๗) ตรวจสอบ การขอจดทะเบียน การแจ้ง การขออนุญาต ตั้ง ขยาย ย้าย
ยกเลิก ต่อใบอนุญาต การประกอบกิจการ เพื่อให้การประกอบกิจการเป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดไว้

-๒(๘) ปฏิบ ัต ิง าน ก ากับ ดูแ ลการซ่อ มบ ารุง รัก ษา ผลิต และสอบเทีย บ
เครื่อ งมือ และอุป กรณ์วิท ยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื ่อ สารและเครื่อ งจัก รกล เพื่อ ให้ส ามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(๙) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบ และกาหนดรูปแบบรายการ
เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และเครื่องจักรกล เพื่อการผลิตและการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการท างานที ่ร ับ ผิด ชอบร่ว มด าเนิน การวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คาแนะนา ตอบปัญหาและชี้แจง เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ ที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบในระดับเบื้อ งต้น แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป
เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทาสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทาฐานข้อมูลหรือระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมไฟฟ้า และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

-๓หน่วยที่ ๒ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ๓ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการใน
การทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกากับ แนะนา ตรวจสอบ และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวม วิ เคราะห์ และประมวลนโยบายของรั ฐบาลและสถานการณ์
เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนามาสรุปเสนอประกอบการกาหนดนโยบายและ
เป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร
หรือความมั่นคง
(๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและ
แผนกลยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกาหนด
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
(๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทาแผน การปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ
หรือ กิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้
(๔) สารวจ รวบรวม และประมวลผลข้อ มูล การดาเนิน งานตามนโยบาย
รัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูล
สาหรับการจัดทาแผนงาน หรือกาหนดยุทธศาสตร์
(๕) ศึกษาวิ เคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่ างยุทธศาสตร์ และนโยบายของรัฐบาล
เพื่อประกอบการเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล
ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที ่ร ับ ผิด ชอบ ร่ว มดาเนิน การวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๔๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่ วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทา
แผนงานโครงการ
(๒) ให้ค าปรึก ษา แนะน า ตอบปัญ หา และชี ้แ จงเรื ่อ งต่า งๆ เกี ่ย วกับ งาน
นโยบายและแผน เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชา
เศรษฐศาสตร์ ทางการเงินและการคลัง ทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการ
จัดการ ทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่ าน
ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

-๕หน่วยที่ ๒ ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา)
จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก ๑ อัตรา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทางาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน (ทางภูมิศาสตร์/ธรณีวิทยา) ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกล
ยุทธ์ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี เพื่อวางแผนกาหนด
แผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กาหนดไว้
(๒) สารวจ ศึกษา วิจัย ทางภูมิศาสตร์และธรณีวิทยาทั่วไปในด้านเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ วิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดทารายงานผลการสารวจเบื้องต้น
จัดเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
(๓) รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ และจัดทาแผนที่ภูมิสารสนเทศเพื่อ
ใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ตลอดจนกาหนดมาตรฐานด้านงานภูมิสารสนเทศ
(๔) ตรวจสอบข้อ มูล เชิง พื้น ที่ และการกาหนดขอบเขตพื้น ที่ต่า งๆ ในเขต
สัมปทานปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามระราชบัญญัติปิโตรเลียม ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและการบริการที่ดี
(๕) กาหนดมาตรฐาน และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานภูมิสารสนเทศ ระบบ
ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ ตลอดจนมาตรฐานในการแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นฐานเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงอรรถธิ
บายระหว่างหน่วยงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทางานที ่ร ับ ผิด ชอบ ร่ว มดาเนิน การวางแผนการทางานของ
หน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด

-๖๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกที มงานหรือหน่ วยงาน
เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดาเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดทา
แผนงานโครงการและเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศ
(๒) ให้ค าปรึก ษา แนะน า ตอบปัญ หา และชี ้แ จงเรื ่อ งต่า งๆ เกี ่ย วกับ งาน
นโยบายและแผน และงานข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้ รั บปริ ญญาตรี หรื อคุ ณวุ ฒิ อย่ างอื่ นที่ เที ยบได้ ในระดั บเดี ยวกั น ในสาขาวิ ชา
วิทยาศาสตร์กายภาพ ทางธรณีวิทยา และทางภูมิศาสตร์ และเป็น ผู้ขึ้น ทะเบีย นผู้ส อบผ่า นภาคความรู้
ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ.

