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ประกาศสํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
เรื่อง  รับโอนขา้ราชการพลเรอืนสามญั 

................................................................................ 

 ด้วย สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในสังกัดสํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. ตําแหน่งที่จะรับโอน จํานวน 2 อัตรา 
 1.1  ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (ตําแหน่งเลขที่ 30) กลุ่ม

บริหารการคลังและพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม 
 1.2  ตําแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน (ตําแหน่งเลขที่ 32) กลุ่มบริหารการคลัง

และพัสดุ สํานักงานเลขานุการกรม 

 2. หน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง 
 (รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย 1 และ2) 

 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ขอโอน 
  3.1  คุณสมบัติทั่วไป 
    (1)  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ มีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม  
มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
    (2)  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกลงโทษทางวินัย หรือเคยถูกลงโทษทางวินัย หรือทางอาญา 
  3.2  คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
   เป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งที่ ก.พ. กําหนด 

 4. การแสดงความประสงค์ขอโอน 

  4.1  ย่ืนขอโอนด้วยตนเอง ผู้สนใจสามารถย่ืนแบบแสดงความประสงค์ขอโอนด้วยตนเองได้ที่  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ช้ัน 3 สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6         
แขวงทุ่ งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  ต้ังแต่บัดน้ี เป็นต้นไป จนถึงวันที่  17 สิงหาคม 2561                   
ในวันเวลาราชการ หรือ 

  4.2  ย่ืนขอโอนผ่านทางไปรษณีย์ ผู้สนใจย่ืนแบบแสดงความประสงค์ขอโอนผ่านทางไปรษณีย์
ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม      
ถนนพระรามท่ี 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองด้านขวาล่างว่า “ประสงค์ขอโอน” 
ต้ังแต่บัดน้ี   เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ทั้งน้ี ให้ถือวันและเวลาที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
รับจดหมายเป็นวันย่ืนแบบแสดงความประสงค์ขอโอน 

  

 

5. เอกสาร… 





ชื่อตําแหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   

ประเภทตําแหน่ง : ท่ัวไป  ระดับ : ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตําแหน่งเลขท่ี : 30 

ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ 

หน้าที่รับผิดชอบ (Key Responsibility) 
หน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงาน  
ด้านการเงินและบัญชี ตามแนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการที่ชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ 
และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ด้านปฏิบัติการ 
1. จัดทําและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพ่ือให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนด
2. รวบรวมรายละเอียดการจัดทํางบประมาณ เพ่ือใช้ประกอบในการทํางบประมาณประจําปีของหน่วยงาน 
3. ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสําคัญทางการเงิน เพ่ือให้เกิดความถูกต้องในการปฏิบัติงาน 
4. ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไปเพ่ือขอความช่วยเหลือ
และร่วมมือในงานและแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
ด้านการบริการ  
1. ให้คําแนะนํา ตอบปัญหา ช้ีแจงเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความชํานาญแก่ผู้ที่สนใจ 
2. ประสานงานในระดับกลุ่ม กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความร่วมมือในงาน
การเงินและบัญชี และแลกเปล่ียนความรู้ความเช่ียวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทํางานของหน่วยงาน 
 

 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (Job Specifications) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่        
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่
ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 

 

 

 

 

เอกสารแนบท้าย 1 



ชื่อตําแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ 

ประเภทตําแหน่ง : ท่ัวไป  ระดับ : ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน  ตําแหน่งเลขท่ี : 32 

