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ส่วนที ่1 
ความเป็นมาและความส าคัญของพนักงานราชการ 

 

  การปรับระบบราชการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ มีโครงสร้างที่กระชับและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                     
โดยปรับขนาดก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจที่รัฐต้องปฏิบัติ  ถ่ายโอนภาระงานที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของรัฐ                       
สู่ภาคเอกชนด้วยการจ้างเหมาบริการหรือซื้อบริการ  และถ่ายโอนอัตราก าลังคนจากส่วนกลางไปสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนอย่างเหมาะสมและพัฒนาบุคลากรในระบบราชการให้มีศักยภาพเหมาะสม
กับภารกิจ ระบบสัญญาจ้างจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การปรับระบบราชการสัมฤทธิ์ผล เพราะระบบสัญญาจ้าง
เป็นระบบการจ้างบุคคลภาครัฐระบบใหม่เพ่ือทดแทนการจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว  และกรณีที่                  
ไม่สามารถใช้ระบบจ้างเหมาบริการ รวมทั้งกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
เพ่ือปฏิบัติงานในภารกิจที่มีระยะเวลาสิ้นสุดตามแผนงาน/โครงการตามนโยบายรัฐบาล 

  คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ได้มีมติเห็นชอบแผนปรับระบบ
บริหารภาครัฐ ซึ่งเป็นแผนปรับเปลี่ยนระบบราชการไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่   ที่มีองค์กรขนาดเล็ก 
กะทัดรัด และมีประสิทธิภาพ โดยมีการพัฒนารูปแบบ เงื่อนไขการท างานและการจ้างงานภาครัฐเป็นโครงการ
หนึ่งในแผนปรับระบบบริหารภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ภาครัฐมีรูปแบบ  การจ้างงานที่หลากหลาย และมีหลักเกณฑ์ 
วิธีการที่ยืดหยุ่น ซึ่งจะท าให้เกิดความคล่องตัวต่อสภาพและความจ าเป็นตามเงื่อนไขของการท างานในภาค
ราชการที่สอดรับกับระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

  การจ้างงานระบบใหม่ในภาครัฐ เป็นส่วนหนึ่งจากการศึกษาของโครงการพัฒนารูปแบบ 
เงื่อนไขการท างานและการจ้างงานภาครัฐ เพื่อสร้างระบบการจ้างงานภาครัฐระบบใหม่ที่เปลี่ยนแปลงจาก
การที่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการเองทั้งหมดไปสู่ระบบที่ภาครัฐจะด าเนินการเท่าที่จ าเป็นและมีข้าราชการประจ า
จ านวนไม่มากแต่มีคุณภาพสูงโดยเฉพาะงานที่เป็นภารกิจหลัก  ส าหรับงานที่เป็นภารกิจรองหรือภารกิจ
สนับสนุนสามารถจ้างบุคคลหรือนิติบุคคลภายนอกมาช่วยปฏิบัติงานโดยมีข้าราชการประจ าบางส่วน  
ควบคุมดูแลบุคคลเหล่านี้ 

  ส านักงบประมาณซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคน
ภาครัฐ (คปร.) ได้วางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดแทนลูกจ้างประจ า  (ซึ่งในขณะนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงบประมาณ) และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการให้มีการใช้ระบบสัญญาจ้างในการ
บริหารลูกจ้างของส่วนราชการ ตลอดจนเห็นชอบหลักการร่างระเบียบว่าด้วยลูกจ้างสัญญาจ้างของส่วนราชการ  
ที่ส านักงบประมาณได้น าเสนอไป ซึ่งการวางระบบลูกจ้างสัญญาจ้างดังกล่าว สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
ส านักงาน ก .พ . เรื่องการจ้างงานระบบใหม่ในหน่วยงานภาครัฐที่ เน้นให้มีรูปแบบการจ้างงานที่มีความ
หลากหลาย และยืดหยุ่น โดยข้อเสนอเรื่องหนึ่งคือการมีระบบสัญญาจ้าง เป็นกลไกรองรับ ซึ่งจะมีผลให้ก าลังคน
ภาครัฐในอนาคตอาจมีเพียงข้าราชการและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง 

  ภ ายห ล ังก ารป ร ับ เป ลี ่ย น โค ร ง ส ร ้า งส ่วน ราชการ  ต ามการป ร ับ ระบ บ ราชการ                              
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดต าแหน่งลูกจ้างประจ าของส่วนราชการได้ถ่ายโอนมาอยู่
ในความรับผิดชอบของส านักงาน ก.พ. ซึ่งส านักงาน ก.พ. ก็ได้น าเรื่องระบบลูกจ้างสัญญาจ้างมาด าเนินการ
ต่อ พร้อมทั้งได้ขยายผลให้มีความหลากหลายของรูปแบบการจ้างงานในส่วนของการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือ



4 
 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ การเปลี่ยนชื่อ  “ลูกจ้างสัญญาจ้าง” เป็น “พนักงานราชการ” และ
วางระบบบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องการก าหนดลักษณะงาน ต าแหน่ง และกรอบอัตราก าลัง การ
ก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ การสรรหาและเลือกสรร และการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งนี้ 
ภายใต้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ส าคัญได้แก่ หลักสมรรถนะ (Competency Based)หลักผลงาน 
(Performance Based) และหลักคุณธรรม (Merit Based) และเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนว
ใหม่ จึงมุ่งเน้นการมอบอ านาจให้ส่วนราชการบริหารจัดการเองภายใต้ระเบียบ  หลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ ที่
ได้ก าหนดไว้อย่างกว้างๆ เป็นแนวทางส าหรับส่วนราชการถือปฏิบัติได้อย่างคล่องตัวและยืดหยุ่น  (Freedom 
and Flexibility) 

  ระบบพนักงานราชการได้ร ับการพัฒนาตั ้งแต่ป ีงบประมาณ  พ .ศ . ๒๕๔๕  และต่อมา
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๖ ได้มีมติเห็นชอบกับระบบบริหารงานบุคคลของ
พนักงานราชการ และประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ โดยมีหลักการพื้นฐานในการพัฒนาระบบการจ้างงาน ดังนี้ 
  (๑) เพื่อให้ภาครัฐมีทางเลือกส าหรับการจ้างงานที่หลากหลายรูปแบบตามลักษณะงานและ
ภารกิจจากรูปแบบเดิมที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งเป็นการจ้างงานระยะยาว (Life time employment) เพียง
ลักษณะเดียว เนื่องจากงานบางอย่างในภาครัฐเป็นงานที่มีปริมาณมากน้อยตามฤดูกาล  หรือช่วงเวลา หรือ
ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ในแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในแต่ละช่วงเวลา 
  (๒) เพื่อแก้ปัญหาการจ้างลูกจ้างประจ า  ซึ ่งมีลักษณะงานทั้งที ่เหมือนและแตกต่างจาก
ข้าราชการ ท าให้ลูกจ้างประจ า ที่มีสายงานหลากหลายแต่ปฏิบัติงานได้เฉพาะเจาะจงอีกทั้งยังต้องจ้างเป็น
ระยะยาวจนเกษียณอายุราชการ 
  (๓) เพื่อยกเลิกการจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติงานเหมือนกับข้าราชการ  ซึ่งแม้จะมีลักษณะ
การจ้างในรูปแบบปีต่อปี แต่ในทางปฏิบัติหลายส่วนราชการมีการจ้างบุคคลอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับการ
จ้างลูกจ้างประจ า  

  ดังนั้น ระบบพนักงานราชการ (Government Employee System) จึงให้มีระบบสัญญา
จ้าง เป็นกลไกรองรับในการจ้างงาน ซึ่งท าให้ผู ้บริหารสามารถบริหารรูปแบบการจ้างงานให้เหมาะสมกับ
ลักษณะงานและภารกิจ โดยใช้สัญญาจ้าง เป็นข้อก าหนด หรือเงื ่อนไขในการจ้างงาน  ถือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการบริหารผลการปฏิบัติงาน  การบริหารงบประมาณด้านบุคลากร  และการบริหารก าลังคนให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นตามเงื่อนไขการท างาน  สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นความยืดหยุ่น และคล่องตัว 

  กลไกของระบบพนักงานราชการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (อ.คพร.) แทน คพร.ในด้านต่างๆ จ านวน ๓ คณะ ได้แก่ 
  1. ด้านการก าหนดลักษณะงานกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ 
  2. ด้านการสรรหาและเลือกสรรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
  3. ด้านกฎหมายและวินัย 

  เครื่องมือในการบริหารจัดการประกอบด้วย ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ในเรื่องต่างๆ เช่น การก าหนด
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ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดท ากรอบอัตราก าลัง ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ 
และหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา เป็นต้น 

