การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของ
ส่วนราชการเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และคาสั่งที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่ง

สาระสาคัญ

1.ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547

หมวด 1 พนักงานราชการ
กาหนดประเภทพนักงานราชการเป็น 2 ประเภท และ
กาหนดตาแหน่งโดยการจาแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงานและ
ผลผลิตของงาน 6 กลุ่มงาน
การกาหนดคุณสมบัติของพนักงานราชการ การสรรหาและ
การเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
กาหนดการจ้างให้จัดทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี
หรือตามโครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ ตามแบบ
สัญญาจ้างที่คณะกรรมการกาหนด และอาจต่อสัญญาจ้างได้ตาม
ความเหมาะสมและจาเป็น
หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
หมวด 4 วินัยและการรักษาวินยั
หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
บทเฉพาะกาล

2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทา
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ.
2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

กาหนดลักษณะงานและ ยกเลิกข้อความ ข้อ 5 (2)
ข้อ 6 (1.2) และข้อ 6 (2.2) และ
คุณสมบัติเฉพาะ
ให้ใช้ข้อความตามประกาศ คพร.
ของกลุ่มงาน

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทา
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่
26 กันยายน 2555

ยกเลิกข้อความในประกาศ คพร. เรื่องการกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่
28 กุมภาพันธ์ 2554 ข้อ 5 (2) เกี่ยวกับคุณสมบัติกลุ่มงาน
บริการ ข้อ 6 (1.2) เกี่ยวกับคุณสมบัติกลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
และข้อ 6 (2.2) เกี่ยวกับคุณสมบัติกลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
และให้ใช้ข้อความเกี่ยวกับการกาหนดคุณสมบัติของกลุ่มงาน
ดังกล่าวตามประกาศนี้แทน

เรื่องเดียวกัน ฉบับที่ 2 ลงวันที่
26 กันยายน 2555
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่ง

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง

4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน
2552

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) กาหนดแนวทาง
ปฏิบัติหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป และการทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร

5. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง
มอบอานาจการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการ

1) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 197/2553 ลงวันที่
24 พฤษภาคม 2553 เรื่องมอบอานาจการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

มอบอานาจให้หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง

- มอบอานาจให้แก่หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง (ยกเว้น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20) ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
2) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2555 ลงวันที่
26 พฤศจิกายน 2555 เรื่องมอบอานาจการลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
- มอบอานาจให้แก่หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง (ยกเว้น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1- 20)
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์การลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ

มอบอานาจให้หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
กรณีหน่วยงานตามโครงสร้างภายใน
กองประสานงานโครงการพระราชดาริ
สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่
สหกรณ์

3) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 542/2557 ลงวันที่
4 ธันวาคม 2557 เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และ
มอบอานาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
- มอบอานาจให้แก่ผู้อานวยการกองประสานงานโครงการ
พระราชดาริ ซึ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายใน ปฏิบัติ
ราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
4) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 293/2559 ลงวันที่
6 กรกฎาคม 2559 เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และ
มอบอานาจลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/คาสั่ง

มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

สาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
- มอบอานาจให้แก่ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล
และพื้นที่สหกรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานตามโครงสร้างภายใน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ การสรรหาและ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และลงนาม
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ
5) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 291/2556 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2556 เรื่องมอบอานาจการบริหารงานบุคคล
พนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
- มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด (ยกเว้น
กรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
การลงนามในสัญญาจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน
การอนุญาตลาออก และการดาเนินการทางวินัย ของ
พนักงานราชการในสังกัดสานักงานสหกรณ์จังหวัด
6) คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 292/2556 ลงวันที่
12 มิถุนายน 2556 เรื่องมอบอานาจการบริหารงานบุคคล
พนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
- มอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัด ได้แก่
ปทุมธานี ชลบุรี นครนายก นครราชสีมา ขอนแก่น เชียงใหม่
ลาปาง พิษณุโลก ชัยนาท เพชรบุรี สงขลา สุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ การลงนามในสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงาน การอนุญาตลาออก และการ
ดาเนินการทางวินัย ของพนักงานราชการในสังกัดศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1 - 20

6. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของ
พนักงานราชการและกาหนดระยะเวลา
สิ้นสุดสัญญาจ้าง

กาหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของพนักงานราชการใน
4 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มเทคนิคทั่วไป
กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้
 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการ กาหนดอายุขั้นสูงไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
 ในการทาสัญญาจ้างต้องไม่เกินระยะเวลาของกรอบ
อัตรากาลังพนักงานราชการ 4 ปี และกาหนดให้
พนักงานราชการซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว
เป็นอันพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมี
อายุ 60 ปีบริบูรณ์
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2. ประเภทของพนักงานราชการ
พนักงานราชการ มี 2 ประเภท และจาแนกตาแหน่งตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน
เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้
ที่
1

ประเภท
พนักงานราชการทั่วไป

2

พนักงานราชการประเภทพิเศษ

กลุ่มงาน
1. กลุ่มงานบริการ
2. กลุ่มงานเทคนิค
(1) กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
(2) กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ
3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
5. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
พนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ

3. ตาแหน่งพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และคุณวุฒิตามตาแหน่ง
กรมส่งเสริมสหกรณ์มีพนักงานราชการ 1 ประเภท คือ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป
จานวน 5 กลุ่ม รวม 24 ตาแหน่ง ดังนี้
ที่
กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 ตาแหน่ง)
1.1 ตาแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
สหกรณ์

คุณวุฒิ
1) คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี และมี
ประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่า
 15 ปี สาหรับวุฒิปริญญาตรี
 12 ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท
 10 ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก
2) คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรีและได้รับ
ประกาศนียบัตรในสาขาที่ตรงกับความจาเป็น
ของลักษณะงาน โดยจะต้องมีประสบการณ์ใน
งานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า
 15 ปี สาหรับวุฒิปริญญาตรี
 12 ปี สาหรับวุฒิปริญญาโท
 10 ปี สาหรับวุฒิปริญญาเอก
หรือ
3) มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลา
ไม่ต่ากว่า 15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในวงการนั้น
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ที่
2

กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 ตาแหน่ง)
2.1 ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (14 ตาแหน่ง)
3.1 ตาแหน่งนักวิชาการสหกรณ์

3.2 ตาแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
3.3 ตาแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
3.4 ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3.5 ตาแหน่งนักวิชาการเกษตร

คุณวุฒิ
คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น
เทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาใด สาขาวิชาหนึ่ง
ทางคอมพิวเตอร์ หรือได้รับปริญญาอย่างอื่น
ที่ ก.พ. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่งนี้ได้
วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ ใน
1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2) สาขาวิชาการบัญชี
3) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
4) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
- ทางธุรกิจการเกษตร หรือ
- ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือ
- ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ
- ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือ
- ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ
- ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ
- ทางการสหกรณ์
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
ทุกสาขา
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
ทุกสาขา
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
ทุกสาขา
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

6
ที่

กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
3.6 ตาแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า

