ประกาศ รับโอนขาราชการพลเรือน
ดวยกรมธุรกิจพลังงาน มีความประสงคจะรับสมัครคัดเลือก เพื่อรับโอนขาราชการพลเรือน
จํานวน 2 ตําแหนง ดังตอไปนี้
1. เจาพนักงานธุรการปฏิบัติการ
จํานวน 1 อัตรา
2. เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
จํานวน 1 อัตรา
(คุณสมบัติตามรายละเอียดแนบทาย)
หลักฐานที่ตอ งนํามายืน่ พรอมแบบแสดงความประสงคขอโอน
1. รูปถายหนาตรงไมสวมหมวกและไมสวมแวนตาดํา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนาบัตรประชาชน อยางละ 1 ฉบับ
3.สํา เนาวุฒกิ ารศึกษาที่แสดงวาเปนผูมีคณ
ุ สมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง
(ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการเรียน (Transcript) อยางละ 1 ชุด
4. สําเนา ก.พ. 7 ที่เปนปจจุบัน จํานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอืน่ ๆ ทีเ่ กี่ยวของ เชน การเปลีย่ นชื่อ – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถามี)
วิธีการรับสมัคร
ใหขาราชการผูประสงคขอโอนสามารถยืน่ แบบแสดงความจํานงขอโอน ดังนี้
1. ยื่นดวยตนเองที่ สํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร ชั้น 2
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ
2. สงทางไปรษณียลงทะเบียน ถึง ผูอํานวยการสํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2553 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ไดที่ โทร.02-513 8943-7 ตอ 1123
วิธีการคัดเลือก
กรมธุรกิจพลังงาน จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ เพื่อพิจารณาความเหมะสมใน
ดานตาง ๆ เชน ประสบการณการทํางาน ทัศนคติ บุคลิกทาที ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ
และวุฒิทางอารมณ เปนตน ซึ่งจะนัดหมายโดยตรง และแจงใหผูเขารับการคัดเลือกทราบเปนการลวงหนา

รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงเจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ตําแหนงเลขที่ 113 ฝายบริหารงานทัว่ ไป สํานักคุณภาพน้าํ มันเชือ้ เพลิง
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนางาน ซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยตองกํากับ
แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผูรวมงาน โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความ
ชํานาญงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกปญหาที่คอนขางยาก
และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ ซึ่ งไม จําเปนตองใช ผูสําเร็จการศึ กษาระดับ
ปริญญา โดยใชความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานธุรการหรือบริการทั่วไป
ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหาที่คอนขางยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1.
ดานการปฏิบัติการ
(1) วางแผนการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบเพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนด
(2) มอบหมายงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานบันทึกขอมูลและ
งานบริการทั่วไป เพื่อใหการดําเนินงานไดผลตรงตามเปาหมายที่กําหนดไว
(3) จัดทําแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑประจําป การขออนุมัติใหความ
เห็นชอบในการจัดซื้อ จัดหา พัสดุครุภัณฑ เพื่อใหมีอุปกรณไวใชงานที่มีคณ
ุ ภาพและอยูในสภาพพรอมใช
(4) รวบรวมขอมูล สรุปความเห็น และรายงาน การปฏิบัติงานเพื่อจัดทํารายงานและ
นําเสนอผูบังคับบัญชาในหนวยงาน
(5) จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทํารายงานการประชุมเพื่อใหการ
ประชุมเปนไปดวยความเรียบรอย และมีหลักฐานในการประชุม
(6) ควบคุมการเบิกจาย การลงทะเบียนรับ – จาย งานพัสดุครุภัณฑ งานยานพาหนะและ
สถานที่ เพื่อควบคุมการใชการเบิกจายใหมีประสิทธิภาพ
(7) จัดทําทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ
คนหาและนําไปใชประโยชน
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ป
ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญา
หลักสูตร 3 ป ตอจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณวุฒิเฉพาะ
สําหรับตําแหนงนี้ได

-22. เคยดํารงตําแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน มาแลวไมนอยกวา 6 ป กําหนดเวลา 6 ป ให
ลดเป น 5 ป สํ า หรั บ ผู มี ไ ด รั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค และให ล ดเป น 4 ป สํ า หรั บ ผู ที่ ไ ด รั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่สวน
ราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือคุณวุฒิอยางอื่น
ที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนี้ได โดยจะตองปฏิบัติงานธุรการ หรืองานอยาง
อื่นที่เกี่ยวของตามที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่
ปฏิบัติมาแลวไมนอยกวา 1 ป