  ต าม ป ระก าศ ค ณ ะก รรม ก ารบ ร ิห า รพ น ัก งาน ราช ก าร  ป ี ๒ ๕ ๕ ๔  ฉ บ ับ ล ่า ส ุด                   
แบ่งพนักงานราชการเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ พนักงานประเภททั่วไป ประกอบด้วย ๕ กลุ่ม คือ กลุ่มงาน
บริการ กลุ ่มงานเทคนิค กลุ ่มงานบริหารทั ่วไป กลุ ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ ่มงานเชี ่ยวชาญเฉพาะ 
พนักงานราชการประเภทพิเศษ คือกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีพันธกิจที่จะต้องด าเนินการ คือการก ากับ  ดูแล สนับสนุน
และประสานงานให้หน่วยงานในสังกัด มีสมรรถนะประสิทธิภาพและประสิทธิผลการท างานเพิ่มขึ้น  รวมทั้ง
การสร้างพ้ืนฐานระบบการบริหารจัดการที่ดีของกระทรวง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนและ
บุคลากรให้บรรลุผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร                  
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ การพัฒนาและส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาและสนับสนุน การประชาสัมพันธ์นโยบาย  กิจกรรมและโครงการ
ต่างๆ ของหน่วยงานให้เป็นที่รู ้จักอย่างกว้างขวาง  การสนับสนุนและประสานงานให้ภารกิจด้านการจัด
การศึกษาเกิดความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการยกระดับคุณาพการศึกษา   
และการปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 

  พนักงานราชการจึงถือว่า เป็นบุคลากรภาครัฐที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นส าหรับ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการขับเคลื่อน พันธกิจดังกล่าวข้างต้น ให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 จึงได้มีการบริหารจัดการพนักงานราชการ                 
โดยการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการโดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 
ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะหรือความสามารถและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้
โดดเด่นในองค์กร ความเท่าเทียมในโอกาส ประโยชน์ของทางราชการ และด าเนินการด้วยกระบวนการที่ได้
มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
 
ประเภทของพนักงานราชการ 
 พนักงานราชการมี 2 ประเภท คือ พนักงานราชการทั่วไป และพนักงานราชการพิเศษ แต่ส าหรับ
พนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สพฐ.)  คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ ได้ก าหนดกลุ่มงานตามประเภทพนักงานราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไว้                 
3 กลุ่มงาน คือ  

1. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริการ 
2. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค  
3. พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป  
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กลุ่มงาน ลักษณะงานส าคัญ คุณสมบัติเฉพาะ ตัวอย่างต าแหน่ง 
บริการ -งาน ปฏิ บั ติ ระดั บ ต้ น ที่ ไม่

สลับซับซ้อนหรือมีขั้นตอนที่
ปฏิ บั ติ ไว้ชั ด เจน และไม่ ใช้
ทักษะเฉพาะด้าน 
-มีการใช้เครื่องมือตาม
ลักษณะงาน 
-มีการแก้ไขปัญาหาและการ
ตัดสินใจไม่ยุ่งยาก 

คุ ณ วุ ฒิ ป ร ะ ก าศ นี ย บั ต ร
มั ธยมศึ กษ าตอนต้น  หรือ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือเทียบได้ใน
ลักษณะเดียวกัน 
- ปวช . ป วท .ห รือปวส .ใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับงานที่
ปฏิบัติ 

- ครูพ่ีเลี้ยง 
- พนักงานพิมพ์ 
- พนักงานธุรการ 
- พนักงานบันทึกข้อมูล 
-พนักงานประกอบอาหาร 
ฯลฯ 

เทคนิค -ใช้ความรู้ความช านาญทาง
เทคนิคซึ่งต้องผ่านการศึกษา
ในระบบการศึกษาในสาขาท่ี
ตรงกับลักษณะงานที่จะ
ปฏิบัติ หรือ 
-ใช้ความรู้และทักษะเฉพาะ
ข อ ง บุ ค ค ล  ที่ ไ ม่ ได้ ผ่ า น
การศึกษาในระบบ 
-มีการใช้ เครื่องมือเครื่องใช้
ตามลักษณะงาน 
-มีการแก้ไขปัญหาและการ
ตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทาง
เทคนิค/ทักษะเฉพาะ 

-คุณวุฒิ ปวช. ปวท. ปวส. ใน
สาขาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่จะปฏิบัติ หรือ 
-มีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่
น้อยกว่า 5 ปี 

-พนักงานวิทยาศาสตร์ 

บริหารทั่วไป -ลักษณะงานเช่นเดียงกับ
ข้าราชการปฏิบัติแต่มีระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือ 
-ไม่ ใ ช่ ลั ก ษ ณ ะ เดี ย ว กั บ
ข้ า ร า ช ก า ร ป ฏิ บั ติ  แ ต่
จ า เป็ นต้องมี ความรู้ ระดับ
ปริญญา 
 

-คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี -ครูผู้สอน 
-ครูสอนศาสนาอิสลาม 
-ครูสอนดนตรี 
ฯลฯ 

 

 1. พนักงานราชการทั่วไป หมายถึง พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจ าทั่วไปของ
ส่วนราชการในกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ 
  1.1 กลุ่มงานบริการ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
 ดังนี้ 
   1) ลักษณะงานของกลุ่มงานบริการ 
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 (ก) เป็นงานปฏิบัติระดับต้นที่ไม่สลับซับซ้อน หรือมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ไว้ชัดเจน และไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะด้าน 
 (ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
 (ค) มีการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในระดับที่ไม่ยุ่งยาก 

   2) คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริการ 
   (ก ) วุฒิ การศึกษาประกาศนียบั ตรประโยคมั ธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ                     
(ม.ศ.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย                  
(ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ หรือ 
   (ข) วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ 

  1.2 กลุ่มงานเทคนิค มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานดังนี้ 
   1)  ลักษณะงานของกลุ่มงานเทคนิค 
 (ก) เป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ความรู้ความช านาญทางเทคนิค ซึ่งต้องผ่านการศึกษาใน
ระบบการศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงตามลักษณะงานที่จะปฏิบัติ หรือเป็นงานที่ปฏิบัติโดยใช้ทักษะเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ 
 (ข) มีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ตามลักษณะงาน 
 (ค) มีการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือทักษะเฉพาะ
ของบุคคลในสาขานั้นๆ  
    
 

2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเทคนิค 
    (ก)  วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค 
(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ ากว่านี้ ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ หรือ 
   (ข)  ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ ากว่า               
5 ปี โดยต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือ
หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ 

  1.3  กลุ่มงานบริหารทั่วไป มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
ดังนี้ 

   1)  ลักษณะงานของกลุ่มงานบริหารทั่วไป 
   (ก)  เป็นงานในลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ ซึ่งอาจเป็นงานในภารกิจหลัก 
ภารกิจรองหรือภารกิจสนับสนุน หรือเป็นงานตามนโยบายส าคัญของรัฐบาล หรือเป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน       
ที่มีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือ 
   (ข)  เป็นงานที่ไม่ใช่ลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติ แต่จ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติที่มี
ความรู้ระดับปริญญา 
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   2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไปก าหนด คุณวุฒิ                
ไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
        ทั้งนี้ พนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งครูผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป                   
ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ                 
ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ซึ่งต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอ่ืนที่ ก.ค.ศ.ก าหนด
เป็นคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งครูผู้ช่วย และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหลักฐานที่ใช้แสดง
ในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุ รุสภาออกให้ เพื่ อปฏิบัติหน้ าที่สอน และมีคุณสมบัติตรงตาม                                
ทีค่ณะกรรมการบริหารงานพนักงานราชการก าหนด 

  1.4  กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน 
ดังนี้ 
   1)  ลักษณะงานของกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
    (ก)  เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด โดยมีองค์กรตามกฎหมายท าหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรอง และรับรองการประกอบ
วิชาชีพ รวมทั้งลงโทษผู้กระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าว หรือ 
   (ข)  เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ ไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานที่มีผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของ
ประชาชนอย่างเห็นได้ชัด อีกท้ังเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ หรือ 
   (ค)  เป็นงานวิชาชีพที่ต้องปฏิบัติโดยผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาที่ไม่อาจ
มอบหมายให้ผู้มีคุณวุฒิอย่างอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ และเป็นงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีลักษณะในเชิง
วิจัยและพัฒนา อีกท้ังเป็นงานที่ขาดแคลนก าลังคนในภาคราชการ 

   2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
   (ก)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเฉพาะ หรือ 
   (ข)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรอง
ความรู้ในสาขาวิชาชีพเฉพาะในระดับท่ีสูงกว่าปริญญาตรี หรือ 
   (ค)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 

  1.5  กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ มีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มงาน 
ดังนี้ 