ชื่อหน่วยงาน : สํานักงานเลขานุการกรม กลุ่มบริหารการคลังและพัสดุ 

หน้าที่รับผิดชอบ (Key Responsibility) 
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซ่ึงไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานพัสดุ ตาม
แนวทาง แบบอย่าง ข้ันตอน และวิธีการท่ีชัดเจนภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 
ด้านปฏิบัติการ 
1. ปฏิบัติงานข้ันต้นเก่ียวกับงานพัสดุในการจัดหา จัดซ้ือ ว่าจ้าง การเก็บรักษา นําส่ง การซ่อมแซม และ
บํารุงรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์เครื่องมือเคร่ืองใช้ต่างๆ เพ่ือให้อยู่ในสภาพดีพร้อมต่อการใช้งาน 
2. ทําทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสําคัญหลักฐานและเอกสารเก่ียวกับพัสดุ เพ่ือรวบรวมไว้เป็น
ข้อมูลในการดําเนินงาน 
3. ร่างและตรวจซ้ือสัญญาซ้ือ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเร่ืองเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือเป็นหลักฐานในการ
ดําเนินงาน 
4. รายงาน สรุปความเห็นเก่ียวกับงานพัสดุ เพ่ือจัดทํารายงาน และนําเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน 
5. ศึกษาและเสนอความเห็นเก่ียวกับระเบียบงานพัสดุ เพ่ือร่วมพัฒนาให้ระเบียบการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วย่ิงข้ึน 
6. ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
ด้านการบริการ  
1. ให้คําแนะนําเก่ียวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานท่ีอยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงาน และให้การดําเนินงานสําเร็จลุล่วง 
2. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพ่ือให้บริการหรือขอความ
ช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ 
 
 
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง (Job Specifications) 
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปน้ี 
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางท่ีส่วนราชการ
เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนท่ีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วน
ราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
4. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งน้ีได้ 
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แบบแสดงความประสงค์ขอโอน 

เพื่อมารับราชการในสังกดัสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

เรื่อง ขอโอนมารับราชการ 

เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม   

 ข้าพเจ้า......................................................ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง.................................................. 

ประเภท.......................ระดับ.....................................................สังกัดกอง/สํานัก................................................. 

กรม..........................................................................กระทรวง.............................................................................. 

เลขประจําตัวประชาชน.....................................................ปัจจุบันรับเงินเดือน............................................บาท  

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................อายุ...........ปี...........เดือน     สัญชาติ...............ศาสนา................... 

ที่อยู่ปัจจุบันที่........................หมู่ที่.............ถนน.....................................แขวง.....................................................
เขต.................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์…………………………………..
โทรศัพท์ที่ทํางาน................................โทรศัพท์เคลื่อนที่........................... E-mail……………………………………….. 

มีความประสงค์ขอโอนมารับราชการในตําแหน่ง................................................................................................. 

ระดับ.........................................กอง/สํานัก......................................................สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

โดยมีเหตุผลในการขอโอน คือ.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 จึงขอแจ้งรายละเอียดประกอบการพิจารณาขอโอน  ดังน้ี 

 1. ข้าพเจ้ามีคณุสมบัติทั่วไปและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามข้อ 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

 2. เริ่มรับราชการเมื่อวันที่..........เดือน.........................พ.ศ...........ตําแหน่ง.................................... 

ระดับ.....................................สังกัดกอง/สํานัก.............................................กรม.................................................
กระทรวง......................................วุฒิการศึกษา(สูงสุด)...................................สาขาวิชา...................................... 

สถาบันการศึกษา..............................................................วันที่สําเร็จการศึกษา................................................... 

 3. ประวัติการศึกษา (เริ่มต้ังแต่วุฒิที่ใช้บรรจุแต่งต้ัง) 

ระดับ............................................................ปีที่สําเร็จการศึกษา.........................................เกรดเฉลี่ย................. 

ระดับ............................................................ปีที่สําเร็จการศึกษา.........................................เกรดเฉลี่ย................. 

ระดับ............................................................ปีที่สําเร็จการศึกษา.........................................เกรดเฉลี่ย................. 

ระดับ............................................................ปีที่สําเร็จการศึกษา.........................................เกรดเฉลี่ย................. 

 

4. ผลงาน... 

รูปถ่าย 
ขนาด 1x1.5 นิ้ว 
(ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 
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 4. ผลงานสําคญัที่ผ่านมา 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 5. ความรู้ ความสามารถพิเศษอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 6. การฝึกอบรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานหน้าที่ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 ทั้งน้ี  ได้แนบบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา  ได้แก่ 

 (    )  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 x 1.5 น้ิว จํานวน  1  รูป 
 (    )  สําเนาบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (บัตรข้าราชการ) จํานวน.....................ฉบับ 
 (    )  สําเนา ก.พ. 7 ที่เป็นปัจจุบัน จํานวน........................ฉบับ 
 (    )  สําเนาวุฒิการศกึษา และสําเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ..........................ฉบับ 
 (    )  เอกสารอ่ืนๆ (ถ้าม)ี  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่ข้าพเจ้าให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ  
 
 
 

(ลงช่ือ)............................................................... 
                 (............................................................) 

   วันที่................................................................... 