3.7 ตาแหน่งนิติกร
3.8 ตาแหน่งบรรณารักษ์

3.9 ตาแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

3.10 ตาแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

คุณวุฒิ
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือ
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ หรือ
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือ
- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือ
- สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ
- สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือ
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ
- สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางศิลปกรรม
หรือ
- ทางวิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม
ด้านศิลปกรรมทั่วไป หรือ
- ทางอุตสาหกรรม หรือ
- ทางอุตสาหกรรมศิลป์ หรือ
- ทางศิลปอุตสาหกรรม หรือ
- ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม หรือ
- ทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือ
- ทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชานิติศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
- ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือ
- ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ หรือ
- ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ
ศาสตร์ หรือ
- ทางสารสนเทศศึกษา หรือ
- ทางสารนิเทศศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
- สาขาวิชาการบัญชี หรือ
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทุกสาขาวิชา

7
ที่

กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
คุณวุฒิ
3.11 ตาแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
ทางศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม
ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม
มัณฑนศิลป์ งานฝีมือ หรือหัตถกรรม
ศิลปกรรมทั่วไป
3.12 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงาน
1)ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบไม่ต่ากว่านี้
คอมพิวเตอร์
ในทางที่มีการ ศึกษาวิชาการประมวลผล
ด้วยเครื่องจักรไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต หรือ
2)ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้
และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคาสั่ง
ให้เครื่องจักรประมวลผลทางานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี หรือได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การเขียนคาสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทางาน
จากสถาบันศึกษาส่วนราชการ หรือบริษัท
มาแล้ว
3.13 ตาแหน่งนักวิชาการสถิติ

วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ใน
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
ทางประชากรศาสตร์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสถิติ หรือ
คณิตศาสตร์ที่มีการศึกษาวิชาสถิติ ไม่ต่ากว่า
18 หน่วยกิต หรือที่มีการศึกษาวิชาสถิติและ
คณิตศาสตร์รวมกันไม่ต่ากว่า 30 หน่วยกิต

3.14 ตาแหน่งนักวิชาการตลาด

วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ไม่ต่ากว่านี้ ใน
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด

8
ที่
กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
4 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (2 ตาแหน่ง)
4.1 ตาแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

4.2 ตาแหน่งนายช่างไฟฟ้า

คุณวุฒิ
1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ หรือ
2) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนใน
สถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้อง
มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่
จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือ
คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือ
สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
ไฟฟ้ากาลัง หรือ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง
หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น
4) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ที่

กลุ่มงาน/ตาแหน่ง

5 กลุ่มงานบริการ (6 ตาแหน่ง)
5.1 ตาแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

5.2 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร

5.3 ตาแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

คุณวุฒิ
5) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะ
ของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอน
ในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะ
ในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร
2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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ที่

กลุ่มงาน/ตาแหน่ง
5.4 ตาแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

5.5 ตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

5.6 ตาแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.6) หรือ
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
ปฏิบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
(ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร
2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา
ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้
ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
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4. หลักการสาคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
หน่วยงานดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการโดยคานึงถึง
(1) ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะและสมรรถนะของบุ ค คลที่ จ าเป็ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ซึ่งสมรรถนะ หมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะเชิ งพฤติ ก รรมที่ เป็ น ผลมาจากความรู้ ทั กษะหรือ ความสามารถและ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทาให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร
(2) ความเท่าเทียมในโอกาส
(3) ประโยชน์ของทางราชการ
และด าเนิ น การด้ ว ยกระบวนการที่ ไ ด้ ม าตรฐาน ยุ ติ ธ รรม และโปร่ ง ใส เพื่ อ รองรั บ
การตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป มี 2 แนวทาง คือ
(1) การสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบ
(2) การสรรหาและเลือกสรร โดยการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการที่ยังไม่หมดอายุ
6. การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
(1) หัวหน้าส่วนราชการ (ผู้รับมอบอานาจ) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน
 หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

 ผู้แทนที่รับผิดชอบงานหรือโครงการที่มี

ประธานกรรมการ
กรรมการ

ตาแหน่งที่จะสรรหาและเลือกสรร
 เจ้าหน้าทีผ
่ ู้ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบงานบุคคล


กรรมการและ
เลขานุการ

การเลือกสรรตาแหน่ งใด สามารถให้ ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งนั้น
ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการก็ได้

(2) อานาจหน้าที่
ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กาหนดในประกาศรับสมัคร และคณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอื่นเพื่อดาเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ ได้ เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น และเมื่อดาเนินการได้รายชื่อ
ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว ให้รายงานหัวหน้า ส่วนราชการ (ผู้รับมอบอานาจ) เพื่อทราบและประกาศรายชื่อผู้
ผ่านการเลือกสรร
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7. หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
7.1 การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจะดาเนินการเมื่อหน่วยงานมีตาแหน่งพนักงานราชการว่าง
7.2 ให้จัดทาประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
 กลุ่มงานตามลักษณะงาน
 ชื่อตาแหน่ง
 ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ และความรับผิดชอบของตาแหน่ง
 ระยะเวลาการจ้าง ตามความจาเป็นหรือตามภารกิจ แต่ไม่เกิน 4 ปี ตามระยะเวลาของ
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
 ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ คพร. เรื่อง ค่าตอบแทน
พนักงานราชการ
 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามข้อ 8 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
 เกณฑ์การตัดสิน
 เงื่อนไขการจ้างอื่น ๆ เช่น ข้อตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน เป็นต้น
 กาหนดวัน เวลา และสถานที่ของการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร เช่น กาหนดวัน
เวลา และสถานที่รับสมัคร กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร กาหนดวัน
เวลา และสถานที่ในการประกาศผล เป็นต้น
 ค่าธรรมเนียมในการสอบ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
 หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการรับสมัคร
และนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้รับมอบอานาจ) เพื่อประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ
7.3 การเผยแพร่ข่าวประกาศ
 นาสาเนาประกาศรับสมัครเผยแพร่ข่าวดังนี้
- เผยแพร่เป็นการทั่วไป ส่วนราชการต่าง ๆ สถานศึกษา และในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
- ส่งสาเนาประกาศให้กองการเจ้าหน้าที่เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์สานักงาน ก.พ.
 ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 5 วันทาการก่อนกาหนดการรับ
สมัคร (ตามที่กาหนดในไว้ประกาศ คพร.)
ทั้งนี้ สื่อที่เหมาะสมควรเป็นสื่อหรือช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีคุณสมบัติที่
หน่วยงานต้องการด้วย
7.4 กาหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
7.5 การรับสมัคร
วิธีการรับสมัคร
ระยะเวลาการรับสมัคร
 การรับสมัครด้วยตนเอง
 การรับสมัครทางไปรษณีย์
 การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต

ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
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7.6 การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร
หน่ ว ยงานต้ องตรวจสอบหลั กฐานต่าง ๆ เช่ น ใบสมั คร ส าเนาบั ต รประจาตัว ประชาชน
ปริญ ญาบั ตร เป็ น ต้น ตามที่ระบุ ไว้ในประกาศรับสมัคร ทั้ งนี้ ในกรณี การตรวจสอบวุฒิ การศึกษา หากไม่
สามารถตรวจสอบได้แน่ชัด ให้ประสานกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่
7.7 การประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
คณะกรรมการดาเนิ นการสรรหาและเลือกสรร ประชุมเพื่อกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
กาหนดวิธีการสอบ การออกข้อสอบ เกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งพิจารณาแผนดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ อาจจะดาเนินการก่อนการประกาศรับสมัครก็ได้ เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรอง
ร่างประกาศรับสมัครก่อนนาเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้รับมอบอานาจ) ลงนาม
7.8 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ส่วนราชการจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ
ประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมประกาศกาหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบ
เกี่ย วกับ การประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ควรประกาศก่อนวันสอบ
ข้อเขียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน และติดประกาศให้ผู้สมัครได้ทราบในวันสอบ
กรณีการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)
1) จัดหาสถานที่สอบที่เหมาะสมกับจานวนผู้สมัครสอบ
2) จัดทาประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทาแบบทดสอบและกระดาษคาตอบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ที่ต้องใช้ในการทดสอบ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ รวมทั้ง
คาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน โดยคาสั่งต่างๆ ยกเว้นคาสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ
ถือเป็นเรื่องลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ
4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ
5) จั ด ให้ มี การประชุ ม ชี้ แ จงกรรมการและเจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานในวั น สอบก่ อนการ
ดาเนินการสอบ เพื่อให้ทราบและตระหนักถึงความสาคัญ แนวทางในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความลับและไม่
เป็นความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย
กรณีการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
1) จัดหาสถานที่ ได้แก่ ห้องรอสอบสัมภาษณ์และห้องสอบสัมภาษณ์
2) จัดทาประกาศกาหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
3) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน รวมทั้งคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่กรอกและรวมคะแนน แต่กรณีที่มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ควรจัดทาคาสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เพียงชุดเดียว เพื่อปฏิบัติงานทั้งการกรอกและรวมคะแนนจากการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์
4) จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ
5) จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ์ เช่น แบบฟอร์มการประเมิน ใบเซ็นชื่อที่หน้าซอง
กรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น
6) จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้ทราบและ
ตระหนั กถึ งความส าคั ญ และซั กซ้ อมความเข้ าใจและตกลงเกี่ ย วกั บ แนวทางการสั ม ภาษณ์ และแนวทาง
การให้คะแนนที่เป็นความลับเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
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7.9 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเสนอประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรเพื่อ
รายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
ต่อไป โดยกาหนดให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี
นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
7.10 การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว
หน่ วยงานต้องเรี ยกผู้ ผ่ านการเลื อกสรรมารายงานตัวและจัดจ้างตามจานวนอัตราว่างภายใน
ระยะเวลาของอายุ บั ญ ชี แต่ในกรณี ที่ส่ ว นราชการมีเหตุผ ลความจาเป็นที่ จะจัดจ้างพนักงานราชการภาย
หลังจากบัญชีหมดอายุ ส่วนราชการต้องมีการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวภายในระยะเวลาของอายุ
บัญชี และการทาสัญญาจ้างต้องดาเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่บัญชีหมดอายุ
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8. กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ)
หน่วยงาน
มีตาแหน่งว่าง

วางแผนดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
และกาหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน
สรรหาและเลือกสรร
ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
จัดทาประกาศรับสมัคร และ
เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ

จัดหาสถานที่สอบ
จัดทาผังที่นั่งสอบ

รับสมัครสอบ
(ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)
ประชุมคณะกรรมการ กาหนดวัน เวลา
และสถานที่สอบ กาหนดวิธีการสอบ
การออกข้อสอบ เกณฑ์การตัดสิน

ตรวจสอบคุณสมบัติ
เฉพาะตาแหน่ง
มีคุณสมบัติ

ไม่มีคุณสมบัติ

ไม่ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา
และสถานที่สอบ (ควรประกาศล่วงหน้าก่อน
วันสอบข้อเขียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของ
หน่วยงานและปิดประกาศให้ทราบในวันสอบ)

จัดสถานทีส่ อบและวัสดุอุปกรณ์
ในการสอบ ออกข้อสอบ

ดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ ครั้งที่ 1
ดาเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สอบสัมภาษณ์)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(ระบุอายุบัญชีไม่เกิน 2 ปี)

ผู้ผ่านการเลือกสรร
มารายงานตัวและทา
สัญญาจ้าง

ส่งหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการ
เลือกสรร (ส่งไปรษณีย์ EMS
ก่อนวันรายงานตัว 5 วัน)
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
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9. การสรรหาและเลือกสรร (กรณีการนารายชื่อ)
9.1 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในหน่วยงานเดียวกัน
(1) กรณีเป็นอัตราว่างในชื่อตาแหน่งเดียวกัน หน่วยงานสามารถจัดจ้ างเป็นพนักงาน
ราชการตามลาดับที่ที่สอบได้
(2) กรณี เป็ น อั ต ราว่ างในชื่ อ ต าแหน่ งอื่ น แต่ ส่ ว นราชการพิ จ ารณาแล้ ว ว่าอั ต ราว่า ง
ดังกล่าวเป็นอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน และต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ
ตาแหน่งอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน หรือต้องการใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้างตามลาดับที่หรือประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได้
9.2 การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของหน่วยงานอื่น
โดยหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีดาเนินการดังนี้
(1) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรทั้งในส่วนของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ ะประเมิน เพิ่ มเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนิน การสรรหาและเลื อกสรรเพื่อประเมิน ฯ
ก่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(2) ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีโดยตรงในเรื่องจานวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวที่ต้องการ โดยเรียกเป็นจานวน 3 เท่าของจานวนตาแหน่งว่าง และต้องไม่น้อย
กว่า 10 คน กรณีเหลือในบัญชีไม่ถึง 10 คน ให้เรียกตามจานวนที่เหลือในบัญชีนั้น
(3) เมื่ อได้ จ านวนรายชื่ อและข้อ มู ล ของผู้ ผ่ านการเลื อกสรรแล้ ว ต้ องแจ้ งผู้ ผ่ านการ
เลือกสรรตามรายชื่อให้ทราบ เพื่อมาแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมิน โดยจัดทาเป็นหนังสือราชการ
ถึงผู้ผ่านการเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตามข้อมูลที่อยู่ที่ได้รั บจากหน่วยงานเจ้าของบัญชี ส่งไปรษณี ย์ EMS
ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน
(4) การขึ้นบั ญชีผู้ ผ่ านการเลื อกสรรจะมีอายุบั ญชีเท่ากับระยะเวลาที่ เหลือของอายุบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขอใช้
รายละเอียดเพิ่มเติม
1) ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะเพิ่มเติมในหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี หรือผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมินในหน่วยงานที่ขอ
ใช้บัญชีและไม่ผ่านการประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงาน
เจ้าของบัญชี
2) เมื่อหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงาน
ราชการใหม่ แ ล้ ว และเมื่ อ ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรมี การสละสิ ท ธิก ารจั ด จ้ างในบั ญ ชี ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรของ
หน่ ว ยงานเจ้ าของบั ญ ชี ผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรจะยั งคงมี สิ ท ธิในการจั ดจ้ างในบั ญ ชีผู้ ผ่ านการเลื อ กสรรของ
หน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีอยู่
3) เมื่อส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีได้จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ควรแจ้งหน่วยงาน
เจ้าของบัญชี เพื่อเป็นฐานข้อมูลของการจัดจ้างพนักงานราชการในบัญชีของหน่วยงานเจ้าของบัญชีด้วย
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10. กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการนารายชื่อ)
หน่วยงาน
มีตาแหน่งว่าง
กรณีหน่วยงานมีบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านเลือกสรร
มีตาแหน่งว่างชื่อเดียวกัน
กับที่ขึ้นบัญชีไว้
ส่งหนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตามลาดับที่ ที่สอบ
(ส่งไปรษณีย์ EMS ก่อน
วันรายงานตัว ไม่น้อย
กว่า 5 วัน)

กรณีหน่วยงานไม่มีบัญชีรายชื่อ
ผู้ผ่านเลือกสรร (ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่น)