   1)  ลักษณะงานของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
   (ก)  เป็นงานที่ปฏิบัติโดยอาศัยพ้ืนฐานความรู้ ประสบการณ์ การฝึกฝนทฤษฎี                
หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือเป็นงานเชิงพัฒนาระบบหรือมาตรฐานของงานที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนั้น ๆ 
   (ข)  ในบางลักษณะงานมีการใช้เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้อง 

   2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
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   (ก)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า  6  ปีส าหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี  4  ปีส าหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท และ 2 ปีส าหรับวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก หรือ 
   (ข)  วุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และได้รับประกาศนียบัตรในสาขาท่ีตรงกับ
ความจ าเป็นของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปีส าหรับวุฒิ
ปริญญาตรี  4 ปีส าหรับวุฒิปริญญาโท และ 2 ปีส าหรับวฒุิปริญญาเอก หรือ 
   (ค)  มีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในวงการนั้น 
   ทั้งนี้ ประสบการณ์ที่ก าหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะดังกล่าว จะต้องสามารถพิสูจน์ให้
เห็นถึงความมีประสบการณ์ในงานนั้น ๆ โดยมีหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง
ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบความช านาญ หรือความเชี่ยวชาญ ในงานที่จะปฏิบัติ หรือมีผลงานซึ่ง
แสดงถึงความมีประสบการณ์ในลักษณะงานที่จะปฏิบัติอย่างน้อย 2 ชิ้น หรือตามท่ีส่วนราชการจะก าหนด 
   อนึ่ ง  ส าหรับกลุ่ มงานที่ ไม่ ได้ ก าหนดประสบการณ์ ของผู้ ปฏิ บั ติ งาน ไว้ เป็ น
คุณสมบัติเฉพาะแต่ส่วนราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ต าแหน่งในกลุ่มงานนั้นสมควรสรรหาและเลือกสรรจากผู้มี
ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ ส่วนราชการอาจก าหนดประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานเป็นคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรับต าแหน่งได้ ซึ่งจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีประสบการณ์ของบุคคลนั้น ด้วยหนังสือรับรองการ
ท างานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ หรือวิธีการอ่ืนใดที่เหมาะสมและสามารถ
พิสูจน์ได้ถึงประสบการณ์ดังกล่าวกับลักษณะงานที่จะปฏิบัติ 

 2. พนักงานราชการพิเศษ หมายถึง พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นเฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือ
ลักษณะงานมีความจ าเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าวในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
  กลุ่มงานเชี่ ยวชาญพิ เศษ  มีลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะของผู้ปฏิบั ติ งานใน                  
กลุ่มงาน ดังนี้ 
   1)  ลักษณะงานของกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 
   (ก)   เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการ ด้านนั้น ๆ และ 
   (ข)  เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ 
   (ค)  เป็นงานหรือโครงการที่มีความส าคัญ เร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และ 
   (ง)  เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 

   2)  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ ส่วนราชการ
พิจารณาก าหนดจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ และผลงานความเชี่ยวชาญพิเศษตามความต้องการของงานหรือ
โครงการ ดังนี้ 
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ระดับความเชี่ยวชาญ 
พิเศษ 

วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ 
ผลงานด้าน 
ทีเ่กี่ยวข้อง 

ระดับสากล 
 (World Class) 
ชาวต่างประเทศ หรือ 
ชาวไทย 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศใน
สาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการที่จะ
ปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการในระดับสากล 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องาน 
 
 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการในระดับ
สากลอย่างน้อย 5 ชิ้น 

ระดับประเทศ ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศหรือใน
ประเทศในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงาน/
โครงการที่จะปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง 
ในระดับประเทศ 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมี
ความเชี่ยวชาญรอบรู้ใน
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องาน 

มีผลงานที่เก่ียวข้องกับ
งาน/โครงการในระดับ 
ประเทศอย่างน้อย      
5 ชิ้น 

ระดับท่ัวไป ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศ หรือใน
ประเทศ ในสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องกับงาน/โครงการ
ที่จะปฏิบัติ 

เป็นที่ยอมรับในวงการ 
วิชาการด้านที่เก่ียวข้อง 
5 – 10 ปี 

มีผลงานที่เก่ียวข้อง 
กับงาน/โครงการ 
ในระดับประเทศ 
อย่างน้อย 3 ชิ้น 

 
หลักการส าคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
  ส่วนราชการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการโดยค านึงถึง 
  1.  ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน                    
ซ่ึงสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะหรือความสามารถและ
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร 
  2.  ความเท่าเทียมในโอกาส 
  3.  ประโยชน์ของทางราชการ 
  และด าเนินการด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบ
ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 
ผู้รบัผิดชอบในการด าเนินการ 
  ส่วนราชการซึ่งมีกรอบอัตราก าลัง และงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานราชการเป็น
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทั้งพนักงานราชการทั่วไปและพนักงาน
ราชการพิเศษ 



11 
 

ส่วนที ่2 
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

 
ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 1. หน่วยงานหรือสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง แจ้งความประสงค์มายังกลุ่มบริหารงานบุคคล เพ่ือให้
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในต าแหน่งที่ว่าง โดยก าหนดลักษณะงานที่
ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ  

 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 คน ประกอบด้วย 
  1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นประธาน 
  2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา   เป็นกรรมการ 
      ทีร่ับผิดชอบการบริหารงานบุคคล 
  3) ผู้อ านวยการสถานศึกษาท่ีเห็นว่าเหมาะสม   เป็นประธาน 
  4) ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  5) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพนักงานราชการ  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร รับผิดชอบในการด าเนินการเลือกสรร
พนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร แต่งตั้งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่
ด าเนินการในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสรรหาพนักงานราชการตามความจ าเป็น เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ  
คณะกรรมการสัมภาษณ์ ฯลฯ และด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น ก าหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ รวมถึงการตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินการ โดยไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ 
วิธีการสรรหาและเลือกสรร ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552  
และแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                  
พ.ศ. 2560  โดยควบคุมดูแลการด าเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม และเมื่อด าเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว ให้รายงานผลหัวหน้าส่วนราชการ 

 3. จัดท าประกาศรับสมัคร  
  ส านั กงาน เขต พ้ืนที่ การศึกษาจัดท าประกาศรับสมั คร โดยกลุ่ มบริห ารงานบุ คคล                    
หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง จัดท าร่างประกาศรับสมัคร เพ่ือเสนอผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามในประกาศรับสมัคร หรือกลุ่มบริหารงานบุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานด้านการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้ง จัดท าร่างประกาศรับสมัครและเสนอคณะกรรมการด าเนินการ สรรหาและเลือกสรรพิจารณา                       
ก่อนเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามในประกาศรับสมัคร โดยประกาศรับสมัครควรมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) กลุ่มงานตามลักษณะงาน 
 2) ชื่อต าแหน่ง ซึ่งส่วนราชการสามารถก าหนดชื่อต าแหน่งได้ตามความเหมาะสมกับ
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอ อ.ก.พ. กระทรวงฯ อนุมัติ โดยการเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ 
 3) ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
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 4) ระยะเวลาการจ้าง ตามความจ าเป็นหรือตามภารกิจของส่วนราชการ แต่ไม่เกิน 4 ปี 
หรือระยะเวลาของกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 
 5) ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในประกาศ คพร เรื่อง ค่าตอบแทน
และสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
 6) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ก าหนดคุณสมบัติทั่วไปตามที่ก าหนด ในข้อ 8 ของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ยกเว้นข้อ 8 (8) ส่วนคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่งให้พิจารณาก าหนดคุณวุฒิการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 7) หลักเกณฑ์การเลือกสรร ก าหนดความรู้ ความสามารถหรือทักษะ และสมรรถนะที่
จ าเป็นต้องใช้ส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง และวิธีการประเมินในเรื่องต่าง ๆ ที่ก าหนด  
 8) เกณฑ์การตัดสิน และเงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมกับหลักเกณฑ์การ
เลือกสรรที่ก าหนด 
 9) ค่าธรรมเนียมในการสอบ ส่วนราชการสามารถก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นกับการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
 10) หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการรับสมัคร ตามท่ีส่วนราชการเห็นสมควร 

 4. การประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งส าเนาประกาศรับสมัครเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวเป็นการทั่วไป
และในเว็บไซต์ส านักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th  รวมถึง เว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
เปิดรับสมัคร โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรร
หาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ คือ ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
ทั้งนี้ สื่อที่เหมาะสมควรเป็นสื่อหรือช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาหรือสถานศึกษาต้องการด้วย 
  เตรียมเอกสารการสมัครต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร บัตรประจ าตัวผู้สมัคร แบบค าร้องขอสมัคร 
แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ เป็นต้น  

