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บทที่ 1
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ความหมายของพนักงานราชการ
พนั ก งำนรำชกำร หมำยถึ ง บุ ค คลซึ่ งได้ รั บ กำรจ้ ำงตำมสั ญ ญำจ้ ำงโดยได้ รั บ ค่ ำตอบแทน
จำกงบประมำณของส่วนรำชกำร เพื่อเป็นพนักงำนของรัฐในกำรปฏิบัติงำนให้กับส่วนรำชกำรนั้น

ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงำนรำชกำรมี 2 ประเภท ดังนี้
1. พนักงานราชการทั่วไป หมำยถึง พนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในลักษณะเป็นงำนประจำ
ทั่วไปของส่วนรำชกำรในกลุ่มงำนต่ำง ๆ ได้แก่
1.1 กลุ่มงานบริการ มีลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำน ดังนี้
1) ลักษณะงำนของกลุ่มงำนบริกำร
(ก) เป็ น งำนปฏิ บั ติ ร ะดั บ ต้ น ที่ ไ ม่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น หรื อ มี ก ำรก ำหนดขั้ น ตอน
กำรปฏิบัติงำนไว้ชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพำะด้ำน
(ข) มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตำมลักษณะงำน
(ค) มีกำรแก้ไขปัญหำและตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยำก
2) คุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนบริกำร
(ก) วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษำตอนต้นสำยสำมัญ (ม.ศ.3)
หรือประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.3) หรือประกำศนียบัตรมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.6) หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่ำนี้ หรือ
(ข) วุฒิกำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพเทคนิค
(ปวท.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำที่เหมำะสมกับลักษณะงำน
ที่ปฏิบัติ
1.2 กลุ่มงานเทคนิค มีลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนดังนี้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิค
(ก) เป็นงำนที่ปฏิบัติโดยใช้ควำมรู้ควำมชำนำญทำงเทคนิค ซึ่งต้องผ่ำนกำรศึกษำ
ในระบบกำรศึกษำในสำขำวิชำที่ตรงตำมลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ หรือเป็นงำนที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพำะ
ของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในสถำบันกำรศึกษำใดเป็นกำรเฉพำะ
(ข) มีกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตำมลักษณะงำน
(ค) มีกำรแก้ไขปัญ หำและกำรตัดสิ นใจที่ ต้องใช้ค วำมรู้ทำงเทคนิ คหรือทักษะ
เฉพำะของบุคคลในสำขำนั้น ๆ
2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิค
(ก) วุฒิ กำรศึกษำประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพ
เทคนิค (ปวท.) หรือประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่ำนี้ ในสำขำวิชำที่เหมำะสม
กับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ หรือ
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(ข) ในกรณีที่เป็นงำนที่ต้องใช้ทักษะเฉพำะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่ำนกำรเรียนกำรสอน
ในสถำบั น กำรศึ ก ษำใดเป็ น กำรเฉพำะ ผู้ นั้ น จะต้ อ งมี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถและทั ก ษะในงำนที่ จะปฏิ บั ติ
ไม่ต่ำกว่ำ 5 ปี โดยต้องสำมำรถพิสูจ น์ให้เห็ นถึงควำมมีทักษะในงำนนั้น ๆ โดยมีห นังสื อรับรองกำรทำงำน
จำกนำยจ้ำงหรือหน่วยงำนซึ่ งระบุถึงลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติ หรือมีกำรทดสอบทักษะเฉพำะบุคคลด้วยกำร
ทดลองปฏิบัติ
1.3 กลุ่ ม งานบริ ห ารทั่ ว ไป มี ลั ก ษณะงำนและคุ ณ สมบั ติ เฉพำะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ในกลุ่มงำน ดังนี้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป
(ก) เป็ น งำนในลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ที่ ข้ ำ รำชกำรปฏิ บั ติ ซึ่ ง อำจเป็ น งำน
ในภำรกิจหลัก ภำรกิจ รองหรือภำรกิจ สนับสนุน หรือเป็นงำนตำมนโยบำยส ำคัญของรัฐบำล หรือเป็นงำน
ที่มีควำมจำเป็นเร่งด่วน ที่มีระยะเวลำเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือ
(ข) เป็ น งำนที่ ไม่ ใช่ ลั กษณะเช่น เดียวกับ ที่ ข้ำรำชกำรปฏิ บั ติ แต่จำเป็ นต้อ งใช้
ผู้ปฏิบัติที่มีควำมรู้ระดับปริญญำ
2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปกาหนด คุณวุฒิ
ไม่ต่ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.4 กลุ่ ม งานวิ ช าชี พ เฉพาะ มี ลั ก ษณะงำนและคุ ณ สมบั ติ เฉพำะของผู้ ป ฏิ บั ติ งำน
ในกลุ่มงำน ดังนี้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(ก) เป็ น งำนวิ ช ำชี พ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำ
ที่ ไม่ อ ำจมอบหมำยให้ ผู้ มี คุ ณ วุฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ปฏิ บั ติ งำนแทนได้ และเป็ น งำนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิต ร่ำงกำย
และทรั พ ย์ สิ น ของประชำชนอย่ ำ งเห็ น ได้ ชั ด โดยมี อ งค์ ก รตำมกฎหมำยท ำหน้ ำ ที่ ต รวจสอบ กลั่ น กรอง
และรับรองกำรประกอบวิชำชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระทำผิดกฎหมำยเกี่ยวกับกำรประกอบวิชำชีพดังกล่ำว หรือ
(ข) เป็ น งำนวิ ช ำชี พ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำในระดั บ ปริ ญ ญำ
ที่ ไม่ อ ำจมอบหมำยให้ ผู้ มี คุ ณ วุฒิ อ ย่ ำ งอื่ น ปฏิ บั ติ งำนแทนได้ และเป็ น งำนที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ชี วิต ร่ำงกำย
และทรัพย์สินของประชำชนอย่ำงเห็นได้ชัด อีกทั้งเป็นงำนที่ขำดแคลนกำลังคนในภำครำชกำร หรือ
(ค) เป็ น งำนวิ ช ำชี พ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ โ ดยผู้ ส ำเร็ จ กำรศึ ก ษำในระ ดั บ ปริ ญ ญำ
ที่ไม่อำจมอบหมำยให้ ผู้ มีคุณ วุฒิ อย่ ำงอื่น ปฏิ บัติงำนแทนได้ และเป็น งำนทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
ที่มีลักษณะในเชิงวิจัยและพัฒนำ อีกทั้งเป็นงำนที่ขำดแคลนกำลังคนในภำครำชกำร
2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(ก) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพเฉพำะ หรือ
(ข) วุฒิ กำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญ ญำตรี และได้รับประกำศนียบัตรหรือหนังสื อ
รับรองควำมรู้ในสำขำวิชำชีพเฉพำะในระดับที่สูงกว่ำปริญญำตรี หรือ
(ค) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี
1.5 กลุ่ ม งานเชี่ ยวชาญเฉพาะ มีลั กษณะงำนและคุณ สมบั ติ เฉพำะของผู้ ป ฏิบั ติ งำน
ในกลุ่มงำน ดังนี้
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1) ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) เป็น งำนที่ปฏิบัติโดยอำศัยพื้นฐำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ กำรฝึกฝนทฤษฎี
หลักวิชำกำรที่เกี่ ยวข้องกับงำน หรือภูมิปัญญำท้องถิ่น หรือเป็นงำนเชิงพัฒ นำระบบหรือมำตรฐำนของงำน
ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนนั้น ๆ
(ข) ในบำงลักษณะงำนมีกำรใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง
2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(ก) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และมีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 6 ปีสำหรับวุฒิกำรศึกษำปริญญำตรี 4 ปีสำหรับวุฒิกำรศึกษำปริญญำโท และ 2 ปีสำหรับ
วุฒิกำรศึกษำปริญญำเอก หรือ
(ข) วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ำกว่ำปริญญำตรี และได้รับประกำศนียบัตรในสำขำที่ตรง
กับควำมจำเป็นของลักษณะงำน โดยจะต้องมีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 6 ปีสำหรับ
วุฒิปริญญำตรี 4 ปีสำหรับวุฒิปริญญำโท และ 2 ปีสำหรับวุฒิปริญญำเอก หรือ
(ค) มีประสบกำรณ์ในงำนที่จะปฏิบัติเป็นเวลำไม่ต่ำกว่ำ 10 ปี และมีผลงำนเป็นที่
ยอมรับในวงกำรนั้น
ทั้งนี้ ประสบกำรณ์ที่กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพำะดังกล่ำว จะต้องสำมำรถพิสูจน์
ให้เห็นถึงควำมมีประสบกำรณ์ในงำนนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองกำรทำงำนจำกนำยจ้ำงหรือหน่วยงำนซึ่งระบุถึง
ลักษณะงำนที่ได้ปฏิบัติหรื อมีกำรทดสอบควำมชำนำญ หรือควำมเชี่ยวชำญ ในงำนที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงำน
ซึ่งแสดงถึงควำมมีประสบกำรณ์ในลักษณะงำนที่จะปฏิบัติอย่ำงน้อย 2 ชิ้น หรือตำมที่ส่วนรำชกำรจะกำหนด
อนึ่ ง ส ำหรั บ กลุ่ ม งำนที่ ไ ม่ ไ ด้ ก ำหนดประสบกำรณ์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนไว้ เป็ น
คุณ สมบั ติเฉพำะแต่ ส่ วนรำชกำรพิจำรณำแล้ วเห็ นว่ำ ตำแหน่งในกลุ่มงำนนั้นสมควรสรรหำและเลือกสรร
จำกผู้ มี ป ระสบกำรณ์ ใ นงำนที่ จ ะปฏิ บั ติ ส่ ว นรำชกำรอำจก ำหนดประสบกำรณ์ ข องผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำนเป็ น
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งได้ ซึ่งจะต้องสำมำรถพิสูจน์ให้เห็น ถึงควำมมีประสบกำรณ์ของบุคคลนั้น ด้วย
หนั งสื อ รั บ รองกำรท ำงำนจำกนำยจ้ ำงหรือ หน่ วยงำนซึ่งระบุ ถึงลั ก ษณะงำนที่ ได้ ป ฏิ บั ติ หรือวิธีก ำรอื่ น ใด
ที่เหมำะสมและสำมำรถพิสูจน์ได้ถึงประสบกำรณ์ดังกล่ำวกับลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ
2. พนักงานราชการพิเศษ หมำยถึง พนักงำนรำชกำรซึ่งปฏิบัติงำนในลักษณะที่ต้องใช้ ควำมรู้
หรือควำมเชี่ยวชำญสูงมำกเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีควำมสำคัญและจำเป็นเฉพำะเรื่องของส่วนรำชกำร
หรือลักษณะงำนมีควำมจำเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่ำวในกำรปฏิบัติงำน ได้แก่
กลุ่ ม งานเชี่ ย วชาญพิ เ ศษ มี ลั ก ษณะงำนและคุ ณ สมบั ติ เฉพำะของผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ในกลุ่มงำน ดังนี้
1) ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
(ก) เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
เชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับงำนหรือโครงกำร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกำร ด้ำนนั้น ๆ และ
(ข) เป็นงำนหรือโครงกำรที่มีภำรกิจหรือเป้ำหมำยชัดเจน และมีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ดำเนินกำรได้ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และ
(ค) เป็นงำนหรือโครงกำรที่มีควำมสำคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
(ง) เป็นงำนหรือโครงกำรที่ไม่อำจหำผู้ปฏิบัติที่เหมำะสมในหน่วยงำนได้
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2) คุณสมบัติเฉพาะสาหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ส่วนราชการ
พิจารณากาหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการ
ของงานหรือโครงการ ดังนี้
ระดับความเชี่ยวชาญพิเศษ
ระดับสำกล
(World Class)
ชำวต่ำงประเทศ หรือ
ชำวไทย
ระดับประเทศ

ระดับทั่วไป

วุฒิการศึกษา
สำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำชั้นนำ
ของต่ำงประเทศใน
สำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
งำน/โครงกำรที่จะ
ปฏิบัติ
สำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำชั้นนำ
ของต่ำงประเทศหรือ
ในประเทศในสำขำวิชำที่
เกี่ยวข้องกับงำน/
โครงกำรที่จะปฏิบัติ
สำเร็จกำรศึกษำจำก
สถำบันกำรศึกษำชั้นนำ
ของต่ำงประเทศ หรือ
ในประเทศ ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับงำน/
โครงกำรที่จะปฏิบัติ

ประสบการณ์
เป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำกำรในระดับสำกล
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และมี
ควำมเชี่ยวชำญรอบรู้ใน
สำขำวิชำอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องำน
เป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำกำรด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศ
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และมี
ควำมเชี่ยวชำญรอบรู้ใน
สำขำวิชำอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องำน
เป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำกำรด้ำนที่เกี่ยวข้อง
5 – 10 ปี

ผลงานด้านที่เกี่ยวข้อง
มีผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำน/โครงกำรในระดับ
สำกลอย่ำงน้อย 5 ชิ้น

