ประกาศ รั บโอนข้ าราชการพลเรื อน
ด้ ว ยกรมธุ ร กิ จ พลัง งาน มี ค วามประสงค์ จ ะรั บ สมัค รคัด เลื อ ก เพื่ อ รั บ โอนข้ า ราชการพลเรื อ น
ในตําแหน่งนายช่างเทคนิคชํานาญงาน จํานวน 1 อัตรา (คุณสมบัตติ ามรายละเอียดแนบท้ าย)
หลักฐานที่ต้องนํามายื่นพร้ อมแบบแสดงความประสงค์ ขอโอน
1. รูปถ่ายหน้ าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ ้ว จํานวน 1 รูป
2. สําเนาบัตรประจําตัวข้ าราชการ และสําเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่กําหนดไว้ ในมาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
(ใบปริญญาบัตร) และใบแสดงผลการเรี ยน (Transcript) อย่างละ 1 ชุด
4. สําเนา ก.พ. 7 ที่เป็ นปั จจุบนั จํานวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น การเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ฯลฯ (ถ้ ามี)
วิธีการรั บสมัคร
ให้ ข้าราชการผู้ประสงค์ขอโอนสามารถยื่นแบบแสดงความจํานงขอโอน ดังนี ้
1. ยื่นด้ วยตนเองที่ สํานักบริหารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน เลขที่ 888 อาคารไอ ทาวเวอร์ ชัน้ 2 แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ หรื อ
2. ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง ผู้อํานวยการสํานักบริ หารกลาง กรมธุรกิจพลังงาน ตังแต่
้ บดั นีจ้ นถึง
วัน ที่ 30 กัน ยายน 2553 ในวัน และเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติม ได้ ที่
โทร.02-513 8943-7 ต่อ 1123
วิธีการคัดเลือก
กรมธุรกิจพลังงาน จะดําเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมะสมใน
ด้ านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ การทํางาน ทัศนคติ บุคลิกท่าที ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริ บ
และวุฒิทางอารมณ์ เป็ นต้ น ซึง่ จะนัดหมายโดยตรง และแจ้ งให้ ผ้ เู ข้ ารับการคัดเลือกทราบเป็ นการล่วงหน้ า

รายละเอียดแนบท้ าย
รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหน่ งนายช่ างเทคนิคชํานาญงาน
ตําแหน่ งเลขที่ 97 ส่ วนคลังและขนส่ งทางท่ อ สํานักความปลอดภัยธุรกิจนํา้ มัน
หน้ าที่ความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบตั ิงานในฐานะหัวหน้ างาน ซึ่งไม่จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญา โดยต้ อง
กํากับ แนะนํา ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของผู้ร่วมปฏิบตั ิงาน โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
และความชํ า นาญงานด้ า นช่ า งเทคนิ ค ปฏิ บัติ ง านที่ ต้ อ งตัด สิ น ใจหรื อ แก้ ปั ญ หาที่ ค่อ นข้ า งยาก และ
ปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย หรื อ
ปฏิบตั ิงานในฐานะผู้ปฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ ซึ่งไม่จําเป็ นต้ องใช้ ผ้ ูสําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญา โดยใช้ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชํานาญงานด้ านช่างเทคนิค ปฏิบตั ิงานที่
ต้ องตัดสินใจหรื อแก้ ไขปั ญหาที่คอ่ นข้ างยาก และปฏิบตั งิ านอื่นตามที่ได้ รับมอบหมาย
โดยมีลกั ษณะงานที่ปฏิบตั ใิ นด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านการปฏิบตั กิ าร
(1) ศึกษา ค้ นคว้ า ควบคุม ตรวจสอบ ออกแบบหรื อปรับปรุง สร้ าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง
ซ่อมบํารุ ง กําหนดรายละเอียดการจัดซื ้อจัดจ้ าง เครื่ องมือ วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อให้ เกิดความพร้ อม และ
ตอบสนองความต้ องการในการปฏิบตั งิ านได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ค้ นคว้ า ทดลอง การใช้ เครื่ องจักร เครื่ องกล เครื่ องมือ เทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) จัดทํารายงานเปรี ยบเทียบข้ อดี ข้ อเสียของเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ เครื่ องมือ อุปกรณ์ตา่ งๆ
วัสดุและครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ เพื่อให้ การปฏิบตั งิ านเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้ านการกํากับดูแล
ควบคุม กํากับดูแล วางแผน มอบหมายงาน ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผู้ใต้ บงั คับบัญชา
เพื่อให้ การดําเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็ นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
3. ด้ านการบริการ
ให้ คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับงานเทคนิคต่างๆ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรื อประชาชน
ทัว่ ไป เพื่อให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ รับทราบข้ อมูล ความรู้ตา่ งๆ และมีทกั ษะเหมาะสมแก่การปฏิบตั งิ านและปฏิบตั ิ
หน้ าที่อื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ได้ รับมอบหมาย
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คุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหน่ ง
มีคณ
ุ วุฒิอย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรื ออนุปริ ญญาหลักสูตร 2 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง หรื ออนุปริ ญญา
หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ใน
ระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรื อทางส่วนราชการเจ้ าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หรื อได้ รับประกาศนียบัตรหรื อคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้ เป็ นคุณวุฒิเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งนี ้ได้
2. เคยดํารงตําแหน่งประเภททัว่ ไป ระดับปฏิบตั ิงาน มาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 ปี กําหนดเวลา 6 ปี
ให้ ล ดเป็ น 5 ปี สํ า หรั บ ผู้มี ไ ด้ รั บ ประกาศนี ย บัต รวิ ช าชี พ เทคนิ ค และให้ ล ดเป็ น 4 ปี สํ า หรั บ ผู้ที่ ไ ด้ รั บ
ประกาศนี ย บัตรวิ ชาชี พ ชัน้ สูงหรื อคุณวุฒิอย่างอื่ นที่ เ ที ย บได้ ในระดับเดี ยวกัน ในสาขาวิ ช าหรื อทางที่
ส่วนราชการเจ้ าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรั บผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบตั ิ หรื อคุณวุฒิ
อย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้ เป็ นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี ้ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิงานช่างเทคนิค
หรื องานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้ องตามที่ส่วนราชการเจ้ าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้ าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบตั มิ าแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่