 5. การรับสมัคร 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดเตรียมการรับสมัครตามจ านวนวันที่ก าหนดไว้ในประกาศรับ
สมัคร  ซึ่งอาจเป็นการรับสมัครด้วยตนเอง รับสมัครทางไปรษณีย์ หรือรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยถ้าเป็น
การรับสมัครด้วยตนเองจะต้องจัดเตรียมสถานที่ที่รับสมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัครที่เหมาะสมและพอเพียงกับ
จ านวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร  
  ในกรณี การรับสมัครด้วยตนเอง ณ  สถานที่ ที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาก าหนด                   
โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานั้น ๆ ต้องตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบสมัคร ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ปริญญาบัตร  ใบประกอบวิชาชีพหรือหลักฐานที่ใช้แสดงการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพ่ือปฏิบัติ
หน้าที่สอน เป็นต้น ตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร 

 6. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 
  หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าประกาศรายชื่อผู้
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าว 
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7. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
  เมื่ อครบก าหนดระยะเวลาการรับสมัครและส่วนราชการทราบจ านวนผู้สมัครแล้ว                   
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ จะต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือเตรียมการในเรื่องเอกสาร บุคคล หรือสถานที่ให้
พร้อมก่อนที่จะมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
  ซึ่งการประเมินในแต่ละเรื่องมีวิธีการประเมินได้หลากหลายวิธี แต่วิธีที่ส่วนราชการนิยมใช้ใน
ปัจจุบัน คือ การสอบข้อเขียน การทดสอบตัวอย่างงาน และการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรควรเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
  กรณีการสอบข้อเขียน หรือการทดสอบตัวอย่างงาน (Work Samples)  
 1) จัดหาสถานที่สอบที่เหมาะสมกับจ านวนผู้สมัครสอบ 
 2) จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ    
 3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าแบบทดสอบ และกระดาษค าตอบ หรือสมุดเขียน
ตอบ ส าหรับการสอบข้อเขียน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการทดสอบตัวอย่างงาน ค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการออกข้อสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ รวมทั้งค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวม
คะแนน ซึ่งต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 ชุด เพ่ือตรวจทานผลคะแนนสอบให้มีความถูกต้อง              โดยค าสั่ง
ต่าง ๆ ยกเว้นค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ ถือเป็นเรื่องลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ 
 4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 
 5) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบก่อน            การ
ด าเนินการสอบ เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญ แนวทางในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความลับและไม่เป็น
ความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

  กรณีการสอบสัมภาษณ์ 
 1) จัดหาสถานที่ ได้แก่ ห้องรอสอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์ 
 2) จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ 
การสอบ 
 3) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน ซึ่งต้องก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ 2 ชุดเช่นกัน แต่กรณีที่มีทั้งการสอบ
ข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพียงชุดเดียว เพ่ือปฏิบัติงานทั้งการกรอกและ
รวมคะแนนจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ 
 4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 
 5) จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ์  เช่น แบบฟอร์มการประเมิน ใบเซ็นชื่อที่             
หน้าซองกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 6) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบ
และตระหนักถึงความส าคัญ และซักซ้อมความเข้าใจและตกลงเกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์และแนวทาง การให้
คะแนนที่เป็นความลับเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

  กรณีการประเมินด้วยวิธีการอ่ืน ๆ เช่น การประเมินจากใบสมัคร การตรวจสอบบุคคลอ้างอิง 
การประเมินจากหนังสือรับรอง การประเมินจากแบบบันทึกความส าเร็จ เป็นต้น 
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 1) จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน เช่น แบบฟอร์มการประเมิน แนวทางการ
ประเมิน เป็นต้น 
 2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งค าสั่ง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน และกรณีที่มีทั้งการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ และการประเมิน
ด้วยวิธีการอ่ืน ก็ควรจัดท าค าสั่งเพียงชุดเดียวเช่นกัน 
 3) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
 4) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบ
และตระหนักถึงความส าคัญ แนวทางการประเมินและแนวทางการให้คะแนนที่เป็นความลับ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 8. การด าเนินการในวันประเมิน 
  คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกคน ด าเนินการตามก าหนดการ
ประเมินและระเบียบวิธีการประเมิน ถ้ามีปัญหาระหว่างการด าเนินการประเมิน ให้เจ้าหน้าที่หรือกรรมการที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานในช่วงเวลานั้น ๆ พิจารณาตัดสินใจตามระเบียบและวิธีการประเมิน ถ้ามิอาจพิจารณา
ได้ในทันทีให้แจ้งผู้มีอ านาจตัดสินใจพิจารณา แต่หากไม่สามารถพิจารณาได้ให้ด าเนินการประเมินไปก่อนแล้วจึง
น าเรื่องเข้าประชุมในคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อพิจารณาในภายหลัง 

 9. การกรอกและรวมคะแนน  
  เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนนที่ได้รับแต่งตั้งทั้ง 2 ชุด ท าหน้าที่รวมคะแนนจากการประเมิน
ตามหลักเกณฑ์การเลือกสรร และจัดล าดับที่ของผู้สอบผ่านตามเกณฑ์การตัดสินที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร
สอบ โดยการกรอกและรวมคะแนน ตลอดจนการจัดล าดับที่ เจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ชุด ต้องด าเนินการอย่างเอกเทศ 
เป็นอิสระจากกัน และตรวจทานผลคะแนนซึ่งกันและกัน ส าหรับกรณีที่ประกาศรับสมัครก าหนดการประเมินเป็น 
2 ครั้ง ส่วนราชการก็จะต้องด าเนินการกรอกและรวมคะแนน และประกาศผลเป็น 2 ครั้งเช่นกัน 

  

10. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร  
  เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งให้กรอกและรวมคะแนน ซึ่งได้จัดล าดับที่ของผู้สอบผ่านแล้ว ให้จัดท า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเสนอประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร เพ่ือรายงานให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ และหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรต่อไป โดยก าหนดให้
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศ
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

 11. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว 
  ส่วนราชการต้องเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและจัดจ้างตามจ านวนอัตราว่างภายใน
ระยะเวลาของอายุบัญชี แต่ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะจัดจ้างพนักงานราชการภายหลังจาก
บัญชีฯ หมดอายุ ส่วนราชการต้องมีการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวภายในระยะเวลาของอายุบัญชี 
และการท าสัญญาจ้างต้องด าเนินการภายใน 30 วัน นับจากวันที่บัญชีหมดอายุ 
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ขั้นตอนการใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 

 1. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของส่วนราชการอื่น 
  เมื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส่วนราชการมีอัตราว่าง และไม่มีบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
พนักงานราชการในต าแหน่งนั้น ๆ หัวหน้าส่วนราชการสามารถขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ
ของส่วนราชการอ่ืนได้ โดยมีเงื่อนไขว่าต าแหน่งที่จะขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรกับต าแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีผู้ผ่าน
การเลือกสรรไว้ จะต้องมีลักษณะงานเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันและต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่าง
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีด าเนินการดังนี้ 
  1.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรทั้งในส่วนของความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะท่ีจะประเมินเพ่ิมเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อประเมินฯ ก่อนการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
  1.2 ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีโดยตรงในเรื่องจ านวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและข้อมูลผู้
ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวที่ต้องการ เช่น อาจขอจ านวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร  จ านวน                    3 
เท่าของต าแหน่งว่าง หรือจ านวน 5 เท่าของต าแหน่งว่าง เป็นต้น 
  1.3 เมื่อได้จ านวนรายชื่อและข้อมูลของผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ต้องแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรร
ตามรายชื่อให้ทราบ เพ่ือมาแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมิน โดยควรท าเป็นหนังสือราชการถึงผู้ผ่าน
การเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตามข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับจากส่วนราชการเจ้าของบัญชี 
  1.4 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุบัญชีเท่ากั บระยะเวลาที่ เหลือของอายุบัญชี                   
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขอใช้ 
 รายละเอียดเพิ่มเติม 

 ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเพ่ิมเติมในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี หรือผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมินในส่วนราชการที่ขอใช้
บัญชีและไม่ผ่านการประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี 

 เมื่อส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน
ราชการใหม่แล้ว และเมื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีการสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วน
ราชการเจ้าของบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรจะยังคงมีสิทธิในการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการ
ผู้ขอใช้บัญชีอยู่ 

 เมื่อส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีได้จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ควรแจ้งส่วนราชการ
เจ้าของบัญชี   เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของการจัดจ้างพนักงานราชการในบัญชีของส่วนราชการเจ้าของบัญชีด้วย 
 