มีผลงำนที่เกี่ยวข้องกับ
งำน/โครงกำรในระดับ
ประเทศอย่ำงน้อย
5 ชิ้น

มีผลงำนที่เกี่ยวข้อง
กับงำน/โครงกำร
ในระดับประเทศ
อย่ำงน้อย 3 ชิ้น

หลักการสาคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ส่วนรำชกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงำนรำชกำรโดยคำนึงถึง
1. ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะและสมรรถนะของบุ ค คลที่ จ ำเป็ น ต่ อ กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ซึ่ ง สมรรถนะ หมำยถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เป็ น ผลมำจำกควำมรู้ ทั ก ษะหรื อ ควำมสำมำรถ
และคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทำให้บุคคลสำมำรถสร้ำงผลงำนได้โดดเด่นในองค์กร
2. ควำมเท่ำเทียมในโอกำส
3. ประโยชน์ของทำงรำชกำร
และด ำเนิ น กำรด้ ว ยกระบวนกำรที่ ไ ด้ ม ำตรฐำน ยุ ติ ธ รรม และโปร่ ง ใส เพื่ อ รองรั บ
กำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี
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ผู้รับผิดชอบในการดาเนินการ
ส่ ว นรำชกำรซึ่ ง มี ก รอบอั ต รำก ำลั ง และงบประมำณในกำรจั ด จ้ ำ งพนั ก งำนรำชกำร
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำร ทั้ ง พนั ก งำนรำชกำรทั่ ว ไป
และพนักงำนรำชกำรพิเศษ
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บทที่ 2
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
พนักงานราชการทั่วไป
การสรรหาพนักงานราชการทั่วไป
1. การเตรียมการก่อนการรับสมัคร
เมื่ อ ส่ ว นรำชกำรมี ต ำแหน่ งพนั ก งำนรำชกำรว่ ำง หรื อ ต้ อ งกำรสรรหำและเลื อ กสรร
พนักงำนรำชกำร จะต้องมีกำรเตรียมกำรก่อนเริ่มสรรหำและเลือกสรร ดังนี้
1.1 วำงแผนดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร และกำหนดรำยละเอียดแผนปฏิบัติงำนสรรหำ
และเลือกสรร โดยจะต้องคำนึงถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงำน (ภำคผนวก 1 เอกสำรหมำยเลข 1)
1.2 ก ำหนดรำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ เกี่ ย วกั บ กำรสรรหำและเลื อ กสรร โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
กำรวิเครำะห์ งำนเพื่อกำรสรรหำและเลื อกสรรบุคคล (ภำคผนวก 2) เพื่อให้ ท รำบลั กษณะงำนที่จะปฏิบั ติ
ของต ำแหน่ ง และคุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ จ ะเข้ ำ สู่ ต ำแหน่ ง ซึ่ ง จะน ำไปสู่ ก ำรก ำหนดวิ ธี ก ำรสรรหำ
และกำรเลือกสรรที่ส่วนรำชกำรจะได้บุคคลที่เหมำะสมและสอดคล้องกับตำแหน่งงำนและส่วนรำชกำร
1.3 จัดทำประกำศรับสมัคร (ภำคผนวก 1 เอกสำรหมำยเลข 2)
ส่ ว นรำชกำรจั ด ท ำประกำศรั บ สมั ค ร โดยหน่ ว ยงำนกำรเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ห รื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง ำน
ด้ำนกำรเจ้ ำหน้ ำที่ ควรร่ว มกับ ผู้ แทนที่ รับ ผิ ด ชอบงำนหรือ โครงกำรที่ มี ตำแหน่งที่ จะสรรหำและเลื อกสรร
จั ด ท ำร่ ำ งประกำศรั บ สมั ค ร เพื่ อ เสนอหั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรลงนำมในประกำศรั บ สมั ค ร หรื อ หน่ ว ยงำน
กำรเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่อำจร่วมกับผู้แทนที่รับผิดชอบงำนหรือโครงกำรที่มีตำแหน่ง
ที่จะสรรหำและเลือกสรรจัดทำร่ำงประกำศรับสมัครและเสนอคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พิจำรณำ ก่อนเสนอหัวหน้ำส่วนรำชกำรลงนำมในประกำศรับสมัคร โดยประกำศรับสมัครควรมีรำยละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) กลุ่มงำนตำมลักษณะงำน
2) ชื่อตำแหน่ ง ซึ่งส่ วนรำชกำรสำมำรถกำหนดชื่อตำแหน่งได้ตำมควำมเหมำะสมกับ
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เช่น พนักงำนบริกำร พนักงำนกำรเงิน นักคอมพิวเตอร์ เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม เป็นต้น
3) ลักษณะงำนที่จะปฏิบัติ และหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของตำแหน่ง
4) ระยะเวลำกำรจ้ำง ตำมควำมจำเป็นหรือตำมภำรกิจของส่วนรำชกำร แต่ไม่เกิน 4 ปี
หรือระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร
5) ค่ำตอบแทนที่จะได้รับตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกำศ คพร. เรื่อง ค่ำตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
6) คุ ณ สมบั ติ ของผู้ มี สิ ท ธิ ส มั คร ก ำหนดคุ ณ สมบั ติ ทั่ ว ไปตำมที่ ก ำหนด ในข้ อ 8
ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ยกเว้นข้อ 8 (8) ส่วนคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งให้พิจำรณำกำหนดคุณวุฒิกำรศึกษำที่เหมำะสมและสอดคล้องกับลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
7) หลักเกณฑ์กำรเลือกสรร กำหนดควำมรู้ ควำมสำมำรถหรือทักษะ และสมรรถนะ
ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับกำรปฏิบัติงำนในตำแหน่ง และวิธีกำรประเมินในเรื่องต่ำง ๆ ที่กำหนด (ภำคผนวก 3)
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8) เกณฑ์ กำรตั ดสิ น และเงื่ อนไขกำรจ้ ำงอื่ น ๆ ตำมควำมเหมำะสมกั บหลั กเกณฑ์
กำรเลือกสรรที่กำหนด
9) ค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสอบ ส่ วนรำชกำรสำมำรถก ำหนดค่ ำธรรมเนี ยมในกำรสอบได้
ตำมควำมเหมำะสมและควำมจำเป็นกับกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
10) หลักฐำนต่ำง ๆ ที่ต้องใช้ในกำรรับสมัคร ตำมที่ส่วนรำชกำรเห็นสมควร
1.4 แพร่ข่ำวกำรรับสมัคร
ส่วนรำชกำรส่งสำเนำประกำศรับสมัครเพื่อแพร่ข่ำวเป็นกำรทั่วไป และในเว็บไซต์สำนักงำน
ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th รวมถึงเว็บไซต์ของส่วนรำชกำรที่เปิดรับสมัคร โดยมีระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดในประกำศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
และแบบสั ญ ญำจ้ ำ งของพนั ก งำนรำชกำร คื อ ไม่ น้ อ ยกว่ำ 5 วัน ท ำกำร ทั้ งนี้ สื่ อ ที่ เหมำะสมควรเป็ น สื่ อ
หรือช่องทำงทีจ่ ะเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำยที่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ส่วนรำชกำรต้องกำรด้วย
1.5 เตรียมเอกสำรกำรสมัครต่ำง ๆ เช่น ใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร แบบคำร้องขอสมัคร
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เป็นต้น (ภำคผนวก 1 เอกสำรหมำยเลข 3 – 5)
2. การรับสมัคร
ส่ วนรำชกำรกำหนดระยะเวลำในกำรรั บสมั ครได้ตำมควำมเหมำะสม แต่ต้องไม่น้ อยกว่ำ
ที่กำหนดในประกำศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร คือ ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร
ส่ ว นรำชกำรจั ด เตรี ย มกำรรั บ สมั ค ร ซึ่ งอำจเป็ น กำรรั บ สมั ค รด้ ว ยตนเอง รั บ สมั ค ร
ทำงไปรษณีย์ หรือรับสมัครผ่ำนทำงอินเทอร์เน็ต โดยถ้ำเป็นกำรรับสมัครด้วยตนเองจะต้องจัดเตรียมสถำนที่
ที่รับสมัครและเจ้ำหน้ำที่รับสมัครที่เหมำะสมและพอเพียงกับจำนวนผู้ที่คำดว่ำจะมำสมัคร
3. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
ในกรณี กำรรับ สมัครด้ว ยตนเอง ณ สถำนที่ที่ส่ว นรำชกำรกำหนด ส่ วนรำชกำรนั้น ๆ
ต้องตรวจสอบหลักฐำนต่ำง ๆ เช่น ใบสมัคร สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ปริญญำบัตร เป็นต้น ตำมที่ระบุไว้
ในประกำศรับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 6)
หลังจำกตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ส่วนรำชกำรจัดทำประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับ
กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมประกำศกำหนดวัน เวลำ สถำนที่และระเบียบ
เกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่ำว
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การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
1. การแต่ งตั้ งคณะกรรมการด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรร (ภาคผนวก 1 เอกสาร
หมายเลข 7)
หั ว หน้ ำส่ ว นรำชกำรแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรร จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ประกอบด้วย
 หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำน
 ผู้ แทนที่ รับผิดชอบงำนหรือโครงกำรที่ มี ตำแหน่ งที่จะสรรหำและเลื อกสรรเป็ นกรรมกำร
และในกรณีที่เห็นสมควร สำมำรถให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งจำกภำยในหรือภำยนอก
ส่วนรำชกำรเป็นกรรมกำรด้วยได้
 นั กทรัพยำกรบุ คคล หรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเจ้ำหน้ำที่ ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ ำที่ที่ปฏิบัติงำน
ลักษณะเดียวกับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่ของส่วนรำชกำรหรือจังหวัด แต่มิใช่ดำรงตำแหน่งนักทรัพยำกรบุคคลก็ได้
เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรอำจแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อกสรร
ก่ อนหรื อหลั งกำรจั ดท ำประกำศรั บสมั ครก็ ได้ และคณะกรรมกำรอำจแต่ งตั้ งคณะกรรมกำรหรื อเจ้ ำหน้ ำที่
ในเรื่องต่ำง ๆ เพิ่มเติมได้ เช่น คณะกรรมกำรออกข้อสอบ คณะกรรมกำรสอบสั มภำษณ์ เจ้ำหน้ำที่ กรอก
และรวมคะแนน เป็นต้น
คณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรรอำจมี อ ำนำจหน้ ำ ที่ ทั้ ง กำรก ำหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ำรและเงื่อ นไขกำรสรรหำและเลื อ กสรร และก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนิ น กำรสรรหำ
และเลื อกสรร ตลอดจนด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อกสรรตำมหลั กเกณฑ์ และวิ ธี กำรเลื อกสรรที่ ก ำหนดขึ้ น
หรือมีอำนำจหน้ำที่เฉพำะดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรรที่กำหนดขึ้นก็ได้
2. การประชุม คณะกรรมการดาเนิ น การสรรหาและเลือกสรร (ภาคผนวก 1 เอกสาร
หมายเลข 8)
ฝ่ ำยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรด ำเนิ นกำรสรรหำและเลื อกสรรจั ดประชุ มคณะกรรมกำร
ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร โดยในกรณีที่เป็ นกำรประชุมหลังกำรจัดทำประกำศรับสมัคร คณะกรรมกำร
จะเป็นผู้พิจำรณำเพื่อวำงแผนเกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมหลักเกณฑ์
และวิธีกำรเลือกสรรที่ประกำศรับสมัครกำหนด เช่น กำรกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ ระเบียบปฏิบัติในวัน
ประเมิน ฯ กำรกำหนดกรรมกำรออกข้อสอบ กรรมกำรสัมภำษณ์ เจ้ำหน้ำที่กรอกและรวมคะแนน เป็นต้น
แต่ในกรณีที่เป็นกำรประชุมก่อนกำรจัดทำประกำศรับสมัคร คณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
อำจจะเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ กำรพิ จ ำรณำรำยละเอี ย ดต่ ำง ๆ ที่ ก ำหนดในประกำศรับ สมั ค ร
และกำหนดกลุ่มเป้ ำหมำยและแนวทำงในกำรสรรหำบุคคลที่เข้ำถึงกลุ่ มเป้ำหมำย นอกเหนือไปจำกที่ต้อง
พิจำรณำเพื่อวำงแผนเกี่ยวกับกำรประเมินฯ ข้ำงต้น
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3. การเตรียมการก่อนวันประเมิน
เมื่ อ ครบก ำหนดระยะเวลำกำรรั บ สมั ค รและส่ ว นรำชกำรทรำบจ ำนวนผู้ ส มั ค รแล้ ว
ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรควรเตรียมกำรในเรื่องเอกสำร บุคคล หรือสถำนที่ ให้
พร้อมก่อนที่จะมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งกำรประเมินในแต่ละเรื่อง มีวิธีกำร
ประเมินได้หลำกหลำยวิธี แต่วิธีที่ส่วนรำชกำรนิยมใช้ในปัจจุบัน คือ กำรสอบข้อเขียน กำรทดสอบตัวอย่ำงงำน
และกำรสอบสั มภำษณ์ ซึ่งวิธีกำรต่ำง ๆ ดังกล่ ำวนี้ ฝ่ ำยเลขำนุ กำรคณะกรรมกำรดำเนิ น กำรสรรหำและ
เลือกสรรควรเตรียมกำรในเรื่องต่ำง ๆ ดังนี้
กรณีการสอบข้อเขียน หรือการทดสอบตัวอย่างงาน (Work Samples) (ภาคผนวก 1 เอกสาร
หมายเลข 9 – 10)
1) จัดหำสถำนที่สอบที่เหมำะสมกับจำนวนผู้สมัครสอบ
2) จัดทำประกำศกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จัดทำแบบทดสอบ และกระดำษคำตอบ หรือสมุดเขียนตอบ
สำหรับกำรสอบข้อเขียน และอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่ ต้องใช้ในกำรทดสอบตัวอย่ำงงำน คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ออกข้อสอบและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบ รวมทั้งคำสั่งแต่ งตั้งเจ้ำหน้ำที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้อง
กำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ 2 ชุด เพื่อตรวจทำนผลคะแนนสอบให้ มีควำมถูกต้อง โดยคำสั่งต่ำง ๆ ยกเว้นคำสั่ง
แต่งตัง้ เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนในวันสอบ ถือเป็นเรื่องลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทรำบ
4) จัดหำงบประมำณและค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่และกรรมกำร
5) จั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม ชี้ แ จงกรรมกำรและเจ้ ำหน้ ำที่ ป ฏิ บั ติ งำนในวั น สอบก่ อนกำร
ด ำเนิ นกำรสอบ เพื่ อ ให้ ท รำบและตระหนั ก ถึ งควำมส ำคั ญ แนวทำงในกำรปฏิ บั ติ งำนทั้ งที่ เป็ น ควำมลั บ
และไม่เป็นควำมลับ และมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัย
กรณีการสอบสัมภาษณ์
1) จัดหำสถำนที่ ได้แก่ ห้องรอสอบสัมภำษณ์และห้องสอบสัมภำษณ์
2) จัดทำประกำศกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับกำรสอบ
3) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมกำรสอบสัมภำษณ์และเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้ำหน้ำที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้องกำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ 2 ชุดเช่นกัน แต่กรณีที่มีทั้งกำรสอบข้อเขียน
และกำรสอบสัมภำษณ์ ควรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพียงชุดเดียว เพื่อปฏิบัติงำนทั้งกำรกรอกและรวมคะแนน
จำกกำรสอบข้อเขียนและกำรสอบสัมภำษณ์
4) จัดหำงบประมำณและค่ำตอบแทนแก่เจ้ำหน้ำที่และกรรมกำร
5) จั ดเตรี ยมเอกสำรในวั นสั มภำษณ์ เช่ น แบบฟอร์ มกำรประเมิ น ใบเซ็ นชื่ อที่ หน้ ำซอง
กรรมกำรสอบสัมภำษณ์ เป็นต้น
6) จั ดให้ มีกำรประชุ มชี้แจงกรรมกำรสั มภำษณ์ และเจ้ำหน้ ำที่ ปฏิ บั ติ งำน เพื่ อให้ ทรำบ
และตระหนักถึงควำมสำคัญ และซักซ้อมควำมเข้ำใจและตกลงเกี่ยวกับแนวทำงกำรสัมภำษณ์และแนวทำง กำรให้
คะแนนที่เป็นควำมลับเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
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กรณี การประเมินด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การประเมินจากใบสมัคร การตรวจสอบบุคคล
อ้างอิง การประเมินจากหนังสือรับรอง การประเมินจากแบบบันทึกความสาเร็จ เป็นต้น
1) จั ด เตรี ย มเอกสำรประกอบกำรประเมิ น เช่ น แบบฟอร์ ม กำรประเมิ น แนวทำง
กำรประเมิน เป็นต้น
2) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินและเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน รวมทั้งคำสั่งแต่งตั้ง
เจ้ ำหน้ ำที่ ก รอกและรวมคะแนน และกรณี ที่ มี ทั้ งกำรสอบข้ อเขี ย น กำรสอบสั ม ภำษณ์ และกำรประเมิ น
ด้วยวิธีกำรอื่น ก็ควรจัดทำคำสั่งเพียงชุดเดียวเช่นกัน
3) จัดหำงบประมำณและค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร
4) จั ดให้ มีกำรประชุมชี้แจงกรรมกำรประเมิน และเจ้ำหน้ำที่ป ฏิบั ติงำน เพื่อให้ ท รำบ
และตระหนั ก ถึ ง ควำมส ำคั ญ แนวทำงกำรประเมิ น และแนวทำงกำรให้ ค ะแนนที่ เป็ น ควำมลั บ เพื่ อ ให้
กำรปฏิบัติงำนเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
4. การดาเนินการในวันประเมิน
คณะกรรมกำรที่ ได้ รั บแต่ งตั้ งหรื อเจ้ ำหน้ ำที่ ปฏิ บั ติ งำนทุ กคน ด ำเนิ นกำรตำมก ำหนด
กำรประเมินและระเบียบวิธีกำรประเมิน ถ้ำมีปัญหำระหว่ำงกำรดำเนินกำรประเมิน ให้เจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำร
ที่รับ ผิ ดชอบกำรปฏิบั ติงำนในช่ว งเวลำนั้น ๆ พิจำรณำตัดสิ นใจตำมระเบี ยบและวิธีกำรประเมิน ถ้ำมิอำจ
พิจำรณำได้ในทันทีให้แจ้งผู้มีอำนำจตัดสินใจพิจำรณำ แต่หำกไม่สำมำรถพิจำรณำได้ ให้ดำเนินกำรประเมิน
ไปก่อนแล้วจึงนำเรื่องเข้ำประชุมในคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อพิจำรณำในภำยหลัง
5. การกรอกและรวมคะแนน (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 11 – 12)
เจ้ำหน้ำที่กรอกและรวมคะแนนที่ได้รับแต่งตั้งทั้ง 2 ชุด ทำหน้ำที่รวมคะแนนจำกกำร
ประเมิ น ตำมหลั ก เกณฑ์ ก ำรเลื อ กสรร และจั ด ล ำดั บ ที่ ข องผู้ ส อบผ่ ำ นตำมเกณฑ์ ก ำรตั ด สิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้
ในประกำศรั บ สมั ค รสอบ โดยกำรกรอกและรวมคะแนน ตลอดจนกำรจั ด ล ำดั บ ที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ทั้ ง 2 ชุ ด
ต้ อ งด ำเนิ น กำรอย่ ำ งเอกเทศ เป็ น อิ ส ระจำกกั น และตรวจทำนผลคะแนนซึ่ ง กั น และกั น ส ำหรั บ กรณี
ที่ป ระกำศรับ สมัครกำหนดกำรประเมินเป็น 2 ครั้ง ส่วนรำชกำรก็จะต้องดำเนินกำรกรอกและรวมคะแนน
และประกำศผลเป็น 2 ครั้งเช่นกัน
6. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร (ภาคผนวก 1 เอกสารหมายเลข 13)
เมื่อเจ้ ำหน้ ำที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้ กรอกและรวมคะแนน ซึ่งได้จัดล ำดับที่ของผู้สอบผ่ ำนแล้ ว
ให้จัดทำประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรเสนอประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อรำยงำน
ให้ หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรทรำบ และหั วหน้ำส่ วนรำชกำรลงนำมในประกำศรำยชื่อผู้ผ่ ำนกำรเลื อกสรรต่อไป
โดยกำหนดให้ บัญ ชีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลื อกสรรมีอำยุตำมที่ส่วนรำชกำรเห็ นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
7. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว
ส่ วนรำชกำรต้ องเรียกผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรมำรำยงำนตั วและจัดจ้ ำงตำมจำนวนอั ตรำว่ำง
ภำยในระยะเวลำของอำยุบัญชี แต่ในกรณีที่ส่วนรำชกำรมีเหตุผลควำมจำเป็นที่จะจัดจ้ำงพนักงำนรำชกำร
ภำยหลังจำกบัญชีฯ หมดอำยุ ส่วนรำชกำรต้องมีกำรเรียกผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรมำรำยงำนตัวภำยในระยะเวลำ
ของอำยุบัญชี และกำรทำสัญญำจ้ำงต้องดำเนินกำรภำยใน 30 วันนับจำกวันที่บัญชีหมดอำยุ
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การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
1. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของส่วนราชการอื่น
เมื่ อ ส่ ว นรำชกำรมี อั ต รำว่ ำ ง และไม่ มี บั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำ ร
ในต ำแหน่ ง นั้ น ๆ หั ว หน้ ำ ส่ ว นรำชกำรสำมำรถขอใช้ บั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำร
ของส่วนรำชกำรอื่นได้ โดยมีเงื่อนไขว่ำตำแหน่งที่จะขอใช้บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรกับตำแหน่งที่มีกำรขึ้นบัญชี
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรไว้ จะต้องมีลักษณะงำนเหมือนกันหรือ คล้ำยคลึงกัน และต้องมีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน โดยส่วนรำชกำรผู้ขอใช้บัญชีดำเนินกำรดังนี้
1.1 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรรทั้งในส่วนของควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จะประเมินเพิ่มเติม และแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรเพื่อประเมิน ก่อน
กำรประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร
1.2 ประสำนกั บส่ วนรำชกำรเจ้ ำของบั ญชี โดยตรงในเรื่องจ ำนวนรำยชื่ อผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรร
และข้อ มูล ผู ้ผ ่ำ นกำรเลือ กสรรดังกล่ำวที่ต้อ งกำร เช่น อำจขอจำนวนรำยชื่อ ผู ้ผ ่ำนกำรเลือ กสรรจำ นวน
3 เท่ำของตำแหน่งว่ำง หรือจำนวน 5 เท่ำของตำแหน่งว่ำง เป็นต้น
1.3 เมื่ อ ได้ จ ำนวนรำยชื่ อ และข้ อ มู ล ของผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรแล้ ว ต้ อ งแจ้ ง ผู้ ผ่ ำ น
กำรเลื อ กสรรตำมรำยชื่ อ ให้ ท รำบ เพื่ อ มำแจ้ ง ควำมประสงค์ ส มั ค รเข้ ำ รั บ กำรประเมิ น โดยควรท ำเป็ น
หนังสือรำชกำรถึงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตำมข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับจำกส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชี
1.4 กำรขึ้ นบั ญชีผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรจะมีอำยุบั ญชีเท่ ำกับระยะเวลำที่ เหลื อของอำยุบั ญชี
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ขอใช้
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ผู้ ผ่ ำนกำรเลื อกสรรที่ ไ ม่ ป ระสงค์ ไปรับ กำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ
และสมรรถนะเพิ่มเติมในส่วนรำชกำรที่ขอใช้บัญชี หรือผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรที่ไปรับกำรประเมินในส่วนรำชกำร
ที่ขอใช้บั ญชีและไม่ผ่ำนกำรประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับกำรจัดจ้ำงในบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลื อกสรรของส่ วน
รำชกำรเจ้ำของบัญชี
 เมื่อส่วนรำชกำรผู้ขอใช้บัญชีได้มีกำรประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงำน
รำชกำรใหม่ แ ล้ ว และเมื่ อ ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรรมี ก ำรสละสิ ท ธิ ก ำรจั ด จ้ ำ งในบั ญ ชี ผู้ ผ่ ำ นกำรเลื อ กสรร
ของส่ วนรำชกำรเจ้ำของบั ญ ชี ผู้ ผ่ำนกำรเลือกสรรจะยังคงมีสิทธิในกำรจั ดจ้ำงในบัญชีผู้ผ่ ำนกำรเลื อกสรร
ของส่วนรำชกำรผู้ขอใช้บัญชีอยู่
 เมื่อส่วนรำชกำรผู้ขอใช้บัญชีได้จัดจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรแล้ว ควรแจ้งส่วนรำชกำร
เจ้ำของบัญชีเพื่อเป็นฐำนข้อมูลของกำรจัดจ้ำงพนักงำนรำชกำรในบัญชีของส่วนรำชกำรเจ้ำของบัญชีด้วย
2. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในส่วนราชการเดียวกัน
2.1 กรณีเ ป็น อัต รำว่ำ งในชื่อ ตำแหน่ง เดีย วกัน ส่ว นรำชกำรสำมำรถจัด จ้ำ งเป็น
พนักงำนรำชกำรตำมลำดับที่ที่สอบได้
2.2 กรณี เป็ น อั ต รำว่ำ งในชื่ อ ต ำแหน่ งอื่ น แต่ ส่ ว นรำชกำรพิ จ ำรณำแล้ ว ว่ำอั ต รำว่ำ ง
ดังกล่ำวเป็นอัตรำว่ำงในงำนลักษณะเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน และต้องกำรบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพำะสำหรับ
ตำแหน่งอย่ำงเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน หรือต้องกำรใช้บุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ำยคลึงกัน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนรำชกำรที่จะจัดจ้ำงตำมลำดับที่ หรือประเมินควำมรู้
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ควำมสำมำรถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้ โดยกรณีที่มีกำรประเมินเพิ่มเติมให้ดำเนินกำรตำมแนวทำงกำรใช้
บัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรพนักงานรำชกำรของส่วนรำชกำรอื่นข้อ 1.1, 1.3 และ 1.4