แบบแสดงความจํานงเพื่อขอโอนมารั บราชการในสังกัด
กรมธุรกิจพลังงาน
................................................

รูปถ่าย
ขนาด 1 นิ ้ว
(ไม่เกิน 6 เดือน)

วันที่ ........ เดือน ........................ พ.ศ. ...............
เรื่ อง ขอโอนมารับราชการในสังกัดกรมธุรกิจพลังงาน
เรี ยน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
1. ชื่อ .............................................................. นามสกุล..........................................................
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง ...................................................................... ระดับ .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ ............................................... เป็นระยะเวลา .............. ปี .............เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
อัตราเงินเดือนปั จจุบนั .................................... บาท
2. ตําแหน่งที่ขอโอน .................................................... ระดับ ...................................................
3. ประวัตสิ ว่ นตัว
วัน เดือน ปี เกิด ......................................... อายุ .................... ปี ............... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
ภูมิลําเนาจังหวัด ........................................ ที่อยูป่ ั จจุบนั .....................................................................
..........................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ตดิ ต่อสะดวก .........................................................................................................
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส มีบตุ ร/ธิดา ............. คน ( ) อื่นๆ .........................................
ข้ อมูลคูส่ มรส ประกอบอาชีพ ............................................... ตําแหน่ง .................................................
ชื่อสถานที่ทํางาน ...............................................................................................................................
โทรศัพท์ .............................................................. อัตราเงินเดือน ............................................... บาท
4. การศึกษา
วุฒิ
1. ปริ ญญาตรี
2. ปริ ญญาโท
3. ปริ ญญาเอก
4. อื่นๆ

สาขา

สถาบัน

ปี พ.ศ. ที่จบ

หมายเหตุ
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5. ประวัตกิ ารทํางาน
เริ่ มราชการในตําแหน่ง ........................................................... ระดับ ...................................................
สังกัด .................................................................................................................................................
เมื่อวันที่ .................................. เป็ นระยะเวลา .................... ปี ................... เดือน (นับถึงวันที่ยื่นแบบฯ)
การเลื่อนระดับหรื อเปลี่ยนตําแหน่ง
ตําแหน่ง/ระดับ(ซี)

สังกัด

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี )

หมายเหตุ

เมื่อวันที่

ระยะเวลา (เดือน-ปี )

หมายเหตุ

6. ประวัตกิ ารโอนไปรับราชการต่างสังกัด
ตําแหน่ง/ระดับ(ซี)

สังกัด

7. ประวัตกิ ารดําเนินการทางวินยั
ตั้งแต่รับราชการมา
( ) เคย ต้ องโทษ
( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) เคย ต้ องโทษ
( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา แต่ได้ รับการล้ างมลทินแล้ ว
กรณี ..................................................................................................................................................
( ) ไม่เคย ต้ องโทษ ( ) ทางวินยั
( ) ทางแพ่ง
( ) ทางอาญา
( ) อยู่
( ) ไม่อยู่ ในระหว่างถูกสอบสวนพิจารณาโทษทางวินยั
กรณี ..................................................................................................................................................
8. หน้ าที่ความรับผิดชอบในปั จจุบนั
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับงานในตําแหน่งที่ขอโอน
9.1 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน ................... ปี ............... เดือน

-3-

หน้ าที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9.2 ตําแหน่ง ............................................................. ระดับ ..............................................
เมื่อวัน เดือน ปี ................................................. ระยะเวลาที่ปฏิบตั งิ าน ................... ปี ............... เดือน
หน้ าที่ความรับผิดชอบ .........................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
10. ผลงานดีเด่นหรื อจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การโอน
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
11. บุคคลที่เคยร่วมงานหรื ออ้ างอิงได้
11.1 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
11.2 ชื่อ-สกุล ........................................................... ตําแหน่ง .........................................
สังกัด .................................................................................................................................................
12. อื่น ๆ (เพิม่ เติม)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) .............................................. ผู้แสดงความจํานง
(................................................)
ตําแหน่ง ........................................................
วันที่ ..............................................................

หมายเหตุ (กรณีหวั ข้ อใดมีพื ้นที่ไม่เพียงพอในการกรอกให้ จดั พิมพ์เพิ่มเติมได้ )
ขอให้ ผ้ ปู ระสงค์ขอโอนแบบแสดงความจํานงฯ และหลักฐานที่รับรองสําเนาถูกต้ อง ดังนี ้
1. สําเนาบัตรประจําข้ าราชการ / บัตรประชาชน
จํานวน 1 ชุด
2. สําเนา ก.พ. 7
จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาวุฒิการศึกษา
จํานวน 1 ชุด