 2. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในส่วนราชการเดียวกัน 
  2.1  กรณีเป็นอัตราว่างในชื่อต าแหน่งเดียวกัน ส่วนราชการสามารถจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการตามล าดับที่ที่สอบได้ 
  2.2  กรณีเป็นอัตราว่างในชื่อต าแหน่งอ่ืน แต่ส่วนราชการพิจารณาแล้วว่าอัตราว่างดังกล่าว
เป็นอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง
อย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือต้องการใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่อง
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้างตามล าดับที่ หรือประเมินความรู้
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ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได้ โดยกรณีที่มีการประเมินเพ่ิมเติมให้ด าเนินการตามแนวทางการ
ใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของส่วนราชการอ่ืนข้อ 1.1, 1.3 และ 1.4 
 
พนักงานราชการพิเศษ 

ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 

 1.  การเตรียมการก่อนการสรรหา 
  1.1 เมื่อส่วนราชการมีงานหรือโครงการที่จะต้องจ้างผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์  มา
ปฏิบัติงานในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ส่วนราชการต้องทบทวนเงื่อนไขของลักษณะงานที่จะตัดสินใจจ้าง ก่อนที่
จะเริ่มกระบวนการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 
   ก)  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติโดยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  และความ
เชี่ยวชาญเป็นพิเศษในสาขาวิชาที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงการด้านนั้น ๆ และ 
   ข)  เป็นงานหรือโครงการที่มีภารกิจหรือเป้าหมายชัดเจน และมีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุด
แน่นอน โดยได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้ด าเนินการได้ภายในวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ 
   ค)  เป็นงานหรือโครงการที่มีความส าคัญ เร่งด่วน ที่ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
และ 
   ง)  เป็นงานหรือโครงการที่ไม่อาจหาผู้ปฏิบัติที่เหมาะสมในหน่วยงานได้ 
  1.2  ภายหลังการทบทวนและเห็นควรที่จะจัดจ้างแล้ว ส่วนราชการต้องก าหนดรายละเอียด
ต่าง ๆ ที่แสดงถึงความจ าเป็นส าหรับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิมาปฏิบัติงาน ลักษณะงานหรือโครงการ ขอบข่าย
งานหรือโครงการ คุณสมบัติของบุคคลที่ต้องการ พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ บทบาทภารกิจของ
พนักงานราชการพิเศษ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ที่จะปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
จ้าง อัตราค่าจ้าง ลักษณะการท างาน เป็นต้น  
 2. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์ 
  ส่วนราชการสามารถสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้มีประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น  
        บัญชีรายชื่อที่ปรึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง 

 บัญชีรายชื่อวุฒิอาสาในธนาคารสมองของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

 บัญชีรายชื่อของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซึ่งเคยด าเนินการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิในงาน
ประเภทเดียวกัน 

 ผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในงานด้านนั้น ๆ 
 สมาคมอาชีพต่าง ๆ 
 สถานทูตของประเทศต่าง ๆ 
ฯลฯ 

การเลือกสรรพนักงานราชการพิเศษ 
  1. ส่วนราชการต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ได้รับการสรรหา ซึ่งต้องเป็นไปตาม
ประกาศ คพร. เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานราชการ หรือตรวจสอบได้จากคุณสมบัติเฉพาะส าหรับผู้ปฏิบัติงาน ในกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษตามคู่มือฉบับ
นี้หน้า 4 ข้อ 2 เช่น กรณีท่ีจะจ้างพนักงานราชการพิเศษ ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายและกิจการพาณิชย์
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นาวี ในความเชี่ยวชาญระดับประเทศ ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะต้องส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นน า
ของต่างประเทศหรือในประเทศในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานหรือโครงการที่จะปฏิบัติ เป็นที่ยอมรับในวงการ
วิชาการด้านที่เกี่ยวข้องในระดับ ประเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีความเชี่ยวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่องาน โดยมีผลงานที่เก่ียวข้องกับงานหรือโครงการในระดับประเทศอย่างน้อย 5 ชิ้น เป็นต้น 

  2 หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการที่หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง และผู้รับผิดชอบงาน
หรือโครงการเป็นผู้ด าเนินการเลือกสรรพนักงานราชการ โดยการเลือกสรรพนักงานราชการจ าเป็นต้องพิจารณา
ให้ละเอียดรอบคอบ โดยเน้นที่การประเมินความสามารถด้านวิชาการจากประสบการณ์ ผลงาน และคุณวุฒิเป็น
ส าคัญ ซึ่งความสามารถด้านวิชาการดังกล่าว อาจใช้วิธีการสัมภาษณ์ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือในขอบเขตงาน/
โครงการ เพ่ือพิจารณาความรู้ความเข้าใจ แนวทางหรือวิธีด าเนินงาน หรือแผนการด าเนินงาน ตลอดจนแนวคิด
ในการด าเนินการ และหรืออาจใช้วิธีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เคยว่าจ้างเพ่ื อเป็นข้อมูลประกอบในการ
พิจารณาเลือกสรร 

3. เมื่อเลือกสรรได้พนักงานราชการแล้ว ผู้รับผิดชอบงานหรือโครงการท าบันทึกขอความ
เห็นชอบเกี่ยวกับชื่อพนักงานราชการ และอัตราค่าจ้างจากหัวหน้าส่วนราชการ 
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ขั้นตอนการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. สพท.หรือสถานศึกษาที่มีต าแหน่งว่าง แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่ม
บริหารงานบุคคล ด าเนินการสรรหาฯ โดยมีข้อมูล ดังนี้ 
    1.1 ก าหนดลักษณะงานที่ปฏิบัติและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
    1.2 รายชื่อคณะกรรมการ 

2. ตรวจสอบข้อมูล ดังนี้ 
    2.1 ประเภทและกลุ่มงานของพนักงานราชการตามประกาศ คพร. 
    2.2 กรอบพนักงานราชการที่ได้รับการจัดสรร 
    2.3 งบประมาณในการจัดจ้าง 

3. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทัว่ไป 
ต าแหน่ง......................................ลงนามโดยหวัหน้าสว่นราชการ / ผู้ได้รับมอบหมาย 

4. ประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
    4.1 เพ่ือก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของประกาศรับสมัคร เช่น คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ
สมัคร หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร เกณฑ์การตัดสิน และก าหนดคุณวุฒิ
การศึกษา ในสาขาวิชาหรือทาง............................... (ตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ทาง 
http://qualification.otepc.go.th/menu.php) 
    4.2 จัดท าร่างประกาศฯ 

5.ประธานกรรมการ ฯ เสนอร่างประกาศฯ ตามข้อ 4.2 ผ่านผู้รับผิดชอบงานพนักงาน
ราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล    ลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ / ผู้ได้รับมอบหมาย 

6. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับสมัครบุคคล/ตรวจสอบคุณสมบัติ  เพ่ือเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการ ต าแหน่ง............ลงนามโดยประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
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7. ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงาน ก.พ. และเว็บไซต์ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ) 

8. รับสมัครบุคคล ตามประกาศรับสมัคร (ระเบียบก าหนดไว้ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 
นโยบาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ก าหนด 7 วันท าการ)  

9. ประชุมคณะกรรมการฯ  
    9.1 ก าหนดรายละเอียดเนื้อหาที่จะประเมิน หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร โดยการ
ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
    9.2 ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการสอบ  

10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะฯ ผ่านกลุ่มบรหิารงานบุคคล  ลงนามโดยหวัหนา้ส่วน
ราชการ / ผู้ได้รับมอบหมาย 

11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา และ (board) ประชาสัมพันธ์เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือช่องทางอ่ืน 

13. ประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ   (ครั้งที่ ๑) 
 

12. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ เช่นกรรมการคุมห้องสอบ กรรมการจดัท าแบบทดสอบ 
เป็นต้น ต าแหน่ง............... ลงนามโดยประธานกรรมการฯ (กรณไีม่มีการสอบข้อเขียนไปเริ่มที่ข้อ 16) 
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12. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนนิการสอบ เช่นกรรมการคุมห้องสอบ กรรมการจดัท า
แบบทดสอบ เป็นตน้ ต าแหน่ง............... ลงนามโดยประธานกรรมการฯ (กรณีไม่มีการสอบ
ข้อเขียนไปเริ่มที่ข้อ 16) 
 

14. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ และทักษะ (ครั้งที่ ๑) และมีสิทธิ
เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ โดยวิธีสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๒) ลงนามโดยประธาน
กรรมการฯ 
 

17. จั ดท าหนั งสื อเรี ยกตั วผู้ ผ่ านการเลื อกสรรให้ มารายงานตั วเพ่ื อรับการจัดจ้ างฯ                     
วันรายงานตัวต้องหลังจากส่งหนังสือทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไม่น้อยกว่า 5 วัน โดยผู้มี
อ านาจลงนาม (อ้างอิง ว 18/56 ลว 11 ธค.56)  

18. ผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวแล้ว ด าเนินการ ดังนี้ 
    1) จัดท าหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
    2) จัดท าหนังสือเพ่ือตรวจสอบประวัติอาชญากรและพิมพ์ลายนิ้วมือ 
    3) จัดท าบันทึกส่งตัวผู้ผ่านการเลือกสรรไปเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานที่มีต าแหน่งว่าง   
โดยผู้มีอ านาจลงนาม 

19. ผู้ผ่านการเลือกสรรมาปฏบิัติงานเมื่อใดให้เรียกตวัมาท าสญัญาจ้าง จดัท าค าสั่งค่าตอบแทนและ
เงินเพ่ิมการครองชีพชัว่คราว เสนอผู้มีอ านาจลงนาม 

16. ประกาศรายชื่อผูผ้่านการเลือกสรรเพ่ือจัดจ้างเปน็พนักงานราชการทั่วไป  ผ่านกลุ่มบริหารงาน
บุคคล  ลงนามโดยหวัหน้าสว่นราชการ/ผู้ได้รับมอบหมาย 

15. ประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะ โดยวิธีสัมภาษณ์ (ครั้งที่ ๒)  
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ส่วนที ่3 
การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

 
ขั้นตอนการท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

 1. เมื่อส่วนราชการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้แล้ว ส่วนราชการต้องจัดท าสัญญา
จ้างผู้ผ่านการเลือกสรรในแนวทางต่อไปนี้  

 1.1 ส่วนราชการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่ก าหนด 
แนบท้ายประกาศ คพร. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 โดยมีระยะเวลาการจ้างตามความจ าเป็น
หรือความเหมาะสมกับภาระงาน หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ เช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี  
2 ปี แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตราก าลัง 

 1.2 เนื่องจากระบบพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องใช้สัญญาจ้างในการบริหารจัดการ
พนักงานราชการตลอดอายุสัญญา ดังนั้น สิ่งส าคัญของการท าสัญญาจ้าง คือ การกรอกข้อความ หรือ
จัดท ารายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาจ้างให้มีความชัดเจน ครบถ้วน และสมบูรณ์ เช่น คู่สัญญา วันที่ ท า
สัญญา ชื่อต าแหน่ง ขอบข่ายงาน ระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทน เหตุที่ท าให้สัญญาจ้างสิ้นสุด เป็นต้น ทั้งนี้ 
ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมข้อความในส่วนของข้อ 7 (4) และ (5) ของสัญญาจ้างจากที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ข้อ 28 ก าหนดได้ 

 1.3 หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมายเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างใน
ฐานะของส่วนราชการ กับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ  

 2. ส่วนราชการต้องควบคุม หรือดูแลให้มีการปฏิบัติตามสัญญาจ้างในระหว่างสัญญา เช่น การหัก
ภาษีเงินได้ การด าเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนสัญญา เช่น การเปิดเผยความลับ หรือการละเมิดลิขสิทธิ์ของ
ทางราชการ เป็นต้น 

 3. กรณีที่สัญญาจ้างของพนักงานราชการสิ้นสุด และส่วนราชการมีภาระงานซึ่งจ าเป็นต้องต่อ
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ส่วนราชการต้องท าสัญญาจ้างใหม่ตามแนวทางปฏิบัติของการท าสัญญาจ้าง
ในครั้งแรก แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามประกาศ คพร. 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กล่าวคือ ผู้ที่จะได้รับการต่อสัญญาต้อง
มีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านการประเมินด้วยคะแนนเฉลี่ย ย้อนหลังไม่เกิน 4 ปี ไม่ต่ ากว่าระดับดี 
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ส่วนที่ 4.  

Flow Chart การปฏิบัติงาน 
   

 
 

วิเคราะหตรวจสอบอัตรากําลังและการไดรับจัดสรรอัตราจาง  
    พนักงานราชการ เสนอ ผอ.สพท. พิจารณาการใชอัตรา 

 
 
 

ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเลือกสรร   
 
 
 

         ด าเนินการเลือกสรรแตงตั้ง 
 
 

 

ท าสัญญาจาง 
 
 
 

รายงาน สพท. เพื่อประสานผเูกี่ยวของ 

ส านักงานประกันสังคม/เบิกจายคาตอบแทน 
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        5. สรุปมาตรฐานกระบวนงาน  งานสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ                            
 

  ชือ่งาน        งานสรรหาพนักงานราชการ   สวนราชการ  กลุมบริหารงานบุคคล . ส านักงานเตตพืนนี่่การึกกาา  ส านักงานคณะกรรมการการึกกาาตันนพืนนฐาน. 

  ตวัชีว้ดัทีส่าํคญัของกระบวนงาน     เพ่ือเปนแนวปฏิบัติการเลือกสรร สรรหาพนักงานราชการใหเปนไปตามระเบ่ยบส านักนายกรัฐมนตร่วาดวยพนักงานราชการ.ึ.2552  
 

  ล าดับี่่ ผังตันนตอนการด าเนินงาน  รายละเอ่ยดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน   ผูรับผิดชอบ       หมายเหตุ 
1.   ศึกษาระเบียบหลักเกณฑที่เก่ียวของและวิเคราะหตรวจสอบ  สพท./ 

   กรอบอัตรากําลังพนักงานเสนอ.สพป ผอ./    
   ผอ.สพม. พิจารณา      

2.   ประกาศรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมีการ ก่อนรับสมัคร 5 วัน  สพท./ 
   กําหนดคณุสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการเลือกสรร สรรหา   รับสมัคร 7 วัน   

3.   แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรร สรรหา ไมนอยกวา 5 คน   สพท./ 
        

4.   ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการประเมินสมรรถนะและ  สพท./ 
   เลือกสรรดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ    

5.   ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ  สพท./ 
   จัดทําสัญญาจาง    

6.   ประสานประกันสังคมและแจงผูเกี่ยวของ   สพท. 

ค าอธิบายสัญลักาณ์ผังตันนตอนการี างาน              จุดเริ่มต้นหรือสิ้นสุดกระบวนการ                                                                 การตัดสินใจ        ทิศทางความเคลื่อนไหวของงาน    O  จุดเชื่อมต่อระหว่างหน้า  
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ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ต าแหน่ง…………………………………… 
     สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………….. 

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

   ด้วยส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………………………………. ประสงค์จะรับสมัครบุคคล               
เ พ่ื อ ส ร ร ห ำ แ ล ะ เ ลื อ ก ส ร ร เ ป็ น พ นั ก ง ำ น ร ำ ช ก ำ ร  ป ร ะ เ ภ ท ทั่ ว ไ ป  ก ลุ่ ม ง ำ น บ ริ ห ำ ร ทั่ ว ไ ป 
ต ำแหน่ง………………………………. อำศัยอ ำนำจตำมประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง 
หลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขกำรสรรหำและเลือกสรรพนักงำนรำชกำร และแบบสัญญำจ้ำงของพนักงำน
รำชกำร พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยำยน 2552  หนังสือส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                       
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 4562 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2560 และค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ   
ขั้นพ้ืนฐำน ที่ 511/2559 เรื่อง กำรมอบอ ำนำจกำรปฏิบัติรำชกำรแทนเกี่ยวกับพนักงำนรำชกำร  สั่ง ณ วันที่ 
28 กันยำยน 2559 และหนังสือ........................................... .................................... จึงประกำศรับสมัครบุคคล                
เพ่ือสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไป  โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

1. กลุ่มงาน ต าแหน่งและรายละเอียดการจ้างงาน 
กลุ่มงาน  …………………………. 
ชื่อต าแหน่ง  …………………………. 
อัตราว่าง  ………………………….  
ต าแหน่งเลขที่ ………………………… 
อัตราค่าตอบแทน ………………………. 
สิทธิประโยชน์ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2547 

ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงำนรำชกำร พ.ศ. 2554 และที่
ประกำศเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  ประกำศคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร เรื่อง ค่ำตอบแทน
พนักงำนรำชกำร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 และฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

ระยะเวลาการจ้าง ………………………………………………………………. 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  1…………………………………………….. 
2……………………………………………… 
3…………………………………………… 
4……………………………………………… 
5………………………………………………………………………………….. 