-3รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนงเจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตําแหนงเลขที่ 155
สวนการอนุญาตและทะเบียน สํานักบริการธุรกิจและการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับต นซึ่ง ไม จําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริ ญญา
ปฏิบัติงานดานธุรการ สารบรรณ หรือบริการทั่วไป ตามแนวทาง แบบอยาง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน
ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในดานตางๆ ดังนี้
1.
ดานการปฏิบัติการ
(1) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เชน การรับสง ลงทะเบียน ราง
หนังสือโตตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกขอมูล เพื่อสนับสนุนใหงานตางๆ ดําเนินไปไดโดยสะดวก
ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได
(2) รวบรวมขอมูล จัดเก็บขอมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อ
สะดวกตอการคนหา และเปนหลักฐานทางราชการ
(3) ดําเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑของสํานักงาน เพื่อใหมีอุปกรณที่มีคุณภาพไวใชงาน
และอยูในสภาพพรอมใชงาน
(4) รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและขอมูลตางๆ นําเสนอตอผูบังคับบัญชา เพื่อ
นําไปใชเสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานตอไป
2.
ดานการบริการ
(1) ติดตอประสานงานกับบุคคลภายในหนวยงานเดียวกันหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น
(2) ใหบริการขอมูลแกผูมาติดตอราชการ เพื่อใหไดรับขอมูลที่จะนําไปใชประโยชนได
ตอไป
(3) ผลิตเอกสารตางๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน และปฏิบัติ
หนาที่อื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
1. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ
ทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทางที่สวนราชการเจาสังกัดเห็นวาเหมาะสมกับหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
4. ไดรับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนี้ได

เฉพาะเจาหนาที่

แบบแสดงความจํานงเพื่อขอโอนมารับราชการในสังกัด
กรมธุรกิจพลังงาน
................................................

รูปถาย
ขนาด 1 นิ้ว
(ไมเกิน 6 เดือน)

วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ...............
เรื่อง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน
เรียน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
1. ชือ่ .............................................................. นามสกุล..........................................................
ปจจุบันดํารงตําแหนง ...................................................................... ระดับ .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ ............................................... เปนระยะเวลา .............. ป .............เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
อัตราเงินเดือนปจจุบัน .................................... บาท
2. ตําแหนงที่ขอโอน .................................................... ระดับ ...................................................
3. ประวัติสวนตัว
วัน เดือน ป เกิด ......................................... อายุ .................... ป ............... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
ภูมิลําเนาจังหวัด ........................................ ที่อยูปจจุบัน .....................................................................
..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอสะดวก .........................................................................................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส มีบตุ ร/ธิดา ............. คน ( ) อืน่ ๆ .........................................
ขอมูลคูสมรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหนง .................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ...............................................................................................................................
โทรศัพท .............................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท
4. การศึกษา
วุฒิ
1. ปริญญาตรี
2. ปริญญาโท
3. ปริญญาเอก
4. อื่นๆ

สาขา

สถาบัน

ป พ.ศ. ทีจ่ บ

หมายเหตุ
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5. ประวัติการทํางาน
เริ่มราชการในตําแหนง ........................................................... ระดับ ...................................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ .................................. เปนระยะเวลา .................... ป ................... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
การเลื่อนระดับหรือเปลี่ยนตําแหนง
ตําแหนง/ระดับ(ซี)

สังกัด

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ป)

หมายเหตุ

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ป)

หมายเหตุ

6. ประวัติการโอนไปรับราชการตางสังกัด
ตําแหนง/ระดับ(ซี)

สังกัด

7. ประวัติการดําเนินการทางวินัย
ตั้งแตรับราชการมา
( ) เคย ตองโทษ
( ) ทางวินัย
( ) ทางแพง
( ) ทางอาญา
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) เคย ตองโทษ
( ) ทางวินัย
( ) ทางแพง
( ) ทางอาญา แตไดรับการลางมลทินแลว
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) ไมเคย ตองโทษ ( ) ทางวินัย
( ) ทางแพง
( ) ทางอาญา
( ) อยู
( ) ไมอยู ในระหวางถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั
กรณี ..................................................................................................................................................
8. หนาที่ความรับผิดชอบในปจจุบัน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. ประสบการณที่เกี่ยวกับงานในตําแหนงที่ขอโอน
9.1 ตําแหนง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดือน
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หนาที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9.2 ตําแหนง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ป ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ................... ป ............... เดือน
หนาที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10. ผลงานดีเดนหรือจะเปนประโยชนตอการโอน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. บุคคลที่เคยรวมงานหรืออางอิงได
11.1 ชือ่ -สกุล ........................................................... ตําแหนง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
11.2 ชือ่ -สกุล ........................................................... ตําแหนง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
12. อื่น ๆ (เพิม่ เติม)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................. ผูแสดงความจํานง
(................................................)
ตําแหนง ........................................................
วันที่ ..............................................................

หมายเหตุ (กรณีหัวขอใดมีพนื้ ที่ไมเพียงพอในการกรอกใหจดั พิมพเพิ่มเติมได)
ขอใหผูประสงคขอโอนแบบแสดงความจํานงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้
1. สําเนาบัตรประจําขาราชการ / บัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนา ก.พ. 7
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