พนักงานราชการพิเศษ
การสรรหาพนักงานราชการพิเศษ
1. การเตรียมการก่อนการสรรหา
1.1 เมื่ อส่ วนรำชกำรมี งำนหรือโครงกำรที่ จะต้ องจ้ ำงผู้ ทรงคุ ณวุฒิ หรือผู้ มี ประสบกำรณ์
มำปฏิบัติงำนในกลุ่มงำนเชี่ยวชำญพิเศษ ส่วนรำชกำรต้องทบทวนเงื่อนไขของลักษณะงำนที่จะตัดสินใจจ้ำง ก่อนที่
จะเริ่มกระบวนกำรสรรหำและเลือกสรร ดังนี้
ก) เป็นงำนที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำม
เชี่ยวชำญเป็นพิเศษในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับงำนหรือโครงกำร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงกำรด้ำนนั้น ๆ และ
ข) เป็นงำนหรือโครงกำรที่มีภำรกิจหรือเป้ำหมำยชัดเจน และมีกำหนดระยะเวลำสิ้นสุด
แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำรให้ดำเนินกำรได้ภำยในวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร และ
ค) เป็นงำนหรือโครงกำรที่มีควำมสำคัญ เร่งด่วน ที่ต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และ
ง) เป็นงำนหรือโครงกำรที่ไม่อำจหำผู้ปฏิบัติที่เหมำะสมในหน่วยงำนได้
1.2 ภำยหลั ง กำรทบทวนและเห็ น ควรที่ จ ะจั ด จ้ ำ งแล้ ว ส่ ว นรำชกำรต้ อ งก ำหนด
รำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ ที่ แ สดงถึ ง ควำมจ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรสรรหำผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม ำปฏิ บั ติ ง ำนลั ก ษณะงำน
หรื อ โครงกำร ขอบข่ ำ ยงำนหรื อ โครงกำร คุ ณ สมบั ติ ข องบุ ค คลที่ ต้ อ งกำร พร้ อ มทั้ ง ก ำหนดหน้ ำ ที่
ควำมรับ ผิ ดชอบ บทบำทภำรกิจ ของพนั กงำนรำชกำรพิ เศษ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทัก ษะ และสมรรถนะ
ที่จำเป็ น ของผู้ ที่จ ะปฏิบั ติงำน ระยะเวลำกำรจ้ำง อัตรำค่ำจ้ำง ลั กษณะกำรทำงำน เป็นต้น (ภำคผนวก 1
เอกสำรหมำยเลข 14 – 15)
ขอบเขตของงำนส ำหรั บ พนั ก งำนรำชกำรพิ เ ศษเปรี ย บได้ กั บ ข้ อ ก ำหนดของสิ น ค้ ำ ที่ จ ะซื้ อ
ดั งนั้ น ขอบเขตของงำนมี ค วำมชั ด เจนเท่ ำ ไร กำรเลื อ กพนั ก งำนรำชกำรพิ เศษก็ จ ะง่ำ ย โปร่ ง ใส
และสำมำรถประเมินรำคำค่ำจ้ำงได้ง่ำย ทั้งนี้ ขอบเขตของงำนที่ดีต้องบ่งชี้ประเด็นหรือปัญหำที่ต้อง
ศึกษำอย่ำงชัดเจน และมีเนื้อหำสำระเฉพำะสำหรับภำรกิจ มีควำมชัดเจนในวัตถุประสงค์ของภำรกิจ
โดยกำรพิ จ ำรณำกำหนดขอบเขตของงำน อำจประชุม ร่ว มในรูป คณะกรรมกำร เพื่ อให้ ได้มุ มมอง
ที่ครบถ้วน สมบูรณ์
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กำรก ำหนดอั ต รำค่ ำ จ้ ำ งควรพิ จ ำรณ ำจำกขอบข่ ำ ยของงำน ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะของผู้ป ฏิบั ติงำนที่ต้องกำร และระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำนเป็นส ำคัญ ทั้งนี้ ภำยใต้
กรอบอัตรำค่ำจ้ำงที่กำหนด โดยกรณี ที่พ นักงำนรำชกำรปฏิบัติงำนเต็มวัน กล่ ำวคือ ใน 1 สัป ดำห์
ปฏิบั ติงำน 5 วัน ๆ ละ 7 ชั่วโมง อัตรำค่ำจ้ำงได้กำหนดเป็น 3 ระดับ ลดหลั่ นตำมควำมเชี่ยวชำญ
ที่ต้องกำร ซึ่งกำหนดตำมประกำศ คพร. เรื่อง ค่ำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร
ดังนี้
ควำมเชี่ยวชำญระดับสำกล อัตรำค่ำจ้ำงไม่เกิน 208,000 บำท/เดือน
ควำมเชี่ยวชำญระดับประเทศ อัตรำค่ำจ้ำงไม่เกิน 156,000 บำท/เดือน
ควำมเชี่ยวชำญระดับทั่วไป อัตรำค่ำจ้ำงไม่เกิน 104,000 บำท/เดือน
หำกโดยลั ก ษณะงำนแล้ ว พนั กงำนรำชกำรไม่ จำเป็ น ต้อ งปฏิ บั ติงำนเต็ม วัน ดั งกล่ ำว ส่ ว นรำชกำร
สำมำรถก ำหนดอั ต รำค่ ำ จ้ ำ งตำมสั ด ส่ ว นของวั น และเวลำที่ จ ะปฏิ บั ติ ง ำนจริ ง ตำมข้ อ ตกลง
กำรปฏิบัติงำน
ตัวอย่าง การกาหนดอัตราค่าจ้าง
ถ้ำลักษณะงำนต้องกำรพนั กงำนรำชกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญในระดับประเทศ และผู้รับผิดชอบงำน/
โครงกำรประเมิ น แล้ ว ว่ ำ ควรก ำหนดอั ต รำค่ ำ จ้ ำ ง 120,000 บำท/เดื อ น โดยพนั ก งำนรำชกำร
จะปฏิบัติงำนจริงเพียงสัปดำห์ละ 1 วัน ดังนั้น สำมำรถกำหนดอัตรำค่ำจ้ำงพนักงำนรำชกำรได้ โดยกำร
คำนวณเทียบบัญญัติไตรยำงค์ ดังนี้
เวลำปฏิบัติงำน 5 วัน x 7 ชั่วโมง x 4 สัปดำห์ กำหนดค่ำจ้ำงเป็น
120,000 บำท/เดือน
ถ้ำเวลำปฏิบัติงำน 1 วัน x 7 ชั่วโมง x 4 สัปดำห์ กำหนดค่ำจ้ำงเป็น 120,000 บำทx7x4
5x7x4
2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
= 24,000 บำท/เดือน
2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์
ส่วนรำชกำรสำมำรถสรรหำผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบกำรณ์จำกแหล่งข้อมูลต่ำง ๆ เช่น
 บัญชีรำยชื่อที่ปรึกษำที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำไทย กระทรวงกำรคลัง
 บั ญชี รำยชื่ อวุ ฒิ อำสำในธนำคำรสมองของส ำนั กงำนคณะกรรมกำรพั ฒนำกำรเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชำติ (สศช.)
 บั ญชีรำยชื่อของส่ วนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจต่ ำง ๆ ซึ่งเคยด ำเนิ นกำรจ้ำงผู้ ทรงคุณวุฒิ
ในงำนประเภทเดียวกัน
 ผู้รู้หรือผู้มีประสบกำรณ์ในงำนด้ำนนั้น ๆ
 สมำคมอำชีพต่ำง ๆ
 สถำนทูตของประเทศต่ำง ๆ
ฯลฯ
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การเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ
1. ส่วนรำชกำรต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพำะของผู้ที่ได้รับกำรสรรหำ ซึ่งต้องเป็นไปตำม
ประกำศ คพร. เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณสมบัติเฉพำะของกลุ่มงำน และกำรจัดทำกรอบอัตรำกำลัง
พนักงำนรำชกำร หรือตรวจสอบได้จำกคุณสมบัติเฉพำะสำหรับผู้ปฏิบัติงำนในกลุ่มเชี่ยวชำญพิเศษตำมคู่มือ
ฉบับนี้หน้ำ 4 ข้อ 2 เช่น กรณีที่จะจ้ำงพนักงำนรำชกำรพิเศษ ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกฎหมำยและกิจกำร
พำณิชยนำวี ในควำมเชี่ยวชำญระดับประเทศ ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำจะต้องสำเร็จกำรศึกษำจำกสถำบันกำรศึกษำ
ชั้นนำของต่ำงประเทศหรือในประเทศในสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องกับงำนหรือโครงกำรที่จะปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับ
ในวงกำรวิชำกำรด้ำนที่เกี่ยวข้องในระดับ ประเทศไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และมีควำมเชี่ยวชำญรอบรู้ในสำขำวิชำ
อื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องำน โดยมีผลงำนที่เกี่ยวข้องกับงำนหรื อโครงกำรในระดับประเทศอย่ำงน้อย 5 ชิ้น
เป็นต้น
2. หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรหรื อคณะกรรมกำรที่ หั วหน้ ำส่ วนรำชกำรแต่ งตั้ ง และผู้ รั บผิ ดชอบงำน
หรื อโครงกำรเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรเลื อ กสรรพนั กงำนรำชกำร โดยกำรเลื อ กสรรพนั กงำนรำชกำรจ ำเป็ น ต้ อ ง
พิจำรณำให้ ละเอีย ดรอบคอบ โดยเน้ น ที่กำรประเมินควำมสำมำรถด้ำนวิช ำกำรจำกประสบกำรณ์ ผลงำน
และคุณ วุฒิ เป็ นส ำคัญ ซึ่งควำมสำมำรถด้ำนวิช ำกำรดังกล่ำว อำจใช้วิธีกำรสัมภำษณ์ ในเนื้อหำที่เกี่ยวข้อง
หรื อในขอบเขตงำน/โครงกำร เพื่ อพิ จ ำรณำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวทำงหรือวิธีด ำเนิ นงำน หรือแผนกำร
ดำเนินงำน ตลอดจนแนวคิดในกำรดำเนินกำร และหรืออำจใช้วิธีกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนที่เคยว่ำจ้ำง
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในกำรพิจำรณำเลือกสรร
3. เมื่ อเลื อกสรรได้ พนั กงำนรำชกำรแล้ ว ผู้ รับผิ ดชอบงำนหรือโครงกำรท ำบั นทึ กขอควำมเห็ นชอบ
เกี่ยวกับชื่อพนักงำนรำชกำร และอัตรำค่ำจ้ำงจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
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บทที่ 3
การทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ขั้นตอนการทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
1. เมื่อส่ ว นรำชกำรสรรหำและเลื อกสรรพนักงำนรำชกำรได้แล้ ว ส่ ว นรำชกำรต้องจัดท ำ
สัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในแนวทำงต่อไปนี้ (ภำคผนวก 1 เอกสำรหมำยเลข 16)
1.1 ส่วนรำชกำรทำสัญญำจ้ำงผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ด้วยแบบสัญญำจ้ำงตำมที่กำหนด แนบ
ท้ ำยประกำศ คพร. เรื่ อ ง หลั ก เกณฑ์ วิธี ก ำรและเงื่อ นไขกำรสรรหำและกำรเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำร
และแบบสั ญ ญำจ้ ำงของพนั กงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 โดยมีระยะเวลำกำรจ้ำงตำมควำมจำเป็นหรือควำม
เหมำะสมกับภำระงำน หรือตำมระยะเวลำสิ้นสุดของงำนหรือโครงกำร เช่น 2 เดือน 3 เดือน หรือ 2 ปี 3 ปี
แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หรือไม่เกินระยะเวลำของกรอบอัตรำกำลัง
1.2 เนื่ องจำกระบบพนั กงำนรำชกำร ส่ วนรำชกำรต้ องใช้ สั ญญำจ้ ำงในกำรบริ หำรจั ดกำร
พนักงำนรำชกำรตลอดอำยุสัญญำ ดังนั้น สิ่งสำคัญของกำรทำสัญญำจ้ำง คือ กำรกรอกข้อควำม หรือจัดทำ
รำยละเอี ย ดต่ ำ ง ๆ ในสั ญ ญำจ้ ำงให้ มี ค วำมชั ด เจน ครบถ้ ว น และสมบู รณ์ เช่ น คู่ สั ญ ญำ วั น ที่ ท ำสั ญ ญำ
ชื่อตำแหน่ง ขอบข่ำยงำน ระยะเวลำกำรจ้ำง ค่ำตอบแทน เหตุที่ทำให้สัญญำจ้ำงสิ้นสุด เป็นต้น ทั้งนี้ ส่วนรำชกำร
สำมำรถเพิ่มเติมข้อควำมในส่ว นของข้อ 7 (4) และ (5) ของสัญ ญำจ้ำงจำกที่ ระเบี ยบส ำนักนำยกรัฐมนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 ข้อ 28 กำหนดได้
1.3 หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือผู้ที่หัวหน้ำส่วนรำชกำรมอบหมำยเป็นผู้ลงนำมในสัญญำจ้ำงในฐำนะ
ของส่วนรำชกำร กับคู่สัญญำ คือ พนักงำนรำชกำร
2. ส่วนรำชกำรต้องควบคุม หรือดูแลให้ มีกำรปฏิบัติตำมสัญญำจ้ำงในระหว่ำงสัญญำ เช่น
กำรหักภำษีเงินได้ กำรดำเนินกำรกรณีมีกำรฝ่ำฝืนสัญญำ เช่น กำรเปิดเผยควำมลับ หรือกำรละเมิดลิขสิทธิ์
ของทำงรำชกำร เป็นต้น
3. กรณี ที่ สั ญ ญำจ้ ำงของพนั ก งำนรำชกำรสิ้ น สุ ด และส่ ว นรำชกำรมี ภ ำระงำนซึ่ งจ ำเป็ น
ต้องต่อสัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำร ส่วนรำชกำรต้องทำสัญญำจ้ำงใหม่ตำมแนวทำงปฏิบัติของกำรทำสัญญำ
จ้ำงในครั้งแรก แต่ทั้งนี้ ต้องเป็น ไปตำมข้อกำหนดเกี่ ยวกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมประกำศ คพร.
เรื่อง แนวทำงกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนรำชกำร กล่ำวคือ ผู้ที่จะได้รับกำรต่อสัญญำต้องมีผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ผ่ำนกำรประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต่ำกว่ำระดับดี
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เอกสารหมายเลข 1
(ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานสรรหาและเลือกสรร)
รายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตาแหน่ง.........................................
วัน เดือน ปี

กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
(1) วางแผนและเตรียมการก่อนรับสมัคร
1. จัดทำแผนดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
2. จัดทำประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรสรรหำและเลือกสรร
3. จัดทำประกำศรับสมัคร
4. แพร่ข่ำวกำรรับสมัครไปยังสถำนศึกษำ วิทยุ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ฯลฯ
(2) เตรียมการรับสมัคร (กรณีกาหนดให้มาสมัครด้วยตนเอง)
1. จัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจำตัวผู้สมัคร วัสดุ อุปกรณ์เอกสำร และคู่มือ
ที่ใช้ในกำรรับสมัคร
2. จัดเตรียมสถำนที่รับสมัคร จัดทำป้ำยประกำศต่ำง ๆ
3. ประสำนงำนกองคลังเกี่ยวกับกำรรับเงินค่ำสมัคร
4. ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีร่ ับสมัคร เจ้ำหน้ำที่รับเงินค่ำสมัคร
5. ประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่รบั สมัคร
(3) รับสมัคร
1. แจกใบสมัคร
2. รับสมัครพร้อมตรวจคุณสมบัตเิ บื้องต้น
3. รับเงินค่ำสมัคร
4. ติดต่อสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
5. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ
(4) การเตรียมการก่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
1. จัดทำประกำศรำยชื่อผู้มสี ิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ วัน เวลำ สถำนที่
และระเบียบเกีย่ วกับกำรประเมินฯ
2. ทำหนังสือขอใช้สถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
3. จัดทำแผนผังสถำนที่ ผังห้อง ผังที่นั่งสอบในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ
4. แยกต้นขั้วบัตรประจำตัวผู้สมัครตำมผังห้องและสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
5. ทำหนังสือขอเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรช่วยปฏิบตั ิงำนในกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ
6. ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบัติงำนหรือกรรมกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ
7. จัดเตรียมเอกสำรที่จำเป็นสำหรับใช้ในกำรประเมินควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ เช่น กรณีกำรสอบข้อเขียน ต้องเตรียมกระดำษคำตอบ วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในวันประเมินฯ ป้ำยติดหน้ำอก ฯลฯ
8. จัดเตรียมเงินค่ำตอบแทน เอกสำรกำรเงินและแฟ้มลงชื่อปฏิบัติงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำน หรือกรรมกำรในวันประเมินฯ
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9. ประชุมชี้แจงเจ้ำหน้ำที่หรือกรรมกำรที่ปฏิบัติงำน (ก่อนกำรประเมินควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ)
10. ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสถำนที่ในกำรประเมินควำมรูค้ วำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ และติดประกำศต่ำง ๆ ให้ผเู้ ข้ำสอบทรำบ
(ก่อนวันประเมินฯ 1 วัน)
(5) ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน
สอบตัวอย่างงาน สอบสัมภาษณ์ ฯลฯ)
(6) การประกาศผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
1. ตรวจให้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
2. ทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำทีก่ รอกและรวมคะแนน
3. กรอกและรวมคะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
4. จัดทำประกำศรำยชื่อผู้ผำ่ นกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ
5. ตรวจสอบหลักฐำนและคุณวุฒิของผู้ที่ผ่ำนกำรประเมินฯ อย่ำงละเอียด
6. เสนอบันทึกรำยงำนผลกำรดำเนินกำรประเมินควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะให้คณะกรรมกำรฯ ลงชื่อ
7. เสนอประกำศรำยชื่อผู้ผำ่ นกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ หรือผูผ้ ่ำนกำรเลือกสรรต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร (กรณีกำหนด
ให้มีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะมำกกว่ำ 1 ครั้ง
ผลกำรประเมินฯ ครั้งสุดท้ำย ถือเป็นกำรประกำศรำยชื่อผูผ้ ่ำนกำรเลือกสรร)
8. ส่งหลักฐำนกำรศึกษำของผู้ที่ได้รับกำรจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำรไปตรวจสอบ
ยังสถำนศึกษำว่ำได้สำเร็จกำรศึกษำจริงหรือไม่

หมายเหตุ รำยละเอี ย ดแผนปฏิ บั ติ ง ำนสรรหำและเลื อ กสรรตำมตั ว อย่ ำ งข้ ำ งต้ น เป็ น รำยละเอี ย ด
ของแผนปฏิ บั ติงำน ส ำหรับกำรสรรหำและเลื อกสรรที่ มี ผู้ สมัครเป็ นจำนวนค่อนข้ำงมำก ส ำหรับกำรสรรหำ
และเลื อ กสรรที่ มี ผู้ ส มั ค รจ ำนวนน้ อ ย อำจปรั บ เปลี่ ย นกิ จ กรรมบำงขั้ น ตอนของแผนปฏิ บั ติ ง ำนสรรหำ
และเลือกสรรได้ตำมควำมเหมำะสม
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เอกสารหมายเลข 2
(ตัวอย่างประกาศรับสมัคร)
ประกาศ .........(ชื่อส่วนราชการ).........
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ด้วย......(ชื่อส่วนรำชกำร)...... ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ประเภท.....................
ฉะนั้น อำศัยอำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำรสร รหำ
และกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่.............................. และประกำศ
คณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง กำรกำหนดลักษณะงำนและคุณ สมบัติเฉพำะของกลุ่ มงำน และกำรจัดกรอบ
อัตรำกำลังพนักงำนรำชกำร ลงวันที่ 5 กุมภำพันธ์ 2547 จึงประกำศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรำยละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
กลุ่มงาน..................................................................
ชื่อตาแหน่ง.............................................................
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับ
(1) ...........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
(3) ...........................................................................................................................................
(4) ...........................................................................................................................................
(5) ...........................................................................................................................................
อัตราว่าง
................ อัตรำ
ค่าตอบแทน ................. บำท
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ............ เดือน ........... ปี
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชำติ..................
(2) มีอำยุ............ปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย
(4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรค
ตำมที่กำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรคกำรเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพำกษำถึงที่สุดให้จำคุกเพรำะกระทำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ
ควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรในวั นที่ทำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของส่วนรำชกำร พนักงำนหรือ
ลูกจ้ำงของหน่วยงำนอื่นของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำรส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์
ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่ำไม่เป็นโรคที่ต้องห้ำมตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค มำยื่นด้วย
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
(1) ...........................................................................................................................................
(2) ...........................................................................................................................................
ฯลฯ
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3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
(ในกรณีรับสมัครด้วยตนเอง) ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่..............................................................
ตั้งแต่วันที่......................................ถึง........................................................... ในวันและเวลำรำชกำร
(ในกรณีรับสมัครผ่ำนทำงเว็บไซต์) ผู้สนใจสำมำรถสมัครได้ที่.......................................................................................................
ตั้งแต่วันที่..................................................ถึง.........................................................
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัครฺ
ตัวอย่ำงเช่น
(1) รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำดำ ขนำด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ำยไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับ
สมัคร จำนวน....รูป)
(2) สำเนำแสดงผลกำรศึกษำ ตัวอย่ำงเช่น ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูงและระเบียนแสดงผลกำรเรียนที่แสดงว่ำ
เป็นผู้มีวุฒิ กำรศึกษำตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่ำงละ 2 ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จกำรศึกษำ และได้รับอนุมัติ จำกผู้มี
อำนำจอนุมัติภำยในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่........................... ในกรณีที่ไม่สำมำรถนำหลักฐำนกำรศึกษำดังกล่ำวมำยื่นพร้อม
ใบสมัครได้ ให้ นำหนังสือรับรองคุณ วุฒิ ที่สถำนศึกษำออกให้ โดยระบุสำขำวิชำที่ สำเร็จกำรศึกษำ และวันที่ที่ได้รับอนุ มัติ
ประกำศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภำยในกำหนดวันปิดรับสมัครมำยื่นแทนก็ได้
(3) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ
(4) สำเนำหลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญกำรสมรส (เฉพำะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล (ในกรณีที่ชื่อ –
นำมสกุลในหลักฐำนกำรสมัครไม่ตรงกัน) อย่ำงละ 1 ฉบับ
(5) หนังสือรับรองกำรผ่ำนงำน จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ ในสำเนำหลักฐำนทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนำถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ (ถ้ามี)
ผู้สมัครต้องเสียค่ำสมัครสอบสำหรับตำแหน่งที่สมัครตำมอัตรำ ดังนี้.......................................
เมื่อสมัครแล้วค่ำสมัครสอบจะไม่จ่ำยคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขำดคุณ สมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดำเนินกำรขอคืนก่อนวันประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินฯ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบและรับรองตนเองว่ำ เป็นผู้มีคุณ สมบัติทั่วไปและ
คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งตรงตำมประกำศรับสมั ครจริง และจะต้องกรอกรำยละเอียดต่ำง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่น
หลักฐำนในกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีควำมผิดพลำดอันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิกำรศึกษำ
ไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่สมัคร อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัคร
และกำรได้เข้ำรับกำรเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้น และ....(ชื่อส่วนรำชกำร)..... จะไม่คืนค่ำสมัครสอบในกำรสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมิน
............(ชื่อส่วนรำชกำร).............จะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
และกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินในวันที่..................................ณ................................ และทำง www. …………………
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5. หลักเกณฑ์และวิธกี ารเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รบั กำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ด้วยวิธีกำรประเมิน ดังนี้
ตัวอย่ำงเช่น
หลักเกณฑ์การเลือกสรร
คะแนนเต็ม
วิธีการประเมิน
การประเมินครั้งที่ 1
1. ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล และกำรสื่อสำรโดยกำรเขียน
50
สอบข้อเขียน
การประเมินครั้งที่ 2
2. ทักษะกำรใช้โปรแกรม Microsoft Office
3. มนุษยสัมพันธ์ กำรประสำนงำน
4. กำรคิดวิเครำะห์
5. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
6. กำรสื่อสำรโดยกำรพูด
รวม