 
2. คุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งของผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและ 

เลือกสรร 
2.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
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 (1) มีสัญชำติไทย 
   (2) มีอำยุไม่ต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์    
   (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
   (4) ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถหรือจิต                 
ฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตำมท่ีก ำหนดไว้ในกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 
   (5) ไม่เป็นผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง กรรมกำรพรรคกำรเมือง หรือเจ้ำหน้ำที่ในพรรค
กำรเมือง สมำชิกสภำท้องถิ่น หรือผู้บริหำรท้องถิ่น 
   (6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้จ ำคุก เพรำะกระท ำ
ควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
   (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจำกรำชกำร รัฐวิสำหกิจ 
องค์กำรมหำชน หรือหน่วยงำนอื่นของรัฐ  

 (8) เป็นผู้เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์             
ทรงเป็นประมุขตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
   (9) ไม่เคยเป็นผู้กระท ำกำรทุจริตในกำรสอบเข้ำรับรำชกำร หรือเข้ำปฏิบัติงำนใน
หน่วยงำนของรัฐ 
   (10) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
   (11) ผู้สมัครเข้ำรับกำรเลือกสรรต้องไม่เป็นโรคต้องห้ำมตำมที่กฎหมำยก ำหนดในกฎ 
ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 คือ 
    (1) วัณโรคในระยะแพร่กระจำยเชื้อ 
    (2) โรคเท้ำช้ำงในระยะที่ปรำกฏอำกำรเป็นที่รังเกียจแก่สังคม 
    (3) โรคยำเสพติดให้โทษ 
    (4) โรคพิษสุรำเรื้อรัง 
    (5) โรคติดต่อร้ำยแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรำกฏอำกำรเด่นชัดหรือรุนแรง และ
เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ตำมที่ ก.พ. ก ำหนด 
  หมายเหตุ  ผู้ผ่ำนกำรเลือกสรรในวันที่ท ำสัญญำจ้ำง จะต้องไม่เป็นข้ำรำชกำรหรือลูกจ้ำงของ
ส่วนรำชกำร พนักงำนหรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ หรือพนักงำนหรือลูกจ้ำงของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  
  ส ำหรับพระภิกษุหรือสำมเณร ทำงรำชกำรไม่รับสมัครสอบและไม่อำจให้เข้ำสอบเพ่ือเลือกสรร
เป็นพนักงำนรำชกำรทั่วไปได้ ทั้งนี้ ตำมหนังสือกรมกำรสำรบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ำยบริหำรที่ นร 89/2501     
ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2501 และตำมควำมในข้อ 5 ของค ำสั่งมหำเถรสมำคม ลงวันที่ 17 มีนำคม 2538 และ       
ในกรณีสมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุ สำมเณรในภำยหลัง ก็ไม่อำจให้เข้ำสอบได้เช่นกัน หำกยังคง    
สมณเพศอยู่ในวันสอบ 

2.2 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
มีคุณวุฒิไม่ต่ ำกว่ำ……………………………………………….. ในสำขำวิชำใดวิชำหนึ่งทำงกลุ่ม/

สำขำ/วิชำเอก………………………………. 
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3. การรับสมัคร 
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร 
 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร สำมำรถดำวน์โหลดใบสมัครได้               

ทำงเว็บไชต์ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………. หรือทำงเว็บไขต์………………………………กรอก
รำยละเอียดให้ครบถ้วน ตำมใบสมัครแนบท้ำยประกำศ และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ………………………………. 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………………………………………. ระหว่ำงวันที่……………………………….. 

3.2 หลักฐานที่ต้องย่ืนพร้อมใบสมัคร 
1. ส ำเนำปริญญำบัตรหรือส ำเนำประกำศนียบัตร และหรือระเบียนแสดงผลกำรเรียน 

(Transcript Reports) ฉบับภำษำไทย ที่แสดงว่ำเป็นผู้มีวุฒิกำรศึกษำตรงกับต ำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องส ำเร็จ
กำรศึกษำ และได้รับอนุมัติจำกผู้ที่มีอ ำนำจอนุมัติไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ำย จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ 

2. รูปถ่ำยหน้ำตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตำด ำ ขนำด  1 นิ้ว  ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน               
นับถึงวันสุดท้ำยของกำรรับสมัคร) จ ำนวน 3 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และบัตรประจ ำตัวผู้สมัคร 2 รูป)  
    3. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุและส ำเนำทะเบียนบ้ำน จ ำนวนอย่ำง
ละ 1 ฉบับ 
             4. หลักฐำนอื่น ๆ เช่น หนังสือส ำคัญกำรเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล ใบส ำคัญกำรสมรส  
 (ในกรณีที่หลักฐำนในกำรสมัครไม่ตรงกัน) ใบส ำคัญทำงทหำร (ใบ สด.9 และใบ สด.43 ) จ ำนวนอย่ำงละ 1 ฉบับ  

  5. ใบรับรองแพทยจ์ำกสถำนพยำบำลของรัฐ ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน ที่แสดงว่ำไม่เป็น
โรคตำมกฎ ก.พ. ว่ำด้วยโรค พ.ศ. 2553 

  6. ………………………………………………………………… 
  ฯลฯ 

   ทั้งนี้ ในวันสมัคร ให้ผู้สมัครน ำเอกสำรฉบับจริงทุกรำยกำรมำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่รับ
สมัครด้วย และให้ผู้สมัครรับรองส ำเนำถูกต้องและลงชื่อ วัน เดือน ปีก ำกับไว้ในเอกสำรตำม  ข้อ ……………………  

3.3 เงื่อนไขในการรับสมัคร 
ผู้สมัครเข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจและรับรองตนเอง

ว่ำเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง ตรงตำมประกำศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รำยละเอียดต่ำงๆ  ในใบสมัคร  พร้อมทั้งยื่นหลักฐำนกำรสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  ในกรณีที่มีควำมผิดพลำด
อันเกิดจำกผู้สมัครไม่ว่ำด้วยเหตุใดๆ  หรือวุฒิกำรศึกษำไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่สมัคร อันมีผลท ำให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครดังกล่ำว ให้ถือว่ำกำรรับสมัครและกำรได้เข้ำรับกำรสรรหำและ
เลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะส ำหรับผู้นั้น 

   4. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 
      ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ………………………………………………………………….. จะประกำศ
รำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำ รับกำรสรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่ ……………………………………………………… ณ 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………………………………………………. และทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ………………………………………………. www…………………………………..   
    
  5. หลักสูตรและวิธีการสรรหาและเลือกสรร 
  ภาค ก โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน(ปรนัย) (ค่ำคะแนน…………………..) ดังต่อไปนี้ 

http://www.cmi4.go.th/
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 1. ………………………….. 
    2. ……………………………. 
    3……………………………… 
    4……………………………. 
     ฯลฯ 

  ภาค ข โดยวิธีกำรสอบข้อเขียน(ปรนัย) (ค่ำคะแนน……….) ดังต่อไปนี้ 
 1. ………………………….. 

    2. ……………………………. 
    3……………………………… 
    4……………………………. 
     ฯลฯ 

 
   ภาค ค ประเมินควำมเหมำะสมกับต ำแหน่งและวิชำชีพ (ค่ำคะแนน……………) โดยวิธีกำร
สัมภำษณ์ รำยละเอียดองค์ประกอบต่อไปนี้ 
 

ที ่ องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ค่าคะแนน  กรอบการพิจารณา 
1    
2    
3     

4    
5    

  
 6. วัน เวลา และสถานที่สรรหาและเลือกสรร 

     ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………………………………………………………. จะด ำเนินกำร
สรรหำและเลือกสรร ตำมก ำหนดกำร ดังนี้ 
 

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ 

วัน เดือน ปี 
เวลา…………………. 
 
 

ภาค ก.  …………………………………………………………. 
ภาค ข. ………………………………………………………….. 
ภาค ค…………………………………………………………. 

……………
………… 
………… 

 

 

หมายเหตุ  สถำนที่สอบ จะแจ้งให้ทรำบในวันที่ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิสรรหำและเลือกสรร 
 

 
 
 



5 

 

7. เกณฑ์การตัดสิน 
      ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร ต้องได้คะแนนรวมแต่ภำคไม่ต่ ำกว่ำร้อยละหกสิบ                        
โดยเรียงล ำดับผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมำตำมล ำดับ กรณีที่ได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่ได้คะแนน ภำค…มำกกว่ำ 
อยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ หำกยังได้คะแนนเท่ำกัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนอยู่ในล ำดับที่ดีกว่ำ  

   8. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร 
    ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………………………………..จะประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำร              
สรรหำและเลือกสรร ภำยในวันที่ ……………………………. ณ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………………… 
และทำงเว็บไซต์ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………………………………… www........................................... 