มีตาแหน่งว่างชื่อไม่ตรง
กับที่ขึ้นบัญชีไว้ แต่
คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
อย่างเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน
หรือ

จานวน 3 เท่าของตาแหน่งว่าง และต้อง
ไม่น้อยกว่า 10 คน กรณีเหลือในบัญชีไม่ถึง 10 คน
ให้เรียกตามจานวนที่เหลือในบัญชีนั้น

แจ้งผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่
ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของบัญชี
(ส่งไปรษณีย์ EMS ก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
รับสมัคร
(ไม่น้อยกว่า 3 วันทาการ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ค้นหาบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
ของหน่วยงานอื่น และ
ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของ
บัญชี
ขออนุมัติและแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการสรรหา
และเลือกสรร
ประชุมคณะกรรมการ

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น
และสานักงานก.พ.
(http://Job.
ocsc.go.th)

รวบรวมบัญชีรายชื่อ
และสรุปข้อมูลให้
คณะกรรมการ
พิจารณา

กาหนดวัน เวลา และ
สถานที่สอบ กาหนดวิธีการสอบ
สัมภาษณ์ เกณฑ์การตัดสิน

ส่งหนังสือขอใช้บัญชีผู้ผ่านการ
เลือกสรรไปยังหน่วยงานเจ้าของ
บัญชี
ส่งสาเนาประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรให้หน่วยงานเจ้าของ
บัญชี (ภายใน 5 วันนับแต่วันประกาศ
ขึ้นบัญชี)

ดาเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(สอบสัมภาษณ์)

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
(บัญชีจะมีอายุบัญชีเท่ากับระยะเวลา
ของบัญชีของหน่วยงานที่ได้ขอใช้

ผู้ผ่านการเลือกสรร
มารายงานตัวและ
ทาสัญญาจ้าง

ส่งหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร
(ส่งไปรษณีย์ EMS ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
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11. การทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
11.1 ขั้นตอนการทาสัญญาจ้างพนักงานราชการ
หน่วยงานทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่กาหนด โดยมีระยะเวลา
การจ้างตามความจาเป็น หรือความเหมาะสมกับภาระงาน หรือตามระยะเวลาสิ้นสุ ดของงานหรือ
โครงการ แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตรากาลัง พนักงานราชการ และมีอายุ
ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
ผู้ ที่ ได้ รับ มอบอานาจตามคาสั่ งกรมเสริม สหกรณ์ เป็ นผู้ ล งนามในสั ญ ญาจ้างในฐานะของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์กับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ พร้อมทั้งออกคาสั่งจัดจ้าง
กรณีที่มีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้นาผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น
มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมี
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อ สัญญาจ้าง
ไม่ต่ากว่าระดับดี
การต่อสัญญาจ้างควรระบุเลขที่สัญญาเดิมไว้ด้วย
11.2 ส่งสาเนาสัญญาจ้าง และสาเนาคาสั่งจัดจ้างให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงนาม
ดังนี้
(1) สาเนาสัญญาจ้าง จานวน 1 ชุด
(2) สาเนาคาสั่งจัดจ้าง จานวน 3 ชุด
11.2 เมื่อจัดจ้างพนักงานราชการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดประชุมชี้แจงเพื่อให้พนักงานราชการรับทราบ
เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
12. การลาออก
พนักงานราชการผู้ที่จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้มีอานาจจัดจ้าง/แต่งตั้ง โดย
(1) ส่ ว นกลาง (ยกเว้ น ศู น ย์ ถ่ ายทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ์ ที่ 1 - 20) ให้ ยื่ น หนั งสื อ ต่ อ อธิ บ ดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และหน่วยงานสังกัดส่วนภูมิภาค รวมทั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20
ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(2) การยื่นหนังสือให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีเหตุจาเป็นน้ อยกว่า 30 วัน ต้องชี้แจง
เหตุผลประกอบ
(3) ต้องมีคาสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันลาออก
----------------------------
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ภาคผนวก
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ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการสรรหาพนักงานราชการ
1. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ลงวันที่ 13 มกราคม 2547
2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง
ของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงาน
และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
5. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 197/2553 เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
6. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2555 เรื่อง มอบอานาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงาน
ราชการ ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
7. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 542/2557 เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และมอบอานาจการลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557
8. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 293/2559 เรื่อง มอบอานาจการดาเนินการ
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และมอบอานาจการลงนามใน
สัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559
9. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 291/2556 เรื่อง มอบอานาจการบริหารงาน
บุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
10. คาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 292/2556 เรื่อง มอบอานาจการบริหารงาน
บุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
11. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การกาหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของพนักงานราชการและ
กาหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน 2559
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ตัวอย่าง เอกสารการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (การสอบ)
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติ
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินสมรรถนะ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อสอบและประมวลผลการสอบ
3. ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
7. ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
8. แผนการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
9. ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการ
10. แบบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ตัวอย่าง เอกสารการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (การนารายชื่อ)
1. แผนการดาเนินการนารายชื่อ
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
3. หนังสือขอใช้บัญชี
4. หนังสือแจ้งผู้สมัครให้เข้ารับการประเมิน
5. ใบสมัครเข้ารับการประเมิน
6. รายละเอียดเกี่ยวกับการนารายชื่อ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
8. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
9. หนังสือแจ้งให้มารายงานตัวเข้ารับการจัดจ้าง
10. หนังสือขอสละสิทธิผู้ผ่านการเลือกสรร
ตัวอย่าง เอกสารการจัดจ้างพนักงานราชการ
1. สัญญาจ้างพนักงานราชการ
2. คาสั่งการจัดจ้างพนักงานราชการ
ตัวอย่าง เอกสารการลาออกจากพนักงานราชการ
1. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
2. คาสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗

โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการจ้างงานภาครัฐในส่วนของลูกจ้าง
ของส่วนราชการให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการใช้กาลังคนภาครัฐและให้การปฏิบัติ
ราชการมีความคล่องตัวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามแนวทางการบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรให้มีการจ้างพนักงานราชการสาหรับการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและ
มีฐานะเป็นกรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม เว้นแต่ราชการส่วนท้องถิ่น
“หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วน
ราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีฐานะเป็นส่วนราชการ และ
ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้วา่ จ้างพนักงานราชการ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น
“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาจ้างพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๔ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ คาสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
กาหนดให้ข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือเป็นข้อห้ามใน
เรื่องใด ให้ถือว่าพนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือต้องห้ามเช่นเดียวกับข้าราชการ
หรือลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่เรื่องใดมีกาหนดไว้แล้วโดยเฉพาะในระเบียบนี้หรือตามเงื่อนไขของสัญญา
จ้าง หรือเป็นกรณีที่ส่วนราชการประกาศกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตาแหน่งในกลุ่มงาน
ลักษณะใด ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับข้าราชการหรือลูกจ้างในบางเรื่องเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพ
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อ
เป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
พนักงานราชการ
ข้อ ๖ พนักงานราชการมีสองประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะเป็นงานประจา
ทั่วไปของส่วนราชการในด้านงานบริการ งานเทคนิค งานบริหารทั่วไป งานวิชาชีพเฉพาะหรืองานเชี่ยวชาญ
เฉพาะ
(๒) พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะที่ต้องใช้ความรู้
หรือความเชี่ยวชาญสูงมากเป็นพิเศษเพื่อปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นเฉพาะเรื่องของส่วน
ราชการ หรือมีความจาเป็นต้องใช้บุคคลในลักษณะดังกล่าว
ข้อ ๗ ในการกาหนดตาแหน่งของพนักงานราชการ ให้กาหนดตาแหน่งโดยจาแนกเป็นกลุ่ม
งานตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน ดังต่อไปนี้
(๑) กลุ่มงานบริการ
(๒) กลุ่มงานเทคนิค
(๓) กลุ่มงานบริหารทั่วไป
(๔) กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
(๕) กลุม
่ งานเชี่ยวชาญเฉพาะ
(๖) กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
ในแต่ละกลุ่มงานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการอาจกาหนดให้มีกลุ่มงานย่อยเพื่อให้เหมาะสม
กับลักษณะงานของพนักงานราชการได้
การกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดมีตาแหน่งในกลุ่มงานใด และการกาหนดลักษณะ
งานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน ให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการ
ส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างพนักงานราชการอาจกาหนดชื่อตาแหน่งในกลุ่มงานตามความ
เหมาะสมกับหน้าที่การปฏิบัติงานของพนักงานราชการที่จ้างได้
ข้อ ๘ ผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(๕) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค
การเมือง
(๖) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความผิดทาง
อาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
(๘) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
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(๙) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนดไว้ในประกาศการสรรหา

หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจาเป็นหรือเหมาะสมกับ
ภารกิจของส่วนราชการนั้น
ความใน (๑) ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศซึ่งส่วนราชการจาเป็นต้องจ้าง
ตามข้อผูกพันหรือตามความจาเป็นของภารกิจของส่วนราชการ
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจประกาศกาหนดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม
เพิ่มขึน้ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติของส่วนราชการในการจ้างพนักงานราชการเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการกาหนดให้มีพนักงานราชการตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้ส่วนราชการจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการเป็นระยะเวลาสี่ปี โดยให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ ตามแนวทาง
การจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการกาหนด
กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการของส่วนราชการตามวรรคหนึ่ง จะต้องเสนอต่อ
คณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สานักงบประมาณสนับสนุน
งบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคคลตามความจาเป็นและสอดคล้องกับกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประเภทรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กระทรวงการคลังกาหนด
ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็น ส่วนราชการอาจขอให้เปลี่ยนกรอบอัตรากาลังพนักงาน
ราชการได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ และแจ้งให้สานักงบประมาณทราบ
ข้อ ๑๐ การสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด
ในกรณีที่ส่วนราชการใดจะขอยกเว้นหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสรรหาหรือการเลือกสรรตามที่
คณะกรรมการกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้สามารถกระทาได้โดยทาความตกลงกับคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ การจ้างพนักงานราชการให้กระทาเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปีหรือตาม
โครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นของแต่ละส่วนราชการ
แบบสัญญาจ้างให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
การทาสัญญาตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างกับผู้ได้รับการสรรหาหรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ข้อ ๑๒ การแต่งกายและเครื่องแบบปกติ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด
เครื่องแบบพิธีการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๓ วันเวลาการทางาน หรือวิธีการทางานในกรณีที่ไม่ต้องอยู่ปฏิบัติงานประจาส่วน
ราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ตามหน้าที่ของพนักงานราชการในแต่ละ
ตาแหน่ง โดยคานึงถึงผลสาเร็จของงาน
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หมวด ๒
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ ๑๔ อัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศ
กาหนด
ข้อ ๑๕ ส่วนราชการอาจกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตาแหน่งในกลุ่มงานใด
ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) สิทธิเกี่ยวกับการลา
(๒) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา
(๓) สิทธิในการได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลางาน
(๔) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
(๕) ค่าเบี้ยประชุม
(๖) สิทธิในการขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
(๗) การได้รับรถประจาตาแหน่ง
(๘) สิทธิอื่นๆ ที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์การได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด ทั้งนี้ เท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดเกี่ยวกับการได้รับสิทธินั้นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติ
คณะรัฐมนตรี ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้แก้ไขกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่เห็นสมควรคณะกรรมการอาจกาหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกาหนดสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่พนักงานราชการเพื่อให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
ราชการตามข้อ ๑๔ และข้อ ๑๕ เพื่อปรับปรุงให้เหมาะสมเป็นธรรมและมีมาตรฐาน โดยคานึงถึงค่าครองชีพที่
เปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนของเอกชน อัตราเงินเดือนของข้าราชการพลเรือน และฐานะการคลังของ
ประเทศ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๑๗ ให้พนักงานราชการได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม
ข้อ ๑๘ ส่วนราชการอาจกาหนดให้พนักงานราชการประเภทใดหรือตาแหน่งในกลุ่มงานใด
ได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดได้ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ข้อ ๑๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง ให้ส่วนราชการจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานราชการ ดังต่อไปนี้
(๑) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให้กระทาในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
(ข) การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
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(๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้กระทาในกรณีการประเมิน
ผลสาเร็จของงานตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด ในการนี้คณะกรรมการอาจกาหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวเพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
ข้อ ๒๐ พนักงานราชการผู้ใดไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙ ให้ถือว่า
สัญญาจ้างของพนักงานราชการผู้นั้นสิ้นสุดลง โดยให้ส่วนราชการแจ้งให้พนักงานราชการทราบภายในเจ็ดวัน
นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น
ข้อ ๒๑ ให้ส่วนราชการรายงานผลการดาเนินการจ้างพนักงานราชการ รวมทั้งปัญหา
อุปสรรคหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
หมวด ๔
วินัยและการรักษาวินัย
ข้อ ๒๒ พนักงานราชการมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามที่กาหนดในระเบียบนี้ ตามที่ส่วน
ราชการกาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ข้อ ๒๓ พนักงานราชการต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดตามที่กาหนดไว้เป็นข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติที่ส่วนราชการกาหนด
พนักงานราชการผู้ใดฝ่าฝืนข้อห้ามหรือไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง พนักงาน
ราชการผู้นั้นเป็นผู้กระทาผิดวินัยจะต้องได้รับโทษทางวินัย
ข้อ ๒๔ การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๑) กระทาความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ทางราชการกาหนดให้
ปฏิบัติจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง
(๔) ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญา หรือขัดคาสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒๒ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๕) ประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
(๖) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าเจ็ดวัน สาหรับตาแหน่งที่ส่วน
ราชการกาหนดวันเวลาการมาทางาน
(๗) ละทิ้งหรือทอดทิ้งการทางานจนทาให้งานไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดจนเป็นเหตุ
ให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง สาหรับตาแหน่งที่ส่วนราชการกาหนดการทางานตาม
เป้าหมาย
(๘) ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หรือกระทาความผิดอาญาโดยมีคาพิพากษาถึงที่สุด ให้จาคุก
หรือหนักกว่าโทษจาคุก
(๙) การกระทาอื่นใดที่ส่วนราชการกาหนดว่าเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
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ข้อ ๒๕ เมื่อมีกรณีที่พนักงานราชการถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการจัดให้มีคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนินการสอบสวนโดยเร็ว และต้องให้โอกาสพนักงานราชการ
ที่ถูกกล่าวหาชี้แจงและแสดงพยานหลักฐานเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ในกรณีที่ผลการสอบสวนปรากฏว่า
พนักงานราชการผู้นั้นกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีคาสั่งไล่ออก แต่ถ้าไม่มีมูล
กระทาความผิดให้สั่งยุติเรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการการสอบสวนพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ปรากฏว่าพนักงานราชการกระทาความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามที่ส่วน
ราชการกาหนด ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินค่าตอบแทน หรือลดขั้นเงินค่าตอบแทน
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมกับความผิด
ในการพิจารณาการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสอบสวน
ให้ได้ความจริงและยุติธรรมตามวิธีการที่เห็นสมควร
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการทางวินัยแก่
พนักงานราชการ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
หมวด ๕
การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
ข้อ ๒๘ สัญญาจ้างสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑) ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
(๒) พนักงานราชการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้หรือตามที่ส่วน
ราชการกาหนด
(๓) พนักงานราชการตาย
(๔) ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อ ๑๙
(๕) พนักงานราชการถูกให้ออก เพราะกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือตามข้อกาหนดของส่วนราชการหรือตามสัญญา