10
10
15
10
5
100

สอบปฏิบัติ
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์
สอบสัมภำษณ์

.......(ชื่อส่วนรำชกำร).......จะดำเนินกำรประเมินครั้งที่ 1 ในข้อ 1 ก่อน และผู้ผ่ำนกำรประเมินในครั้งที่ 1 ดังกล่ำว จะต้องเข้ำ
รับกำรประเมินในข้อที่เหลือในครั้งที่ 2 ต่อไป
6. เกณฑ์การตัดสิน
ตัวอย่ำงเช่น
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้ที่ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
ผู้ที่จะถือว่ำเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 จะต้องเป็น
ผู้ที่สอบได้คะแนนในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 60
กำรจัดจ้ำงจะเป็นไปตำมลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
2 ครั้ง จะเรียงลำดับที่จำกผู้ได้คะแนนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกัน
มำกกว่ำเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำ ถ้ำได้คะแนนเท่ ำกัน จะให้ ผู้ที่ได้คะแนนจำกกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ
และสมรรถนะครั้ งที่ 2 มำกกว่ ำ เป็ น ผู้ อยู่ ในล ำดั บ ที่ สู งกว่ ำ และหำกคะแนนในกำรประเมิ นควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั กษะ
และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เท่ำกัน ให้พิจำรณำกำหนดเลือกควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ หรือสมรรถนะในเรื่องใด เพื่อกำหนด
ให้เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่ำก็ได้
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
.....(ชื่อส่วนรำชกำร).... จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรตำมลำดับคะแนนสอบ ณ .....................................................
และทำง www. …………………… โดยบัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรรครบกำหนด ....... เดือน
หรือ ....... ปี นับแต่วันขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกำศรับสมัครในตำแหน่งที่มีลักษณะงำนเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรจะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมที่ .......(ชื่อส่วนรำชกำร)......... กำหนด
ประกำศ ณ วันที่ ..............................................
(.................................................)
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 3
(ตัวอย่างใบสมัคร)
ใบสมัครเลขที่...............................
ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการทั่วไป
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนำมสกุล
สมัครตำแหน่ง
(นำย/นำง/นำงสำว)....................................................................
...................................................................................
ที่อยู่ทตี่ ิดต่อได้............................................................................. วัน/เดือน/ปีเกิด
อำยุ
..................................................................................................... ...............................
............................
หมำยเลขโทรศัพท์....................................................................... สถำนที่เกิด
เชื้อชำติ
e-mail Address……………………………………………………………….
...............................
............................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน........................................................ สถำนภำพสมรส
สัญชำติ
ออกให้ที่อำเภอ/เขต................. จังหวัด....................................... ...............................
............................
วันเดือนปีที่ออกบัตร.................................................................... กำรรับรำชกำรทหำร
ศำสนำ
วันเดือนปีที่บัตรหมดอำยุ............................................................
...............................
............................
อำชีพปัจจุบัน..................................................................................................................................
เหตุผลที่ (อยำก) ออกจำกงำน
......................................................................................................................................................
ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
สถำนศึกษำ/หน่วยงำน
จำก
ถึง

ประกำศนียบัตร/ปริญญำบัตร/วิชำเอก

ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 3 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตำแหน่งงำนและ
เงินเดือน
สำเหตุที่ออกจำกงำน
ของหน่วยงำน
หน้ำที่โดยย่อ
จำก ถึง

โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)
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โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้น ๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัครในครั้งนี้
อย่างไรบ้าง

ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง
โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่เป็นญาติหรือเพื่อน)
ที่ทำงำนปัจจุบัน
ระบุควำมสัมพันธ์
ชื่อและนำมสกุล
ตำแหน่งปัจจุบัน
และโทรศัพท์
กับท่ำน

ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัครของ ...............(ชื่อส่วนรำชกำร)............... เรื่อง รับสมัครบุคค ล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ลงวันที่..........................................
ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่ตรง
กับควำมจริง ให้ถือเป็นหลักฐำนเพื่อเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้ทันที
ลงชื่อ................................................ผู้สมัคร
(..............................................)
ยื่นใบสมัครวันที่......เดือน...................พ.ศ...........
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เอกสารหมายเลข 4
ด้านหน้าบัตรประจาตัวผู้สมัคร
โปรดอ่านข้อปฏิบัติด้านหลัง
ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2 นิ ้ว
(ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี )

บัตรประจำตัวผู้สมัคร.........................
ชื่อส่วนรำชกำร...................................
เลขประจำตัวผู้สมัคร..........................
ตำแหน่ง...........................................................
ชื่อ – นำมสกุล..................................................
........................................
ลำยมือชื่อผู้สมัคร

ติดรูปถ่าย
ขนาด
1.5 x 2 นิ ้ว
(ถ่ายไว้ ไม่เกิน 1 ปี )

บัตรประจำตัวผู้สมัคร.........................
ชื่อส่วนรำชกำร...................................
เลขประจำตัวผูส้ มัคร..........................
ตำแหน่ง..............................................
ชื่อ – นำมสกุล....................................

....................................... ........................................
(.....................................)
ลำยมือชื่อผู้สมัคร
เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร

.......................................
(.....................................)
เจ้ำหน้ำที่ออกบัตร

ด้านหลังบัตรประจาตัวผู้สมัคร
1. ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้สมัครนี้ คู่กับ บัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรที่ทำงรำชกำรออกให้ ทุกครั้งที่เข้ำรับ
กำรเลือกสรรและมำรับกำรจัดจ้ำง หำกไม่มีทั้งสองบัตรแสดงคู่กัน อำจไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรเลือกสรร
2. ผู้กระทำกำรทุจริตในกำรประเมินเพื่อรับกำรเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให้ตกทุกวิชำ และเป็นผู้ขำดคุณสมบัติ
ที่จะจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร
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เอกสารหมายเลข 5
(ตัวอย่างคาร้องขอสมัครพนักงานราชการ
กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)
แบบคาร้องขอสมัครพนักงานราชการ
เขียนที่...........................................
วันที่........เดือน............................พ.ศ..........
เรียน ............(หัวหน้ำส่วนรำชกำรที่ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร)..............
ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..................................................................................................................
เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร................................................................................................................................
สำขำวิชำ/วิชำเอก..................................................................................................................... โดยได้รับอนุมัติจำกสถำนศึกษำ
ชื่อ.................................................................................................... เมื่อวันที่...........เดือน....................................พ.ศ................
(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์ที่จะสมัครเพื่อรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร กรม / สำนักงำน
........................................................................................ ตำแหน่ง...............................................................................................
ซึ่งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญำ / ประกำศนียบัตร)...........................................................................................................
สำขำวิชำ/วิชำเอก............................................................................. ระหว่ำงวันที่...........เดือน................................พ.ศ...........
ถึงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ........... พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่น (หลักฐำนกำรศึกษำ)............................. ไว้ก่อน
ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร หรือคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ ก.พ. ยังมิได้รับรอง
คุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือคุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของตำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัครอันมีผลทำให้ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิสมัครตำม
ประกำศรับสมัครที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำรับสมัครข้ำพเจ้ำด้วย จะขอบคุณยิ่ง
..........................................
(..........................................)
ผู้สมัคร
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เอกสารหมายเลข 6
(ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ)
ประกาศ..............(ชื่อส่วนราชการ)..................
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง.................................................................
ตำมที่ได้มีประกำศ.......(ชื่อส่วนรำชกำร)......... ลงวันที่.............................................. เรื่อง รับสมัครบุคคล
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ตำแหน่ง................................................. และจะประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที.่ ....................................................... นั้น
........(ชื่ อ ส่ วน รำช ก ำร)......... จึ งขอ ป ระ ก ำศ รำย ชื่ อผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ ำรั บ ก ำรป ระ เมิ น ค วำม รู้
ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ
และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ป ร ำ ก ฏ ต ำ ม เอ ก ส ำ ร แ น บ ท้ ำ ย ป ร ะ ก ำ ศ นี้ (ถ้ ำ มี จ ำ น ว น ไม่ ม ำ ก อ ำ จ ร ะ บุ ร ำ ย ชื่ อ
ในประกำศนี้)
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ให้ ผู้มีสิ ทธิเข้ำรับกำรประเมิน ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำมวัน เวลำ
และสถำนที่ในตำรำงสอบ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธกี าร
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจาตัวผู้สมัคร
ประเมิน
ในการประเมินฯ
ตัวอย่ำง เช่น
วันที่................................
ควำมรู้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน
เวลำ................................
หรือโครงกำรประเมินโดยกำรสอบข้อเขียน
ณ ...................................
ฯลฯ
.......................................
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 หรือผู้มีสิทธิ
เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
.......(ชื่ อส่ วนรำชกำร).... จะประกำศรำยชื่อ ผู้ ผ่ำนกำรประเมิน ควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรูค้ วำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในวันที่.............................
ณ........................ และทำง www………………………..
ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ให้ ผู้ผ่ ำนกำรประเมิ น ควำมรู้ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เข้ำรับ กำรประเมิน ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ในกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ดังนี้
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและวิธกี าร
วัน เวลาและสถานที่
เลขประจาตัวผู้สมัคร
ประเมิน
ในการประเมินฯ
ตัวอย่ำง เช่น
วันที่................................
สมรรถนะ
เวลำ................................
- กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
ณ ...................................
- บริกำรที่ดี
.......................................
ประเมินโดยกำรสอบสัมภำษณ์ ฯลฯ
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จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตัวอย่างเช่น
ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่งกำยให้สุภำพเรียบร้อยตำมประเพณีนิยม กล่ำวคือ สุภำพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกำงเกง
สวมรองเท้ำหุ้มส้น สุภำพบุรุษสวมเสื้อ กำงเกง โดยสอดชำยเสื้อไว้ในกำงเกง สวมรองเท้ำหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภำพชน
2. เป็น หน้ำ ที่ข องผู้ส มัค รจะต้อ งทรำบวัน เวลำ สถำนที่ใ นกำรประเมิน ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชำชน หรือบัตรที่ ทำงรำชกำรออกให้ไปในวัน
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หำกไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ อำจพิจำรณำไม่อนุญำตให้ เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
สมรรถนะก็ได้
4. กำรเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน ต้องปฏิบัติ
ดังนี้
4.1 ห้ำมนำเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้ำไปในห้องสอบ
4.2 ควรไปถึงสถำนที่ประเมินก่อนเริ่มเวลำประเมินไม่น้อยกว่ำ 30 นำที แต่จะเข้ำห้องสอบได้
ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินแล้ว
4.3 ต้ องเชื่อฟั งและปฏิ บั ติต ำมค ำสั่งและค ำแนะนำของกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ ำที่ ค วบคุ มกำร
ประเมินโดยเคร่งครัด
4.4 ต้องเข้ำประเมินกับกรรมกำรตำมที่เจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรประเมินกำหนดให้เท่ำนั้น
4.5 ผู้เข้ำสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจำกเวลำที่กำหนดเริ่มสอบในตำรำงกำรประเมินไปแล้ว 30 นำที
จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำสอบ
4.6 ผู้มำสอบจะต้องเข้ำรับกำรประเมินตำมตำแหน่งที่สมัคร และตำมวัน เวลำที่กำหนดในตำรำง
กำรประเมิน ผู้ที่เข้ำรับกำรประเมินผิดตำแหน่งจะถูกปรับให้ตกและไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินในตำแหน่งที่สมัครอีก
4.7 ผู้เข้ำรับกำรประเมินจะต้องนั่งประเมินตำมที่นั่งและห้องประเมินที่กำหนดให้ ผู้ใดนั่งผิดที่ในกำร
ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไม่ได้รับคะแนนสำหรับควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะนั้น
4.8 เขียนชื่อ – นำมสกุล ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตำแหน่งที่สมัคร
และเลขประจำตัวผู้สมัครเฉพำะในที่ที่กำหนดให้เท่ำนั้น
4.9 เมื่ อ อยู่ ในห้ อ งประเมิ น ขณะประเมิ น ต้ อ งไม่ พู ด หรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรประเมิ น อื่ น
หรือบุคคลภำยนอก และไม่ออกจำกห้องประเมินเว้นแต่จะได้รับอนุญำต และอยู่ในควำมดูแลของคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่
ควบคุมกำรประเมินฯ
4.10 ถ้ ำ สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลำและส่ งค ำตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ ำตจำกคณะกรรมกำร
หรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินก่อน จึงจะออกจำกห้องประเมินได้
4.11 แบบทดสอบ กระดำษคำตอบที่ใช้ในกำรประเมิ นจะนำออกจำกห้องประเมิ นไม่ได้ เว้นแต่
คณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินอนุญำตเท่ำนั้น
4.12 เมื่อหมดเวลำและคณะกรรมกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำรประเมินให้หยุดทำตอบจะต้อง
ห ยุ ด ทั น ที แ ต่ จ ะ อ อ ก จ ำ ก ห้ อ ง ป ร ะ เ มิ น ไ ด้ ต่ อ เ มื่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ห รื อ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค ว บ คุ ม
กำรประเมินได้อนุญำตแล้ว
4.13 เมื่ อ ส อ บ เส ร็ จ แ ล้ ว ต้ อ งไป จ ำก ส ถ ำ น ที่ ป ร ะ เมิ น โด ย พ ลั น ห้ ำม ติ ด ต่ อ กั บ
ผู้ที่ยังไม่ได้เข้ำรับกำรประเมินและต้องไม่กระทำกำรใด ๆ อันเป็นกำรรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
5. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยำยำมทุจริตอำจ
ไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและ
เลือกสรรอำจจะพิจำรณำสั่งงดกำรให้คะแนนก็ได้
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6. ผู้ใดไม่มำภำยในกำหนด วัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว ถือว่ำสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ำรับกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) ..............(ชื่อส่วนราชการ)................ จะประกาศรายชื่อและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ในวันที่..................................... ณ....................................................... และทางเว็บไซต์ที่ www. .......................................
ประกำศ ณ วันที่ .............................................................
(...........................................)
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
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เอกสารแนบท้ายประกาศ ................(ชื่อส่วนราชการ).......................
ลงวันที่...............................................................
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในตาแหน่ง.......................................................... ครั้งที่ 1
เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล
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เอกสารหมายเลข 7
(ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร)
คำสั่ง (ชื่อส่วนรำชกำรผูด้ ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร)
ที่ ............/.................
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรทั่วไป
ในตำแหน่ง..................................................
------------------------ด้ ว ย.......(ชื่ อ ส่ ว นรำชกำร)..... จะด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำรทั่ ว ไป ต ำแหน่ ง
................................ ฉะนั้ น อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ....... ของประกำศคณะกรรมกำร บริ หำรพนั กงำนรำชกำร
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและกำรเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญ ญำจ้ำงของพนักงำนรำชกำร
ลงวันที่ ..................................... จึงตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
......(ชื่อ – นำมสกุล)...... (ตำแหน่ง).............................. ประธำนกรรมกำร
......(ชื่อ – นำมสกุล)...... (ตำแหน่ง).............................. กรรมกำร
......(ชื่อ – นำมสกุล)...... (ตำแหน่ง).............................. กรรมกำร
......(ชื่อ – นำมสกุล)...... (ตำแหน่ง).............................. กรรมกำรและเลขำนุกำร
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสรรหำและเลือกสรรรับผิ ดชอบในกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
พนัก งำนรำชกำร ตำมหลั กเกณฑ์ และวิธีกำรที่ กำหนดในประกำศรับ สมัคร และรวมถึง กำรดำเนิ นกำรในเรื่องที่ เกี่ยวข้อ ง
เช่น กำหนดวัน เวลำ สถำนที่ และระเบียบเกี่ยวกับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะตำมควำมจำเป็น
โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ วิธีกำรสรรหำและเลือกสรร ตลอดจนตัดสินปัญหำต่ ำง ๆ ที่เกี่ยวกับกำรดำเนินกำร และควบคุมดูแล
กำรดำเนินกำรให้ได้มำตรฐำน มีควำมยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับกำรตรวจสอบตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมือง
ที่ดี และเมื่อดำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้วให้รำยงำนผลเพื่อ.....(ชื่อส่วนรำชกำร)..... จะได้ประกำศขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ .............................................. พ.ศ...................
(ลงชื่อ).....................................................
(..............................................)
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
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เอกสารหมายเลข 8
(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร)
ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร ตาแหน่ง.....................................
ครั้งที่ ......................
วันที่............เดือน................................พ.ศ.............
เวลา.................น.
ณ .................................................
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฯ
- หลักกำรสำคัญของกำรสรรหำและเลือกสรร
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ตัวอย่ำง เช่น
- จำนวนตำแหน่งว่ำงและหน่วยงำนที่จะจ้ำง
- คุณสมบัติเฉพำะสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
- จำนวนผู้ที่คำดว่ำจะมำสมัคร
- ร่ำงประกำศรับสมัคร
- หลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร
- เกณฑ์กำรตัดสิน
- อำยุบัญชี
- รำยละเอียดอื่น ๆ (เช่น อัตรำค่ำจ้ำง ระยะเวลำกำรจ้ำง ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ตัวอย่ำงเช่น
- กำรมอบหมำยกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำมหลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่องที่ 1
- พิจำรณำรำยละเอียดเนื้อหำที่จะประเมินตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรเลือกสรร ที่กำหนดไว้
- พิจำรณำกำหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรประเมิน
- พิจำรณำกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่และวันประกำศผล
ฯลฯ
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเรื่องที่ 2
ฯลฯ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 9
เอกสารสาหรับการเตรียมการ
ก่อนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(วิธีการประเมินด้วยการสอบข้อเขียน)
•
•
•
•
•
•

สรุปผังที่นั่งสอบ
ผังที่นั่งสอบ
วิธีติดหมำยเลขห้องสอบ ผังที่นั่งสอบ และกำรจัดห้องสอบ
ใบเซ็นชื่อผู้เข้ำสอบ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำร
คำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่จัดเตรียมแบบทดสอบ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

คู่มือกำรดำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร

(ตัวอย่าง สรุปผังที่นั่งสอบ)
หน่วยที่....................................................................... ตำแหน่ง.....................................................................................
สอบวันที่.................................................................... ณ ........................................... เวลำ................. น.
วิชำ........................................................................................................................
สนามสอบ

เลขประจาตัวผู้สมัคร

จานวน

ห้องสอบ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

ชั้น

ตึก/อาคาร
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คู่มือกำรดำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร

(ตัวอย่างผังที่นั่งสอบ)
(กรณีจานวนผู้สมัครห้องละ 25 คน)
ห้องสอบที่..............ชั้น.........ตึก/อำคำร............................................สนำมสอบ.......................................................................
หน่วยที่................................................ตำแหน่ง....................................................สอบวันที่...........................เวลำ...............น.
วิชำ.............................................................................................
หน้าห้อง
แถวที่ 1
………..
………..
………..
………..
………..