 

    9. การขึ้นบัญชีและการยกเลิกการขึ้นบัญชี 
     9.1 ขึ้นบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรไว้ 2 ปี นับตั้งแต่วันประกำศขึ้นบัญชี 
     9.2 ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรจะถูกยกเลิกกำรข้ึนบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ 

          9.2.1. ผู้นั้นได้รับกำรจ้ำงตำมต ำแหน่ง 
             9.2.2. ผู้นั้นไม่มำรำยงำนตัวเพ่ือรับกำรจัดจ้ำงตำมวัน และเวลำที่ก ำหนด 
                  9.2.3. ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ไม่เข้ำรับกำรจัดจ้ำงในต ำแหน่งที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร  
                  9.2.4. บัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรสิ้นสุดระยะเวลำกำรขึ้นบัญชี 
                  9.2.5. มีกำรประกำศข้ึนบัญชีผู้ผ่ำนกำรสรรหำในต ำแหน่งเดียวกันครั้งใหม่แล้ว 
      9.2.6. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอ่ืน 

       

    10. การจัดท าสัญญาจ้าง 
        กำรจัดท ำสัญญำจ้ำงจะท ำได้ก็ต่อเมื่อ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………………….. 

ได้รับกำรแจ้งจัดสรรงบประมำณและอนุมัติเงินงวดจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน                
โดยกำรเรียกรำยงำนตัว ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ………………………………………………. จะท ำเป็นหนังสือเรียก
ตัว ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรโดยตรงเป็นรำยบุคคลทำงไปรษณีย์โดยวิธีจดหมำยลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่                    
ผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรได้ระบุไว้ในใบสมัคร 

       อนึ่ง ผู้ที่ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรรและได้รับกำรสั่งจ้ำงเป็นพนักงำนรำชกำร ไม่มีข้อผูกพัน
ต่อเนื่องที่จะน ำไปสู่กำรบรรจุหรือปรับเปลี่ยนไปเป็นต ำแหน่งลูกจ้ำงประจ ำ หรือข้ำรำชกำรในระหว่ำงปีงบประมำณ 
หำกปรำกฏว่ำเป็นผู้ขำดคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดหรือมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมประพฤติที่ไม่เหมำะสม ผู้มีอ ำนำจ
ในกำรจ้ำงอำจจะบอกเลิกจ้ำงโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้ำงทรำบล่วงหน้ำ 

      ประกำศ ณ วันที่ ………………………………………….. 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………. 
…………………………………………………………………. 

 

 

 

http://www.cmi4.go.th/
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ปฏิทินกำรรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร  
ต ำแหน่ง ............................................................................... 

สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ……………………………………….. 
(แนบท้ำยประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ………………………………………………..  ลงวันที่ ………………………..) 

………….………………………………….. 
 
วันที่ ………………………..        ประกำศรับสมัคร 
 
วันที่ …………………………..    รับสมัคร  
 
ภำยในวันที่ ………………………….   ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิ 

เข้ำรับกำรสรรหำและเลือกสรร 
 
วันที่ …………………………………………  ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร 
 
ภำยในวันที่……………………………………  ประกำศรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสรรหำและเลือกสรร 
 
กำรท ำสัญญำจ้ำงและปฏิบัติหน้ำที่   ................................................................   

 
……………………………………………… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

เลขประจ ำตัวผู้สมัคร. 

          

ใบสมัครส าหรับพนักงานราชการ ประเภททั่วไป 

 

ข้อมูลส่วนตัว 

ข้อมูลการท างานและประสบการณ์ท างาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ท าในช่วง 3 ปี หลัง) 
ปี พ.ศ. ชื่อและท่ีอยู่ 

ของหน่วยงำน 
ต ำแหน่งงำนและ 

หน้ำที่โดยย่อ 
เงินเดือน สำเหตุที่ออกจำกงำน 

จำก ถึง 
................ 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
 

................ 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

.......................................... 
…………………………………… 
………………………………….. 
………………………………… .. 
………………………………….. 
………………………………….. 

......................................... 
………………………………..…. 
……………………………….…. 
…………………………….……. 
……………………………..……. 
………………………………..…. 

.................... 
…………….…. 
…………….…. 
……………..…. 
……………..…. 
……………..…. 

......................................... 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
………………………………. 
…………………………………. 
 

 
 

 

ติดรูปถ่ำย 

ชื่อและนำมสกุล 
(นำย/นำง/นำงสำว)................................................................................................. 

สมัครต าแหน่ง 
………………………………………. 

ที่อยู่ที่ติดต่อได้........................................................................................... ............... 
.................................................................................................................. ............... 
หมำยเลขโทรศัพท์..................................................................................... ............... 
e-mail Address…………………………………………………………………………………………. 
เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน.................................................................... ................ 
ออกให้ที่อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด........................................  
วันเดือนปีที่ออกบัตร.............................................................. 
วันเดือนปีที่บัตรหมดอำยุ....................................................... 

วัน/เดือน/ปีเกิด 
..................................
สถำนที่เกิด 
.................................. 
สถำนภำพสมรส 
.................................. 
กำรรับรำชกำรทหำร 
.................................. 

อำยุ 
............................ 
เชื้อชำติ 
........................... 
สัญชำติ 
.......................... 
ศำสนำ 
........................... 

 
ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม 

ปี พ.ศ. 
สถำนศึกษำ/หน่วยงำน ประกำศนียบัตร/ ปริญญำบัตร/วิชำเอก 

จำก ถึง 
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ข้อมูลควำมสำมำรถพิเศษ (ถ้ำมี) 
                     ............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................................... .............................. 
.................................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................................... 

 
บุคคลอ้ำงอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับกำรท ำงำนของท่ำน เช่น ผู้บังคับบัญชำโดยตรง โปรดอย่ำระบุชื่อ
บุคคลที่เป็นญำติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนำมสกุล ต ำแหน่งปัจจุบัน ที่ท ำงำนปัจจุบันและโทรศัพท์ ระบุควำมสัมพันธ์กับท่ำน 
.............................................. 
.............................................. 
.............................................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ข้ำพเจ้ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในประกำศรับสมัครของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ………………………………………………….  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหำและเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร 
ประเภททั่วไป ต ำแหน่ง…………………………………………………………ตำมประกำศฯ 
………………………………………………….  ขอรับรองว่ำข้อควำมที่กล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร  
หำกข้อควำมตอนใดเป็นควำมเท็จหรือไม่                ตรงกับควำมจริงให้ถือเป็นหลักฐำนเพ่ือเลิกจ้ำงข้ำพเจ้ำได้
ทันที 
 
        ลงชื่อ.........................................ผูส้มัคร 
                  (........................................) 
                                        ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน................พ.ศ......... 
 
 
 
ได้ตรวจสอบหลักฐานของผู้สมัครรายนี้ ครบถ้วน   
ถูกต้องแล้ว 

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครรายนี้ ครบถ้วน 
 ถูกต้องแล้ว 

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
(.......................................................) 

                            วันที.่............................................... 

(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
(.......................................................) 

                     วันที่................................................ 
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(กรณีใช้หนังสือรับรองคุณวุฒิ)   
 

แบบค ำร้องขอสมัครพนักงำนรำชกำร 
 

         เขียนที่.......................................... 
         วันที่.......เดือน.................พ.ศ…….. 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ…………………………………………………………….. 
 
  ด้วยข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).............................................................................................  
เป็นผู้จบกำรศึกษำปริญญำ/ประกำศนียบัตร........................................................................................ ................. 
สำขำวิชำ/วิชำเอก................................................................................................โดยได้รับอนุมัติ จำกสถำนศึกษำ 
ชื่อ.....................................................................................เมือ่วันที่..........เดือน... ..........................พ.ศ............. 
(ภำยในวันปิดรับสมัคร) มีควำมประสงค์เพ่ือรับกำรเลือกสรรเป็นพนักงำนรำชกำร กรม / ………………………
ต ำแหน่ง.......................................................ซึ่งรับสมัครจำกผู้ที่ได้รับวุฒิ (ปริญญำ / ประกำศนียบัตร)   
........................................สำขำวิชำ/วิชำเอก.................................................................... 
ระหว่ำงวันที่.........เดือน.....................................พ.ศ....................ถึงวันที่..........เดือน.............. ........................พ.ศ
.......................... 
พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้ขอยื่น (หลักฐำนกำรศึกษำ)................................................................................. ..ไว้ก่อน 
          
  ทั้งนี้ หำกมีกำรตรวจสอบเอกสำร  หรือคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรำกฏว่ำ ก.พ.ยัง
มิได้รับรองคุณวุฒิของข้ำพเจ้ำหรือคุณวุฒิดังกล่ำวไม่ตรงตำมคุณวุฒิของต ำแหน่งที่ข้ำพเจ้ำสมัครอันมีผลท ำให้
ข้ำพเจ้ำไม่มีสิทธิสมัครตำมประกำศรับสมัครที่กล่ำวถึงข้ำงต้น ข้ำพเจ้ำจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น 
 
  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำรับสมัครข้ำพเจ้ำด้วย จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
                        .......................................... 
       (...............................................................) 

 ผู้สมัคร 
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จัดท าโดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายยุทธนา  กังแฮ 
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ช านาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 



 

 

 

 

 

 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชียงใหม เขต 4 

เอกสารหมายเลข 2/2563 



25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