จ้าง
ข้อ ๒๙ ในระหว่างสัญญาจ้าง พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้
ยื่นหนังสือขอลาออกต่อหัวหน้าส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการกาหนด
ข้อ ๓๐ ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกาหนดตาม
สัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุที่พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทนการเลิก
สัญญาจ้างได้ เว้นแต่ส่วนราชการจะกาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากงานโดยไม่มีความผิดไว้
ข้อ ๓๑ เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้างหรือ
เรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใดๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่นจากการ
สั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้
ข้อ ๓๒ ในกรณีที่บุคคลใดพ้นจากการเป็นพนักงานราชการแล้ว หากในการปฏิบัติงานของ
บุคคลนั้นในระหว่างที่เป็นพนักงานราชการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ส่วนราชการ ให้บุคคลดังกล่าวต้อง
รับผิดชอบในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย ในการนี้ส่วนราชการอาจหัก
ค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่บุคคลนั้นจะได้รับจากส่วนราชการไว้เพื่อชาระค่าความเสียหายดังกล่าวก็ได้
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ข้อ ๓๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นสมควรอาจกาหนดแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการ
เลิกสัญญาจ้างตามหมวดนี้ เพื่อเป็นมาตรฐานทั่วไปให้ส่วนราชการปฏิบัติก็ได้
หมวด ๖
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
ข้อ ๓๔ ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ” เรียก
โดยย่อว่า “คพร.” ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน
กรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อานวยการสานัก
งบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เลขาธิการสานักงานประกันสังคม อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจานวนสี่คนซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญใน
สาขาการบริหารงานบุคคลกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ และแรงงานสัมพันธ์ สาขาละหนึ่งคน
ให้ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
ผู้แทนสานักงบประมาณและผู้แทนกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๓๕ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละสองปี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้อ ๓๖ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ประธานกรรมการให้ออก
ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนตาแหน่งที่ว่างหรือแต่งตั้งเพิ่มขึ้น ให้ผู้ซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งมีวาระเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งยังอยู่ในตาแหน่ง
ข้อ ๓๗ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) กาหนดแผนงานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเสนอแนะส่วนราชการในการปรับปรุงหรือ
แก้ไขระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๒) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อ
จ้างเป็นพนักงานราชการ รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง
(๓) กาหนดกลุ่มงานและลักษณะงานในกลุ่มงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานของ
พนักงานราชการ
(๔) ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการที่ส่วนราชการเสนอ
(๕) กาหนดอัตราค่าตอบแทนและวางแนวทางการกาหนดสิทธิประโยชน์อื่นของพนักงาน
ราชการ
(๖) กาหนดมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(๗) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้บังคับระเบียบนี้
(๘) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
(๙) อานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกฎหมายอื่น
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ข้อ ๓๘ ให้สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับผิดชอบในงานธุรการของ
คณะกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่เรื่องใดตามระเบียบนี้กาหนดให้ส่วนราชการกาหนดหลักเกณฑ์หรือปฏิบัติ
ในเรื่องใด คณะกรรมการอาจกาหนดให้เรื่องนั้นต้องกระทาโดย อ.ก.พ กรม องค์การบริหารงานบุคคลอื่นของ
ส่วนราชการ หรือให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๔๐ ในระหว่างที่ยังไม่มีคณะกรรมการตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการบริหารงาน
ลูกจ้างสัญญาจ้างตามคาสั่งคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนภาครัฐที่ ๓/๒๕๔๖ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานลูกจ้างสัญญาจ้าง ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๖ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการตามระเบียบนี้ จนกว่าคณะกรรมการตามระเบียบนี้จะเข้ารับหน้าที่
ข้อ ๔๑ ในกรณีที่ส่วนราชการยังจัดทากรอบอัตรากาลังพนักงานราชการไม่แล้วเสร็จ ถ้ามี
ความจาเป็นต้องจ้างพนักงานราชการในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ ให้ดาเนินการจ้างได้ในกรณีที่มีงบประมาณ
และโครงการแล้ว หรือสาหรับโครงการใหม่ โดยเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการจ้าง
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจาว่างลงและคณะกรรมการกาหนดเป้าหมายและ
นโยบายกาลังคนภาครัฐกาหนดให้จ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ส่วนราชการจะดาเนินการจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตามระเบียบนี้ได้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป หรือตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๔๓ ในกรณีที่อัตราลูกจ้างประจาว่างลงระหว่างปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งต้อง
ยุบเลิกตาแหน่งนั้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ หากส่วนราชการยังมีความจาเป็นและ
ไม่ใช่กรณีการจ้างเหมาบริการ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการเพื่อพิจารณากาหนดให้เป็นพนักงานราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๗
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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(ตัวอย่างคาสั่ง)

คาสั่งจังหวัด..........................
ที่ ….………/………….
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง ………………………………
-------------------------ด้ ว ย (ชื่ อ หน่ ว ยงาน) จะด าเนิ น การสรรหาและเลื อ กสรรพนั ก งานราชการทั่ ว ไป
ตาแหน่ง……………… สังกัด......................................ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะ
กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงาน
ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และคาสั่งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ที่ .........../.......... ลงวันที่ ....................... เรื่อง มอบอานาจการบริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
ประธานกรรมการ
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
3.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
4.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
5.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการและเลขานุการ
ทั้งนี้ ให้ คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรรับผิดชอบในการดาเนินการเลือกสรร
พนักงานราชการ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในประกาศรับสมัคร และรวมถึงการดาเนินการในเรื่องที่
เกี่ยวข้อง เช่น กาหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะตามความจาเป็นโดยไม่ขัดต่อ
หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและเลือกสรร ตลอดจน ตัดสินปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการ และควบคุมดูแล
การดาเนิ นการให้ได้มาตรฐาน มีความยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี และเมื่อดาเนินการเสร็จสิ้นแล้วให้รายงานผล เพื่อ (ชื่อหน่วยงาน) จะได้ประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรต่อไป
สั่ง ณ วันที่ …………………………………………..