แถวที่ 2
………..
………..
………..
………..
………..

แถวที่ 3
………..
………..
………..
………..
………..

แถวที่ 4
………..
………..
………..
………..
………..

..................... ขำดคุณสมบัติ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

แถวที่ 5
………..
………..
………..
………..
………..
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ตัวอย่างวิธีติดหมายเลขห้องสอบ ผังที่นั่งสอบ และการจัดห้องสอบ
ตัวอย่างการติดหมายเลขหน้าห้องสอบ

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

36

คู่มือกำรดำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร

37

(ตัวอย่างใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ)
ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ
ห้ อ งสอบที่ ............. ชั้ น ........... ตึ ก /อำคำร..................................... สนำมสอบ............................... ..
วั น ที่ ส อบ.................................... วิ ช ำ.................................... ....... เวลำ...........................................
หั ว หน้ ำ ห้ อ งสอบชื่ อ .................................................. เจ้ ำ หน้ ำที่ คุ ม สอบชื่ อ ................................... ......
จำนวนผู้เข้ำสอบ.............คน จำนวนผู้ขำดสอบ................คน
ข้อปฏิบัติ

ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1. ให้เจ้ำหน้ำที่คุมสอบเขียนเลขประจำตัวผู้สมัครทั้งหมดโดยเรียงลำดับตำมผังที่นั่งสอบ
2. หลั งจำกเวลำห้ ำมผู้ มำสำยเข้ ำห้ องสอบแล้ ว จึ งให้ ผู้ เข้ ำสอบเซ็ นชื่ อ ส ำหรับผู้ ขำดสอบ
ให้เขียน – ขส – ลงในช่องลำยเซ็นชื่อ – นำมสกุล
3. ให้แยกใบเซ็นชื่อเป็นรำยวิชำ และให้เก็บไว้ในซองกระดำษคำตอบของวิชำนั้น ๆ
4. ในขณะที่ให้ผู้เข้ำสอบเซ็นชื่อ จะต้องตรวจสอบใบหน้ำของผู้เข้ำสอบว่ำเหมือนกับ
ในบัตรประจำตัวประชำชนหรือไม่ และให้เซ็นชื่อรับรองกำรตรวจสอบไว้ท้ำยใบเซ็นชื่อด้วย
เลขประจำตัวผู้สมัคร

ลำยเซ็น
ชื่อ - นำมสกุล

ลำดับ
ที่
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

เลขประจำตัวผู้สมัคร

ลำยเซ็น
ชื่อ - นำมสกุล

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบใบหน้ำของผู้เข้ำสอบทุกคนแล้ว ปรำกฏว่ำ ❑ เหมือนกับในบัตรประจำตัวประชำชน
❑ มีปัญหำ คือ ................................................
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ......................................
(....................................)

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

คู่มือกำรดำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร
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(ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการ)
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ ........../..................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการสอบข้อเขียนในการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตาแหน่ง.........................................
---------------------------------------ด้ วย.......(ชื่ อ ส่ วนรำชกำร).... จะด ำเนิ น กำรสอบข้ อ เขี ย นเพื่ อ เลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำรในต ำแหน่ ง
............................................. ในวัน ที่.......................................... เวลำ............ ณ....................(สนำมสอบ).....................
ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน..........คน
เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กำรส รรห ำแ ล ะเลื อกส รรค รั้ ง นี้ เป็ น ไป ด้ วย ค วำม เรี ย บ ร้ อ ย จึ ง แ ต่ งตั้ ง
ให้ผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบข้อเขียน คือ
1. อำนวยกำรทั่วไป
............................................................................
2. หัวหน้ำสนำมสอบ
............................................................................
3. เจ้ำหน้ำที่กองกลำง
1..........................................................................
2..........................................................................
4. เจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์
............................................................................
5. หัวหน้ำห้องสอบและเจ้ำหน้ำที่คุมสอบ
1. …………………………….. หัวหน้ำห้องสอบ 1
2. …………………………….. เจ้ำหน้ำที่คุมสอบ 1
6. เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
............................................................................
............................................................................
7. เจ้ำหน้ำที่ยำนพำหนะ
............................................................................
............................................................................
8. เจ้ำหน้ำที่สนำมสอบ
............................................................................
............................................................................
ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนตั้งแต่เวลำ............น. ในวันที่.................................................
และให้ควำมร่วมมือปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้อยู่ในควำมรับผิดชอบของ...........................
(อำนวยกำรทั่วไป)...........
สั่ง ณ วันที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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(ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบทดสอบ)
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ .........../.................
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดเตรียมแบบทดสอบในการเลือกสรรพนักงานราชการ
ตาแหน่ง.....................................
----------------------------------------

ด้ วย ......(ชื่ อส่ วนรำชกำร)..... จะด ำเนิ นกำรสอบข้ อเขี ยนเพื่ อเลื อกสรรพนั กงำนรำชกำร
ในต ำแหน่ ง ................................................. ในวั น ที่ . .............................................................
เวลำ................. ณ ........(สนำมสอบ)............ ซึ่งมีผู้สมัคร จำนวน ........... คน
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรรครั้ งนี้ เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรี ย บร้ อ ย จึ ง แต่ ง ตั้ ง
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ จั ด เตรี ย มท ำแบบทดสอบเพื่ อ ปฏิ บั ติ ง ำนเกี่ ย วกั บ กำรพิ ม พ์ กำรจั ด เตรี ย มแบบทดสอบ และ
กำรบรรจุแบบทดสอบ ให้เป็นไปตำมระเบียบกำรรักษำควำมปลอดภัยแห่งชำติ ดังรำยชื่อต่อไปนี้ คือ
1. ……………………………………………..
2. ……………………………………………..
3. ……………………………………………..
4. ……………………………………………..
5. ……………………………………………..
6. ……………………………………………..
ฯลฯ
สั่ง ณ วันที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 10
(ตัวอย่างคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน)
คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ ......./...............
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานราชการ
ในตาแหน่ง..............................................
----------------------------------------

ตำมที่ ...........(ชื่ อ ส่ ว นรำชกำร).................... ได้ ด ำเนิ น กำรเลื อ กสรรพนั ก งำนรำชกำร
ในตำแหน่ง................................ และจะประกำศผลกำรเลือกสรรในวันที่...................................... นั้น
เพื่ อให้ กำรด ำเนิ น กำรกรอกและรวมคะแนนในกำรประเมิ น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ
และสมรรถนะครั้งนี้ เป็ น ไปด้ ว ยควำมเรีย บร้อ ย จึงแต่ งตั้ งเจ้ำหน้ ำที่ ก รอกและรวมคะแนน จำนวน 2 ชุ ด
ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนชุดที่ 1
...................................................................................
...................................................................................
เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนชุดที่ 2
...................................................................................
...................................................................................
ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ก รอกและรวมคะแนนแต่ ล ะชุ ด แยกกั น ด ำเนิ น กำรกรอกและรวมคะแนน
ในบั ญ ชี ก รอกและรวมคะแนนโดยเอกเทศ เมื่ อ กรอกและรวมคะแนนเสร็ จ แล้ ว ให้ น ำบั ญ ชี ก รอกและ
รวมคะแนนทั้ ง 2 ชุ ด มำตรวจทำนกั น เพื่ อ ควำมถูก ต้ องอีก ครั้งหนึ่ ง โดยให้ ดำเนิ น กำรให้ เสร็จ สิ้ น ทั น กำร
ประกำศผลกำรเลื อกสรร ทั้ งนี้ ให้ กำรปฏิ บัติ งำนของเจ้ำหน้ ำที่ ทั้ ง 2 ชุด ดังกล่ ำว อยู่ในควำมรับผิ ดชอบ
ของ ..........(กรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรรคนใดคนหนึ่ง).............
สั่ง ณ วันที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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41
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สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 12
(ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
กรณีกาหนดให้มีการประเมินมากกว่า 1 ครั้ง)
ประกาศ .........(ชื่อส่วนราชการ).................
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
----------------------------------------

ตำมที่ ได้ มี ป ระกำศ .........(ชื่ อ ส่ ว นรำชกำร)............ ลงวั น ที่ ........................................
เรื่อ ง รับ สมั ครบุ คคลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั กงำนรำชกำรทั่ วไป ในตำแหน่ ง..............................................
และ.........(ชื่อส่วนรำชกำร)........... ได้ดำเนินกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่........................................... ไปแล้ว นั้น
..........(ชื่อส่วนรำชกำร)........... จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ.....(เกณฑ์กำรตัดสิน).....แห่งประกำศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่ำว ดังมีรำยชื่อต่อไปนี้
เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ทั้ งนี้ ขอให้ ผู้ มี รำยชื่ อข้ ำงต้ นเข้ ำรับกำรประเมิ นควำมรู้ควำมสำมำรถ ทั กษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 ในควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับ................................ โดยกำร.............................
ในวันที่.......................................... เวลำ................................. ณ ................................................ ผู้ใดไม่มำ
ภำยในกำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว จะถือว่ำสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ำรับกำรประเมินครั้งนี้
ประกำศ ณ วันที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
ประธำนกรรมกำรดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 13
(ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร)
ประกาศ ..........(ชื่อส่วนราชการ)...........
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
----------------------------------------

ตำมที่ได้มีประกำศ........(ชื่อส่วนรำชกำร)............ ลงวันที่..........................................
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป ในตำแหน่ง........................................นั้น
บัดนี้ กำรเลือกสรรได้ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรและกำร
ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรเลือกสรร ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับที่
1
2

เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

บัญชีรำยชื่อดังกล่ำวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด........เดือน หรือ.....ปี
นับตั้งแต่วันประกำศรำยชื่อเป็นต้นไป และในอำยุบัญชีถ้ำมีกรณีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รำยชื่อที่ได้
ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกกำรขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในตำแหน่งที่ผ่ำนกำรเลือกสรร
2. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนเพื่อรับกำรจัดจ้ำงภำยในเวลำที่กำหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้ำปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตำมกำหนดวันเวลำที่ส่วนรำชกำรกำหนด
ทั้ งนี้ ให้ ผู้ มี ร ำยชื่ อ ตำมบั ญ ชี ข้ ำ งต้ นมำรำยงำนตั ว เพื่ อ รั บ กำรจั ดจ้ ำ งเป็ น พนั ก งำนรำชกำร
ที่............(สถำนที่รำยงำนตัว)............. ในวันที่................................... เวลำ............. น.
ประกำศ ณ วันที่ .........................................................
(ลงชื่อ)...................................................
(.................................................)
หัวหน้ำส่วนรำชกำร

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 14
(ตัวอย่างขอบเขตงานของพนักงานราชการพิเศษ)
ขอบเขตงานของพนักงานราชการพิเศษ
1. ขอบเขตงำนของพนักงำนรำชกำรพิเศษ
1.1 ...............................................................................
1.2 ...............................................................................
1.3 ...............................................................................
2. บทบำท ภำรกิจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนรำชกำรพิเศษ
2.1 ...............................................................................
2.2 ...............................................................................
2.3 ...............................................................................
3. อัตรำค่ำจ้ำง .................... บำท
4. ระยะเวลำกำรจ้ำง .................... เดือน
5. ข้อตกลงกำรปฏิบัติงำน
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
6. ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงำนที่ต้องกำร
6.1 ...............................................................................
6.2 ...............................................................................
6.3 ...............................................................................

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

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 15
กรอบในการกาหนดอัตราค่าจ้างพนักงานราชการพิเศษ
ประเภท
ความเชี่ยวชาญ
1. ระดับสำกล
(World Class)
ชำวต่ำงประเทศ
หรือชำวไทย
2. ระดับประเทศ

3. ระดับทั่วไป

วุฒิการศึกษา
สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ
ชั้นนำของต่ำงประเทศ
ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับงำน/
โครงกำรที่จะปฏิบัติ
สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ
ชั้นนำของต่ำงประเทศ
หรือในประเทศ
ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับงำน/
โครงกำรที่จะปฏิบัติ
สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบันกำรศึกษำ
ชั้นนำของต่ำงประเทศ
หรือในประเทศ
ในสำขำวิชำ
ที่เกี่ยวข้องกับงำน/
โครงกำรที่จะปฏิบัติ

คุณสมบัติ
ประสบการณ์
เป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำกำรในระดับสำกล
ไม่น้อยกว่ำ 10 ปี และ
มีควำมเชี่ยวชำญรอบรู้
ในสำขำวิชำอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องำน
เป็นที่ยอมรับในวงกำร
วิชำกำรด้ำนที่เกี่ยวข้อง
ในระดับประเทศไม่น้อย
กว่ำ 10 ปี และมีควำม
เชี่ยวชำญรอบรู้ใน
สำขำวิชำอืน่ ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องำน
เป็นทีย่ อมรับในวงกำร
วิชำกำรด้ำนทีเ่ กี่ยวข้อง
5 – 10 ปี

ผลงาน
มีผลงำนที่เกีย่ วข้อง
กับงำน/โครงกำร
ในระดับสำกล
อย่ำงน้อย 5 ชิ้น

อัตราค่าจ้าง
(บาท)
ไม่เกิน
208,000 บำท

มีผลงำนที่เกีย่ วข้อง
กับงำน/โครงกำร
ในระดับประเทศ
อย่ำงน้อย 5 ชิ้น

ไม่เกิน
156,000 บำท

มีผลงำนที่เกีย่ วข้อง
กับงำน/โครงกำร
ในระดับประเทศ
อย่ำงน้อย 3 ชิ้น

ต่ำกว่ำ
104,000 บำท

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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เอกสารหมายเลข 16
(ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ)
สัญญำเลขที่......./..........
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรม/สำนักงำน......................................
สัญญำจ้ำงพนักงำนรำชกำรฉบับนี้ ทำขึ้น ณ........................................................................
เมื่อวันที่............................................ ระหว่ำงกรม/สำนักงำน........................... ..............................................
โดย.............................................................. ตำแหน่ง........................... ..........................................................
ผู้แทน/ผู้รับมอบอำนำจตำมคำสั่งกรม/สำนักงำน.............................................................. ที่.. ........./.............
ลงวันที่............................................................. ซึ่ งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “กรม/สำนักงำน” ฝ่ำยหนึ่ง กับ
นำย/นำง/นำงสำว..................................... อำยุ......ปี หมำยเลขประจำตัวของผู้ถือบัตรประจำตัวประชำชน
.................................................. อยู่บ้ำนเลขที่.......... ถนน................................ ซอย.....................................
แขวง/ตำบล.................................... เขต/อำเภอ................................... จังหวัด.... .........................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์............................. ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้เรียกว่ำ “พนักงำนรำชกำร”
อีกฝ่ำยหนึ่ง ทั้งสองฝ่ำยต่ำงได้ตกลงร่วมกันทำสัญญำจ้ำงไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 กรม/ส ำนั ก งำนตกลงจ้ ำ ง และพนั ก งำนรำชกำรตกลงรั บ จ้ ำ งท ำงำนให้ แ ก่ ก รม/
สำนักงำน โดยเป็นพนักงำนรำชกำร ดังต่อไปนี้
❑ พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงำน......................................................................
❑ พนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงำน............................................................................
ตำแหน่ง............................................................................
ข้อ 2 พนักงำนรำชกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบภำระงำนตำมรำยละเอียดที่กรม/สำนักงำนกำหนด
ไว้ในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำง และให้ถือว่ำเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงนี้
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หำว่ ำ งำนใดเป็ น หน้ ำ ที่ ก ำรงำนตำมสั ญ ญำจ้ ำ งนี้ ห รื อ ไม่ หรื อ กรณี ที่ มี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อควำมของสัญญำจ้ำง หรือข้อควำมในเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำง ให้กรม/สำนักงำนเป็นผู้วินิจฉัย
และพนักงำนรำชกำรจะต้องปฏิบัติตำมคำวินิจฉัยนั้น
ข้อ 3 กรม/สำนักงำนตกลงจ้ำงพนักงำนรำชกำรมีกำหนด......ปี.......เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่.......
เดือน................พ.ศ........ และสิ้นสุดในวันที่.......เดือน..................พ.ศ.........
กำหนดระยะเวลำกำรมำปฏิบัติงำนที่กรม/สำนักงำนให้เป็นไปตำมรำยละเอียดแนบท้ำยสัญญำจ้ำง
และให้ถือว่ำเอกสำรแนบท้ำยสัญญำจ้ำงดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำง
ข้อ 4 กรม/สำนักงำนตกลงจ่ำย และพนักงำนรำชกำรตกลงรับค่ำตอบแทน ดังนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. ............................
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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ทั้ ง นี้ พนั ก งำนรำชกำรต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในกำรเสี ย ภำษี เงิ น ได้ โดยกรม/ส ำนั ก งำน
จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่ำย
ข้ อ 5 พนั ก งำนรำชกำรอำจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ตำมระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 หรือตำมที่คณะกรรมกำร หรือกรม/สำนักงำนกำหนด
ข้ อ 6 กรม/ส ำนั ก งำนจะท ำกำรประเมิ น ผลกำรปฏิ บั ติ ง ำนของพนั ก งำนรำชกำรตำม
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรที่กรม/สำนักงำนกำหนด
ผลกำรประเมินตำมวรรคหนึ่งเป็นประกำรใด ให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 7 สัญญำนี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ำกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เข้ ำ กรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง ตำมที่ ก ำหนดในข้ อ 28 ของระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี
ว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
(2) พนักงำนรำชกำรลำออกจำกกำรปฏิบัติงำน ตำมข้อ 29 ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำ
ด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
(3) มีกำรเลิกสัญญำจ้ำงตำมข้อ 30 ของระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2547
(4) เหตุอื่น ๆ ดังต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(5) เหตุอื่น ๆ ตำมที่กรม/สำนักงำนประกำศกำหนด
ข้อ 8 พนั กงำนรำชกำรมี หน้ ำที่ ต้องรั กษำวินั ยและยอมรับกำรลงโทษทำงวิ นั ยตำมที่ ก ำหนด
ในระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 และหรือที่กรม/สำนักงำนประกำศกำหนด
ข้อ 9 ในกรณีพนักงำนรำชกำรละทิ้งงำนก่อนครบกำหนดเวลำตำมข้อ 3 หรือปฏิบัติงำนใดๆ
จนเป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ควำมเสี ย หำยแก่ กรม/ส ำนั กงำน ในระหว่ำงอำยุ สั ญ ญำพนั กงำนรำชกำรยิ น ยอม ชดใช้
ค่ำเสียหำยให้กรม/สำนักงำนทุกประกำรภำยในกำหนดเวลำที่กรม/สำนักงำนเรียกร้องให้ชดใช้ และยินยอมให้
กรม/ส ำนัก งำนหั กค่ ำจ้ ำงหรือ เงิน อื่น ใดที่ พ นั กงำนรำชกำรมี สิ ท ธิได้ รับ จำกกรม/ส ำนั กงำน เป็ น กำรชดใช้
ค่ำเสียหำยได้ เว้นแต่ควำมเสียหำยนั้นเกิดจำกเหตุสุดวิสัย
ข้อ 10 พนักงำนรำชกำรจะต้องปฏิบัติตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร
พ.ศ. 2547 ประกำศหรือมติของคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร ประกำศหรือคำสั่งของกรม/สำนักงำน
ที่ออกตำมระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547
ข้ อ 11 พนั ก งำนรำชกำรจะต้ อ งประพฤติ และปฏิ บั ติ ต ำมกฎหมำย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
และคำสั่งของทำงรำชกำร ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับแก่พนักงำนรำชกำรอยู่แล้วก่อนวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำงนี้ และที่จะ
ออกใช้บังคับต่อไปในภำยหลัง โดยพนักงำนรำชกำรยินยอมให้ถือว่ำกฎหมำย ระเบียบ หรือคำสั่ง ต่ำง ๆ ดังกล่ำว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงนี้
ข้อ 12 พนักงำนรำชกำรต้องปฏิบัติงำนให้กับกรม/สำนักงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย ด้วยควำม
ซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มกำลังควำมสำมำรถของตน โดยแสวงหำควำมรู้และทักษะเพิ่มเติม
หรือกระทำกำรใด ๆ เพื่อให้ผลงำนในหน้ำที่มีคุณภำพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษำผลประโยชน์ และชื่อเสียงของรำชกำร
และไม่เปิดเผยควำมลับหรือข้อมูลของทำงรำชกำรให้ผู้หนึ่งผู้ใดทรำบ โดยมิได้รับอนุญำตจำกผู้รับผิดชอบงำนนั้นๆ
สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม
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ข้ อ 13 ในระหว่ ำงอำยุ สั ญ ญำจ้ ำงนี้ หำกพนั กงำนรำชกำรปฏิ บั ติ งำนตำมสั ญ ญำจ้ ำงแล้ ว
ก่อให้เกิดผลงำนสร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงำนดังกล่ำวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรม/สำนักงำน
ข้อ 14 พนักงำนรำชกำรจะต้องรับผิดชอบต่อกำรละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมำยหรือสิทธิใด ๆ
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สำม ซึ่งพนักงำนรำชกำรนำมำใช้ในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้
ข้อ 15 สิทธิ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของพนักงำนรำชกำรนอกเหนือจำกที่กำหนดไว้ใน
สัญญำจ้ำงนี้ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทำงรำชกำรกำหนดไว้
สัญญำนี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมถูกต้องตรงกั น คู่สัญญำอ่ำน ตรวจสอบและเข้ำใจข้อควำม
ในสั ญ ญำโดยละเอีย ดแล้ ว จึ งลงลำยมือ ชื่อไว้เป็ น หลั กฐำนต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือ น ปี ดังกล่ ำวข้ำงต้ น
และต่ำงฝ่ำยต่ำงเก็บรักษำไว้ฝ่ำยละฉบับ
ลงชื่อ.................................................กรม/สำนักงำน
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พนักงำนรำชกำร
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พยำน
(.......................................)
ลงชื่อ.................................................พยำน
(.......................................)
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ก.
----------------------------------------

หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการ
1. พนักงำนรำชกำรพิเศษ (ให้ระบุขอบเขตของลักษณะกำรปฏิบัติงำน ระยะเวลำ ผลผลิต
หรือวิธีปฏิบัติงำนกรณีอื่นที่แสดงให้เห็นผลสำเร็จของงำน
.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
2. พนักงำนรำชกำรทั่วไป (ให้ระบุหน้ำที่ควำมรับผิดชอบหรือผลผลิตตำมระยะเวลำ)
.........................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. ........................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่กรม/สำนักงำนได้กำหนดรำยละเอียดมำตรฐำนทั่วไปของงำนในตำแหน่งใดไว้แล้ว
อำจกำหนดหน้ ำที่ควำมรับ ผิ ดชอบของพนักงำนรำชกำรให้ ปฏิบัติตำมที่กรม/ส ำนักงำนกำหนดไว้ สำหรับ
ตำแหน่งนั้นก็ได้
2. ในกรณี จำเป็ นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร กรม/ส ำนักงำนอำจมีคำสั่ งมอบหมำยงำนให้
พนั กงำนรำชกำรปฏิบัติเป็ นพิเศษนอกเหนื อจำกขอบเขตหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่กำหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
สั ญ ญำ และพนั กงำนรำชกำรยิ น ยอมปฏิ บั ติ ต ำมคำสั่ งของกรม/ส ำนั กงำน โดยถื อเป็ น กำรกำหนดหน้ ำที่
ควำมรับผิดชอบตำมสัญญำนี้
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เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
ผนวก ข.
----------------------------------------

กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่
1. พนักงานราชการพิเศษ
❑ ปฏิบัติงำนตำมเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรปกติ
❑ ปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำ ดังนี้..................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
❑ ปฏิบัติงำนตำมผลผลิตของงำน ดังนี้...........................................................
....................................................................................................................................................
................................................................................................................................ ....................
❑ อื่น ๆ........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
2. พนักงานราชการทั่วไป
❑ ปฏิบัติงำนตำมเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรปกติ
❑ ปฏิบัติงำนตำมระยะเวลำ ดังนี้...................................................................
................................................................................................................................................ ....
....................................................................................................................................................
❑ อื่น ๆ........................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีควำมจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร กรม/สำนักงำน อำจมีคำสั่ง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลำกำรมำปฏิบัติหน้ำที่หรือมีคำสั่งให้ปฏิบัติหน้ำที่เป็นอย่ำงอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญำ
และพนั กงำนรำชกำรยินยอมปฏิบัติตำมคำสั่งของกรม/สำนักงำน โดยถือเป็นกำรกำหนดระยะเวลำกำรมำ
ปฏิบัติงำนตำมสัญญำนี้
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ความหมายและความสาคัญ
กำรวิเครำะห์งำนเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเป็นกระบวนกำรในกำรเก็บรวบรวม และ
วิเครำะห์ข้อมูลต่ำง ๆ เกี่ยวกับงำน ทั้งในส่วนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของงำน และคุณสมบัติของบุคคลที่ พึงมี
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในตำแหน่งนั้น ๆ ประสบผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ต ำแหน่ งงำนต่ ำง ๆ จะประกอบไปด้ วยภำรกิ จ/งำน/หน้ ำที่ ควำมรับผิ ดชอบที่ แตกต่ ำงกั น
โดยเฉพำะตำแหน่ งงำนของพนั กงำนรำชกำรซึ่งส่ วนรำชกำรสำมำรถกำหนดทั้ งชื่อตำแหน่ง และงำนของ
ต ำแหน่ งได้ เองตำมควำมจ ำเป็ น และควำมเหมำะสมกั บภำรกิ จโดยรวมของส่ วนรำชกำร เช่ น ส่ วนรำชกำร
กำหนดให้มีตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรมในงำนฝึกอบรมข้ำรำชกำรในหน่วยงำน ซึ่งมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำร
จั ด ท ำหลั ก สู ต รฝึ ก อบรม กำรประสำนวิ ท ยำกร กำรจั ด และประเมิ น ผล กำรฝึ ก อบรม เป็ น ต้ น
ในกำรวิเครำะห์งำนจำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับรำยละเอียดของงำนที่ชัดเจนเพรำะข้อมูลที่จะต้องกำหนดตำมมำ
คือ คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องกำรเพื่อปฏิบัติงำนในตำแหน่ง ผลกำรวิเครำะห์งำนที่ดีควรต้องสำมำรถบอกได้ถึง
ควำมสอดคล้องระหว่ำงบุคคลกับตำแหน่งงำน รวมถึงควำมสอดคล้องระหว่ำงบุคคลกับส่วนรำชกำรด้วย
อำจกล่ำวได้ว่ำ กำรวิเครำะห์งำนถือเป็นพื้นฐำนสำคัญของกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล และ
หำกส่วนรำชกำรไม่ดำเนินกำรอย่ำงจริงจัง ก็ยำกที่จะมั่นใจได้ว่ำกำรสรรหำและเลือกสรรครั้งนั้น ๆ จะสำมำรถ
เลือกได้บุคคลที่เหมะสมกับตำแหน่งงำนและส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง

แนวทางในการวิเคราะห์งานเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
กำรเก็บ รวบรวมและวิเครำะห์ ข้อมูลในกำรวิเครำะห์ งำนสำมำรถทำได้ห ลำยวิธี เช่น กำร
สังเกต กำรสัมภำษณ์ กำรใช้แบบสอบถำม กำรเข้ำไปมีส่วนร่วม กำรใช้เทคนิควิธีเหตุกำรณ์สำคัญ หรือกำรใช้วิธี
ผสมผสำน เป็นต้น โดยผู้ให้ข้อมูลควรเป็นผู้ที่ปฏิบัติงำนดีในตำแหน่งเดียวกันและหัวหน้ำงำนของตำแหน่งว่ำงนั้น
และ/หรื อ อำจด ำเนิ น กำรวิ เครำะห์ งำนร่ ว มกั น โดยคณะกรรมกำรด ำเนิ น กำรสรรหำและเลื อ กสรร ซึ่ ง มี
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำนหรื อ โครงกำรในต ำแหน่ งที่ จะสรรหำและเลื อ กสรรร่ ว มอยู่ ในคณะกรรมกำรแล้ ว ก็ ได้
เป้ำหมำยสำคัญร่วมกันของวิธีกำรต่ำง ๆ ในกำรวิเครำะห์งำน สำมำรถกำหนดเป็นแนวทำงใน
กำรวิเครำะห์งำนเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลได้ ดังนี้
1. ระบุข้ อมู ลที่ เป็น เนื้อหางานในตาแหน่งที่ จะดาเนิ น การสรรหาและเลือกสรร ได้แก่
บทบำทหน้ำที่หรือขอบเขตควำมรับผิดชอบของงำน และกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ พร้อมทั้งระบุควำมสำคัญของสิ่ง
ที่กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ ดังตัวอย่ำงกำรกำหนดงำน บทบำทหน้ำที่หรือขอบเขตควำมรับผิดชอบ กิจกรรมที่
ต้องปฏิบัติ และควำมสำคัญในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร ตำแหน่ง “เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม”
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งาน
- ฝึกอบรม
ข้ำรำชกำร
ในหน่วยงำน

บทบาทหน้าที่ หรือ
ขอบเขตความรับผิดชอบ
- หำควำมจำเป็นในกำรฝึกอบรม
- พัฒนำหลักสูตรกำรฝึกอบรม
- จัดฝึกอบรม

- ประเมินผลกำรฝึกอบรม

กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติ
- เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
และนำเสนอผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
รวม
30%
- ศึกษำ และเสนอหลักสูตร
รวม
30%
- ประสำนวิทยำกร
- จองสถำนที่ อำหำร เครื่องดื่ม
- ร่ำงคำกล่ำวต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เป็นพิธีกรในกำรฝึกอบรม
รวม
20%
- กำหนดแนวทำงในกำรประเมินผล
- เก็บรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูล
- จัดทำรำยงำนกำรประเมินผล
กำรฝึกอบรม
รวม
20%

รวม
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ความสาคัญ
(เปอร์เซ็นต์)
30%
30%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
10%
100%

2. กาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตาแหน่ง และสอดคล้อง
กับส่วนรำชกำร และกำหนดเรื่องที่จะประเมิน พร้อมทั้งวิธีกำรประเมินที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของบุคคลที่
กำหนดขึ้น โดยกำรกำหนดคุณสมบัติของบุคคลจะต้องพิจำรณำโดยองค์รวมทั้งในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ
ทักษะ และสมรรถนะ ซึ่งต้องเชื่อมโยงกับกำรปฏิบัติงำนในส่วนของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเป็นสำคั ญ และใน
ทำนองเดียวกันกำรกำหนดวิธีกำรประเมินก็ต้องเชื่อมโยงกับเรื่องที่จะประเมินดังกล่ำว โดยเป็นดุลพินิจของผู้
วิเครำะห์งำนที่จะกำหนดวิธีกำรประเมินใดให้ครอบคลุมกำรประเมินในเรื่องใดบ้ำง โดยวิธีกำรประเมินเดียวกัน
สำมำรถประเมินได้ในหลำย ๆ เรื่อง ในขณะที่เรื่องที่ จะประเมินเรื่องเดียวก็สำมำรถใช้วิธีกำรประเมินได้หลำย ๆ
วิธี ซึ่งกำรพิจำรณำที่จะเลือกใช้วิธีกำรประเมินใด ควรต้องพิจำรณำทั้งควำมเหมำะสมของวิธีกำรประเมินควำม
พร้อมและงบประมำณของส่วนรำชกำร
อนึ่ ง เนื่ อ งจำก “สมรรถนะ” ในที่ นี้ ห มำยถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมของบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องกับงำน ซึ่งในควำมเป็นจริง กำรสรรหำและเลือกสรรบุคคล โดยเฉพำะผู้ไม่เคยมีประสบกำรณ์ในกำร
ทำงำนมำก่อน บำงสมรรถนะอำจไม่สำมำรถประเมินได้ เพรำะบุคคลไม่เคยต้องแสดงพฤติกรรมดังกล่ำวมำ
ก่อน ในกำรสรรหำและเลือกสรรพนั กงำนรำชกำรในส่วนของสมรรถนะนี้ จึง มุ่งประเมินที่คุณลักษณะส่วน
บุคคลแทน โดยคำดว่ำเมื่อบุ คคลมีคุณลักษณะดังกล่ำวก็น่ำที่จะมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมหรือสมรรถนะ
ตำมที่กำหนด ดังนั้น ในกำรวิเครำะห์งำนเพื่อกำรสรรหำและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร
จึงอำจกำหนดหลักเกณฑ์กำรเลือกสรรที่ครอบคลุมเรื่องที่จะประเมิน ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลได้
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ตัวอย่าง กำรกำหนดคุณสมบัติของบุคคลที่ต้องกำร และเรื่องที่จะประเมิน พร้อมทั้งวิธีกำร
ประเมินบุคคลที่เชื่อมโยงกับเรื่องที่จะประเมินดังกล่ำว ตลอดจนกำรกำหนดคะแนนเต็มในแต่ละเรื่องทีจ่ ะประเมิน
ในกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำรตำแหน่ง “เจ้ำหน้ำที่ฝึกอบรม”
คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการ
ควำมรู้
- ควำมรู้เรื่องกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
ควำมสำมำรถ
–
ทักษะ
- กำรใช้โปรแกรม Microsoft Office
คุณลักษณะส่วนบุคคล - มนุษยสัมพันธ์ กำรประสำนงำน
- กำรคิดวิเครำะห์
- ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์
- กำรสื่อสำรทั้งโดยกำรเขียนและกำรพูด
กำรศึกษำ
- ปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ
ประสบกำรณ์
- กำรจัดฝึกอบรมมำอย่ำงน้อย 1 ครั้ง
อื่น ๆ
–

วิธีการประเมิน
- สอบข้อเขียน
–
- สอบปฏิบัติ
- สอบสัมภำษณ์
- สอบสัมภำษณ์
- สอบสัมภำษณ์
- สอบข้อเขียน, สอบสัมภำษณ์
- ใบสมัคร, หลักฐำนกำรศึกษำ
- ใบสมัคร
–

3. ระบุกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่ต้องการให้สมัคร และกาหนดวิธีการแพร่ข่าวการรับสมัครที่
สามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลเป้าหมายได้โดยประหยัด
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1. แบบทดสอบ (Written Tests) คื อ วิ ธี กำรประเมิ น บุ คคลชนิ ดหนึ่ งที่ ส ร้ ำงขึ้ น อย่ ำงมี
ระเบี ยบเพื่ อให้ ผู้ ถู กประเมิ นแสดงพฤติ กรรมอย่ ำงใดอย่ ำงหนึ่ งออกมำ โดยกำรเขี ยนเพื่ อที่ จะได้ ประเมิ นว่ ำ
ผู้ ถู ก ประเมิ น มี สิ่ ง ที่ ต้ อ งกำรประเมิ น หรื อ ไม่ มำกน้ อ ยเพี ย งใด โดยสมมติ ว่ ำ ระดั บ คะแนนที่ ไ ด้ รั บ
มี ค วำมสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ ควำมรู้ ค วำมสำมำรถ ทั ก ษะ หรื อ สมรรถนะที่ จ ำเป็ น ส ำหรั บ กำรปฏิ บั ติ ง ำน
ในตำแหน่ง
การใช้แบบทดสอบ ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมำยของกำรประเมิน เช่น กำรประเมิน บุคลิกภำพ
ของบุ คคลสำมำรถใช้ แบบทดสอบบุ คลิ กภำพ (Personality test) กำรประเมินควำมรู้เฉพำะด้ำนของบุคคลใช้
แบบทดสอบประเมิน ควำมรู้เฉพำะทำง (Specific Knowledge) กำรประเมิน ควำมสำมำรถ (ทำงกำรเขียน)
สำมำรถใช้แบบทดสอบ เพื่อประเมินควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรด้วยกำรเขียน เป็นต้น
ข้อดี
1) สำมำรถใช้ประเมินผู้เข้ำสอบได้ครั้งละจำนวนมำก
2) สำมำรถใช้แบบทดสอบฉบับเดียวได้ จึงง่ำยต่อกำรบริหำรกำรสอบ
ข้อเสีย
กำรตั้งคำถำมและกำรตอบอำจจะมีควำมเข้ำใจไม่ตรงกัน เนื่องจำกควำมแตกต่ำงกัน
ทำงสังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีของผู้ถำมและผู้ตอบ
2. การทดสอบตั ว อย่ า งงาน (Work Sample tests) หรือ กำรทดสอบด้ว ยสถำนกำรณ์
จ ำลอง (Simulation) คือ กำรหำควำมเป็ น ตัว แทนของพฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ งำนที่ มี ค วำมคล้ ำยคลึ งหรื อ
มีควำมเหมือนจริงกับ สภำพกำรท ำงำนจริง โดยกิจกรรมหรือแบบฝึ กหั ดที่กำหนดเป็นสิ่ งที่ส ร้ำงขึ้นเพื่ อให้
ผู้ ส มั ค รแสดงพฤติ ก รรมที่ มุ่ ง ประเมิ น ขณะเดี ย วกั น ผู้ ส มั ค รก็ มี โ อกำสได้ แ สดงควำมเป็ น ตั ว ของตั ว เอง
โดยธรรมชำติ
การใช้การทดสอบตัวอย่างงาน หรือการทดสอบด้วยสถานการณ์จาลอง
(1) นิ ย มใช้ในกำรประเมิ นบุ คคลกับ ลั กษณะงำนที่ ต้องกำรควำมสำมำรถหรือทั กษะ
ในกำรปฏิบัติงำน เช่น ควำมสำมำรถในกำรนำเสนอข่ำวในงำนประกำศข่ำว ทักษะกำรพิมพ์ในงำนบันทึกข้อมูล
เป็นต้น
(2) สำมำรถใช้ ได้กับกำรประเมินคุณลั กษณะส่ วนบุ คคลอื่น ๆ เช่น กำรทำงำนเป็ นที ม
มนุษยสัมพันธ์ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นต้น โดยกำรประเมินคุณลัก ษณะส่วนบุคคลใดจะขึ้นอยู่กับสำระ
ของตัวอย่ำงงำนที่จำลองขึ้นเป็นสำคัญ
(3) กรรมกำรประเมิ น ให้ ค ะแนน ควรจะมี ม ำกกว่ ำ หนึ่ ง คนและเป็ น ผู้ ที่ รู้ ขั้ น ตอน
กำรปฏิบัติในงำนนั้นเป็นอย่ำงดี
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ข้อดี
1) เป็นวิธีกำรที่มีควำมตรง (Validity) หรือประเมินได้ในสิ่งที่ต้องกำรสูง
2) ให้ภำพส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนจริงในตำแหน่งที่สมัครแก่ผู้รับกำรประเมินเป็น
กำรประเมินที่ผู้รับกำรประเมิน และหน่วยงำนยอมรับได้
ข้อเสีย
1) ต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยมำก
2) ในบำงลักษณะงำนไม่สำมำรถประเมินเป็นกลุ่มได้ ต้องประเมินเป็นรำยบุคคล
3. การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง (Reference Checks) คือ กำรตรวจสอบข้อมูล
ที่เป็นภูมิหลังของผู้สมัครจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอำจเป็นคนรู้จัก เพื่อน ผู้ร่วมงำน หรือผู้บังคับบัญชำ
ที่ผู้สมัครร่วมหรือเคยร่วมปฏิบัติงำนด้วย
การใช้การตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง
(1) มีข้อสมมติฐำนว่ำ บุคคลเมื่อมีพฤติกรรมกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไรในอดีต น่ำจะยืนยันได้ว่ำ
เมื่อเข้ำมำทำงำนก็น่ำจะมีพฤติกรรมอย่ำงเดียวกัน หรือคล้ำยคลึงกัน
(2) สำมำรถตรวจสอบข้อมูลได้ทั้งโดยกำรใช้หนังสือรับรอง กำรโทรศัพท์ หรือกำรไปพบด้วย
ตนเอง
(3) ควรใช้ในกำรตรวจสอบกับบุคคลที่ผู้สมัครระบุชื่อไว้ในใบสมัคร ซึ่งผู้มีรำยชื่อควรที่จะ
เต็มใจให้ข้อมูลตำมเป้ำหมำย
ข้อดี
1) หน่วยงำนได้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนของผู้สมัครจำกบุคคล ซึ่งคุ้นเคยกับผู้สมัคร
ในสถำนกำรณ์ก่อนหน้ำ
2) ใช้เป็นข้อมูลในกำรตรวจสอบกับใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกไว้
ข้อเสีย
1) ผู้สมัครมักจะเลือกบุคคลที่คิดว่ำจะให้ข้อมูลในทำงบวก จึงเป็นวิธีกำรที่มีควำมตรง
(Validity) ค่อนข้ำงต่ำ
2) ผู้ให้ข้อมูลมักจะให้แต่ข้อมูลในทำงบวก เพรำะไม่อยำกจะก่อศัตรูกับใคร
3) ยังไม่มีผลกำรศึกษำที่ยืนยันว่ำพฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงหรือไม่

สำนักงำนเขตพืน้ ที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสงครำม

คู่มือกำรดำเนินกำรสรรหำ และเลือกสรรพนักงำนรำชกำร

58

4. การสัมภาษณ์ (Interviews) คือ กำรประเมินบุคคลด้วยข้อมูลที่ได้จำกกำรสนทนำ กำร
สังเกตพฤติกรรมและคุณลักษณะที่สำมำรถสังเกตได้
การใช้การสัมภาษณ์
(1) ใช้กำรพูดคุย และกำรสังเกตร่วมด้วย
(2) กำรพูดคุยควรเกี่ยวข้องกับงำนที่จะปฏิบัติของตำแหน่ง
(3) ควรเพิ่ มคุ ณภำพของกำรสั มภำษณ์ ด้ วยกำรสั มภำษณ์ แบบมี โครงสร้ำง (Structured
Interviews) โดยเป็ น กำรกำหนดคำถำมและแนวคำตอบจำกผลกำรวิเครำะห์ ส ถำนกำรณ์ ที่ เกิดขึ้น ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง และกรรมกำรสอบสัมภำษณ์ ควรได้รับกำรอบรมเกี่ยวกับกระบวนกำรในกำรสัมภำษณ์เพื่อ
ประเมินบุคคล
ข้อดี
1) ใช้ในกำรประเมินได้หลำกหลำยควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เช่น
ควำมรู้ในเรื่องต่ำง ๆ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
2) เป็นวิธีกำรที่เปิดโอกำสให้เจ้ำของตำแหน่ง และผู้สมัครได้มีโอกำสพบปะสนทนำกัน
ได้โดยตรง
3) สมรรถนะในบำงเรื่อง เช่น ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร (ด้วยกำรพูด) เป็นต้น
สำมำรถประเมินได้ด้วยกำรสัมภำษณ์เพียงอย่ำงเดียว
4) กำรสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง ซึ่งผู้เข้ำรับกำรสัมภำษณ์ได้รับคำถำมเหมือนกัน
ทำให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้เข้ำสัมภำษณ์
ข้อเสีย
1) กำรประเมินขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำตัดสินของผู้สัมภำษณ์ ซึ่งอำจจะเกิดควำมลำเอียง
(Bias) ได้
2) สถำนกำรณ์ระหว่ำงกำรสัมภำษณ์จะมีอิทธิพลต่อกำรแสดงออกของผู้รับกำรสัมภำษณ์
3) ต้องใช้เวลำและค่ำใช้จ่ำยมำก เพรำะต้องดำเนินกำรกับผู้รับกำรสัมภำษณ์
เป็นรำยบุคคล
5. แบบบันทึกความสาเร็จ (Portfolio) คือ กำรประเมินบุคคลโดยพิจำรณำจำกควำมสำเร็จ
ในกำรทำงำนในอดีต ซึ่งผู้เข้ำรับกำรประเมินเป็นผู้จัดเตรียม
การใช้แบบบันทึกความสาเร็จ
(1) ยึดหลักกำรสำคัญที่ว่ำ “กำรกระทำในอดีต คือ ดัชนีบ่งชี้ที่ดีที่สุดของกำรกระทำใน
อนำคต” หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งคือ “ผลงำนในอดีตควรจะเป็นตัวทำนำยควำมสำเร็จในอนำคตได้ดีที่สุด”
(2) เหมำะสมที่จะใช้ในกำรประเมินบุคคลที่มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำน
(3) ขั้นตอนกำรประเมินแบบบันทึกควำมสำเร็จ ประกอบด้วย กำรวิเครำะห์พฤติกรรมกำร
ทำงำน กำรสร้ำงแบบบันทึกควำมสำเร็จโดยอำศัยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมกำรทำงำน และกำรสร้ำงหลักเกณฑ์
กำรให้คะแนนแก่ควำมสำเร็จซึ่งผู้ตอบได้บรรยำยไว้ในแบบบันทึก โดยยึดหลักกำรที่ว่ำควำมสำเร็จในระดับสูง
ควรจะได้รับคะแนนมำกกว่ำควำมสำเร็จในระดับต่ำ
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(4) ใช้ในกำรประเมินสมรรถนะจำกประสบกำรณ์ในงำนที่ผ่ำนมำ ซึ่งสำมำรถประเมินได้ทั้ง
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะ เช่น ควำมรู้ในงำนที่บันทึก ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร ควำมคิด
ริเริ่มสร้ำงสรรค์ เป็นต้น
ข้อดี
1) มุ่งให้ผู้ที่มีผลงำนดีเด่นได้แสดงผลงำนเพื่อรับกำรประเมิน
2) ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ข้อเสีย
1) บุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเขียนมำกกว่ำจะมีโอกำสได้รับคะแนนจำกกำรประเมิน
มำกกว่ำบุคคลที่มีควำมสำมำรถในกำรเขียนต่ำกว่ำ
2) บุคคลอำจเสนอผลงำนที่ไม่สอดคล้องกับควำมเป็นจริงได้
6. ใบสมัคร (Application Forms) คือ กำรแนะนำหรือแจ้งข้อมูลโดยกำรเขียนของผู้สมัคร
ถึงหน่วยงำนเป็นครั้งแรก เพื่อสมัครเข้ำรับกำรเลือกสรร
การใช้ใบสมัคร
1. ใช้ประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเพื่อคัดเอำเฉพำะผู้ที่มีคุณสมบัติตำมต้องกำร
2. ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ประเมินจะได้รู้จักผู้สมัคร
3. ใช้ประเมินควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือทักษะบำงเรื่องได้อย่ำงหยำบ ๆ เช่น ควำมสำมำรถใน
กำรสื่อสำร (กำรเขียน) เป็นต้น
ข้อดี
1) เป็นประโยชน์มำกต่อกำรสัมภำษณ์ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรออกแบบใบสมัคร
2) เปิดโอกำสให้ผู้สมัครได้เปิดตัวเองในสิ่งที่เขำต้องกำรแจ้งให้หน่วยงำนทรำบ
ข้อเสีย
1) ได้ข้อมูลน้อย
2) ข้อมูลที่ได้อำจไม่เกี่ยวข้องกับควำมรู้ควำมสำมำรถ หรือทักษะที่ต้องกำรประเมิน
โดยตรง
3) ข้อมูลอำจไม่เป็นจริง
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