(ลงชื่อ)…………………………………………….
(………………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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(ตัวอย่างคาสั่ง)

คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่............./.............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดาเนินการรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติ
……………………………………………..
ด้วย (ชื่อหน่วยงาน) จะดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เพื่อเข้ารับการ
จัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง................................................ในระหว่างวันที่....................ตั้งแต่เวลา............
ในวันและเวลาราชการ ณ (สถานที่รับสมัครสอบพร้อมสถานที่ตั้ง) เพื่อให้การดาเนินการรับสมัครสอบเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย ฉะนั้ น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงาน
ราชการ เรื่ อ ง หลั ก เกณ ฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขการ สรรหาและการเลื อ กสรรพ นั กงาน ราชการ
และแบบสั ญ ญาจ้างของพนั กงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ดาเนินการรับสมัครสอบและตรวจสอบคุณสมบัติ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1. ……………..(ชื่อ – นามสกุล)………………...…(ตาแหน่ง)…………….……………
2. ………….…(ชื่อ – นามสกุล)……………………(ตาแหน่ง)……………....…………
3. …………….(ชื่อ – นามสกุล)……………………(ตาแหน่ง)………………….………
ทั้ งนี้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ที่ ได้ รับ การแต่งตั้งปฏิ บั ติงาน ตั้ งแต่ เวลา ……………น. ในวัน และเวลา
ดังกล่าวข้างต้น และให้ความร่วมมือปฏิบัติงานที่ไ ด้รับมอบหมายให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้อยู่ในความ
รับ ผิ ดชอบของ (ชื ่อ เจ้า หน้า ที ่ /ตาแหน่ง ) เป็ น หั ว หน้ าควบคุม การปฏิ บั ติ งานและปฏิ บั ติงานตั้งแต่ เวลา
...............น. ถึง.............น.

สั่ง ณ วันที่..........................................................…

(ลงชื่อ).......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
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(ตัวอย่างคาสั่ง)

คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที…่ …….…/………..…..
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่.........
เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่ง………………………………….
----------------------------------------ด้วย (ชื่อหน่วยงาน) จะดาเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่.......
เพื่อเลือกสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง......................... ในวันที่..............เวลา........น.
ณ................................ซึ่งมีผ้สู มัคร จานวน............คน
เพื่อให้การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้ผู้มี
รายชื่อต่อไปนี้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้
1.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
3.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
4.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติงาน ตั้งแต่เวลา..........................น. ในวัน และเวลา
ดังกล่าวข้างต้น ที่ (สถานที่รับสมัครสอบพร้อมสถานที่ตั้ง) และให้ความร่ว มมือปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย
ให้สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และให้อยู่ในความรับผิดชอบของ (ชื่อเจ้าหน้าที่ /ตาแหน่ง )
สั่ง ณ วันที่ ....................................................

(ลงชื่อ)......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
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(ตัวอย่างคาสั่ง)

คาสั่งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
ที่ ………/………
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาข้อสอบและประมวลผลการสอบในการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง …………………………….
--------------------------ตามที่ (ชื่อหน่วยงาน) ได้ดาเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง……………….……
และจะประกาศผลการสอบในวันที่ …………………………..………นั้น
เพื่อให้การจัดทาข้อสอบและประมวลผลการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เพื่อปฏิบัติงาน ดังนี้
เจ้าหน้าที่จัดทาข้อสอบ ตาแหน่ง................ปฏิบัติงานในวันที่............ระหว่างเวลา..............น.
1.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
3.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
4.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
เจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบ (ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2)
ตาแหน่ง....................จานวน 2 ชุด ปฏิบัติงานในวันที่...............และในวันที่...........ระหว่างเวลา.....................น.
เจ้าหน้าที่ประมวลผลชุดที่ 1
1.
(ชื่อ - นามสกุล)
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
เจ้าหน้าที่ประมวลผลชุดที่ 2

(ตาแหน่ง)
(ตาแหน่ง)

1.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยข้อสอบและรักษา
ความลับของทางราชการอย่างเคร่งครัด สาหรับเจ้าหน้าที่ประมวลผลการสอบให้ดาเนินการกรอกและรวมคะแนน
แต่ละชุดแยกกันดาเนินการกรอกและรวมคะแนนในบัญชีกรอกและรวมคะแนนโดยเอกเทศ เมื่อกรอกและรวม
คะแนนเสร็จแล้วให้ นาบั ญชีกรอกและรวมคะแนนทั้ง 2 ชุด มาตรวจทานกันเพื่อความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
โดยให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นทันการประกาศผลสอบ
ทั้งนี้ ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของ (ชื่อเจ้าหน้าที่/ตาแหน่ง)
สั่ง ณ วันที่...........................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
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(ตัวอย่างประกาศรับสมัคร)

ประกาศจังหวัด..........................................
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง.....................................
-----------------------------------------ด้วย (ชื่อหน่ วยงาน) ประสงค์จะรับสมัครบุ คคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท
ทั่วไป ตาแหน่ง............................สังกัด.................ฉะนั้น อาศัยอานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ
สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 ประกาศคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากาลัง
พนั กงานราชการ พ.ศ. 2554 ลงวัน ที่ 28 กุมภาพั น ธ์ 2554 และฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2555 ลงวัน ที่ 2 6
กันยายน 2555 และคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ............/........... ลงวันที่ .......................... เรื่อง มอบอานาจ
การบริห ารงานบุคคลพนั กงานราชการให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ชื่อกลุ่มงาน ตาแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 กลุ่มงาน………………………..
1.2 ตาแหน่ง……………………… จานวน …………..อัตรา สังกัด……………………..
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ อัตราค่าตอบแทน ตามเอกสารแนบท้าย
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ ………………..……………… โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
2. ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
3. หรือเหตุอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการ
เลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4. ไม่ เป็ น ผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติห น้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ
จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5. ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
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6. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาผิดทาง
อาญา เว้นแต่ เป็ นโทษส าหรั บความผิ ดที่ ได้ กระท าโดยประมาทหรือความผิ ดลหุ โทษ และไม่เป็ นผู้ บกพร่องใน
ศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
7. ไม่เป็ นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของ
ส่ วนราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ างของหน่ วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนั กงานหรือลู กจ้ างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ
ก.พ. ว่าด้วยโรคมายื่นด้วย
2.2 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ในการรับ สมัครคัดเลื อกครั้งนี้ (ชื่อหน่ วยงาน) ประสงค์จะรับ สมัครจากบุคคลทั่ว ไป เพื่ อ
เลือกสรรเป็นพนัก งานราชการโดยมี คุณ สมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งคือจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรี
หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในทุกสาขา
3. การรับสมัคร
3.1 วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่.........................................
ตั้งแต่วันที่....................................ในวันและเวลาราชการ
3.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี
(นับถึงวันปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป
2) สาเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรและระเบียนแสดงผลการ
เรี ยนที่ แสดงว่าเป็ น ผู้ มี วุฒิ ก ารศึ กษาตรงกับ ตาแหน่ งที่ ส มั คร จานวนอย่ างละ 2 ฉบั บ โดยจะต้อ งส าเร็จ
การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือวันที่.........................................
ในกรณีที่ไม่สามารถนาหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นา
หนั งสื อ รั บ รองคุ ณ วุ ฒิ ที่ สถานศึ กษาออกให้ โดยระบุ สาขาวิ ชาที่ ส าเร็ จการศึ กษา และวั นที่ ที่ ได้ รั บอนุ มั ติ
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกาหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน จานวนอย่างละ 1 ฉบับ
4) สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง)
ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
5) หนังสือรับรองการผ่านงาน จานวน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในสาเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองสาเนาถูกต้องและลงชื่อกากับไว้ด้วย
3.3 ค่าสมัครสอบ
ผู้ สมั ครสอบต้ องเสี ยค่ าสมั ครสอบส าหรั บต าแหน่ งที่ สมั ครต าแหน่ งละ 100 บาท
เมื่อสมัครแล้วค่าสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เว้นแต่ในกรณีที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง แต่ทั้งนี้
จะต้องดาเนินการขอคืนก่อนวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ
3.4 เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอก
รายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาด
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อันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบ อันมีผลทาให้
ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัครสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้ง
นี้เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และ (ชื่อหน่วยงาน) จะไม่คืนค่าสมัครสอบในการสมัครด้วย
4. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน
(ชื่อหน่วยงาน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ในวันที่ ...........................ณ ........................................
และทาง www. ………………………………………
5. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร
ผู้สมัครต้องได้รับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และด้วยวิธี
การประเมินดังนี้
การประเมินสมรรถนะ (การสอบ) ของตาแหน่ง.......................... กลุ่มงาน....................
ประเมิน
สมรรถนะ
ครั้งที่
1
(ตัวอย่างตาแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ)
1. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงาน
สารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่และมีความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
3. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการ
พลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และ กฎ
ระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
2
1. มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงาน
ในตาแหน่งที่สมัครสอบ
2. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจาเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ
เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

คะแนน
เต็ม
200

วิธีการ
ประเมิน
สอบข้อเขียน

100

สอบสัมภาษณ์

(ชื่อหน่วยงาน) จะดาเนินการประเมินในครั้งที่ 1 ก่อน และ ผู้ผ่านการประเมินในครั้งที่ 1
จะได้เข้ารับการประเมินในครั้งที่ 2 ต่อไป หรือ ดาเนินการประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในวันเดียวกัน แล้วแต่
กรณี
6. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ ที่จ ะถื อว่าเป็ น ผู้ ที่ ผ่ านการเลื อกสรรจะต้องเป็น ผู้ ที่ ได้คะแนนในการประเมิน ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ากว่าร้อยละ 60

61
ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่
2 จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60
การจัดจ้างจะเป็ นไปตามล าดับคะแนนที่สอบได้ กรณี มีการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะ 2 ครั้ง จะเรียงล าดับที่จากผู้ ที่ ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รวมกันมากกว่า เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากันจะให้ผู้ได้คะแนน
จากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูง
กว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) เท่ากันให้ผู้
ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) มากกว่าเป็นผู้อยู่ใน
ลาดับที่สูงกว่า ถ้าคะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (ข้อเขียน) เท่ากัน
ก็ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
7. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
(ชื่ อ หน่ ว ยงาน) จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรรตามล าดั บ คะแนนสอบ
ณ.....................และทาง www. ……………………..โดยบัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็ นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อ
เลื อกสรรครบกาหนด 2 ปี นั บ แต่วัน ขึ้นบัญ ชีห รือนับแต่วันประกาศรับ สมัครในตาแหน่งที่มี ลักษณะงาน
เดียวกันนี้ใหม่ แล้วแต่กรณี
8. การจัดทาสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร
1) ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทาสัญญาจ้างตามที่ (ชื่อหน่วยงาน) กาหนด
2) ผู้ ผ่ านการเลื อกสรรในวั นที่ ท าสั ญญาจ้ าง จะต้ องไม่ เป็ นข้ าราชการหรื อลู กจ้ างของ
ส่ วนราชการ พนั กงานหรื อลู กจ้ างของหน่ วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนั กงานหรือลู กจ้ างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น
3) ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องนาใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1
เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย
ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจานวนตาแหน่งที่มี และภายหลังมีตาแหน่งว่างลักษณะ
เดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน (ชื่อหน่วยงาน) อาจพิจารณาจัดจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าวหรือจะ
ดาเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………………..
(ลงชื่อ) ................................................
(……………….………….……………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

62
(ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ)

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตาแหน่ง …….……………
--------------------------------ตามที่ได้มีป ระกาศ (ชื่อหน่วยงาน) ลงวันที่…………เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่ อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง ………….........…และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่........... ในวันที่…………………………นั้น
(ชื่อหน่วยงาน) จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ ก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ข) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ให้ ผู้ มีสิ ท ธิเข้ารับ การประเมินความรู้ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตาม
วัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

เลขประจาตัวสอบ
ของผู้สมัคร

…..…………………………...................... วันที่ ………………………….…..…
ประเมินโดยการ……..………..….…
เวลา ……………………….…...….
ฯลฯ
ณ ……………………………..…….
ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
หรือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2
(ชื่ อ หน่ ว ยงาน) จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้ ง ที่ 1 และมี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะ ครั้ ง ที่ 2
ในวันที่…………………ณ...…………………และทาง www.………………….
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ง) กาหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ครั้งที่ 2
ให้ผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เข้ารับการประเมิน
ความรู้ ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้ งที่ 2 ตามวั น เวลา และสถานที่ ในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ

เลขประจาตัวสอบ

……………………………………………….. วันที่ …………..………..………
ประเมินโดยการ ……..……………… เวลา ……………………….…..
ฯลฯ
ณ …………………….…………
จ) ระเบี ยบปฏิ บั ติ เกี่ยวกั บการประเมิ นความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะให้
ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
1. แต่ งกายให้ สุ ภ าพเรี ยบร้ อยตามประเพณี นิ ยม กล่ าวคื อ สุ ภ าพสตรี สวมเสื้ อคอปก
กระโปรง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อคอปก กางเกงขายาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้ม
ส้ นและประพฤติ ตนเป็ นสุ ภาพชน (ห้ ามผู้ เข้ าสอบสวมเสื้ อผ้ าที่ เป็ นผ้ ายื ด หรือผ้ ายี นส์ โดยเด็ ดขาด) หากผู้ ใด
แต่งกายไม่สุภาพ (ชื่อหน่วยงาน) จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ
2. เป็ น หน้ า ที่ ข องผู้ ส มั ค รจะต้ อ งทราบ วั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
3. ต้องน าบั ตรประจาตัวผู้สมัคร และบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ที่ทางราชการ
ออกให้ ไปในวันประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการ
หรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ
ทักษะ และสมรรถนะก็ได้
4. การเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1 ผู้เข้าสอบจะต้องจัดหาเครื่องเขียน ดิน สอดาเบอร์ 2 หรือ 2B ขึ้น ไป และ
ยางลบไปเอง นอกนั้นจะต้องใช้กระดาษหรือวัสดุอุปกรณ์ที่ (ชื่อหน่วยงาน) จัดไว้ให้โดยเฉพาะ
4.2 ห้ามนาเครื่องมือและอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ
4.3 ควรไปถึงสถานที่ประเมิน ก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้า
ห้องสอบได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินแล้ว
4.4 ต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตามคาสั่งและคาแนะนาของกรรมการหรือ เจ้าหน้าที่
ควบคุมการประเมินโดยเคร่งครัด
4.5 ต้องเข้าประเมินกับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดาเนินการประเมินกาหนดให้
เท่านั้น
4.6 ผู้ เ ข้ า สอบที่ ไ ปถึ ง ห้ อ งสอบหลั ง จากเวลาที่ ก าหนดเริ่ ม สอบในตาราง
การประเมินไปแล้ว 30 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
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4.7 ภายในเวลา 45 นาที นับตั้งแต่เวลาที่กาหนดเริ่มสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้เว้น
แต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
4.8 ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องนั่งประเมินตามที่นั่ง และห้องประเมินที่กาหนดให้ ผู้ใด
นั่ งผิ ดที่ ในการประเมิ น ความรู้ ความสามารถ ทั กษะ และสมรรถนะใด จะไม่ ได้ รั บ คะแนนส าหรั บ ความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ นั้น
4.9 เขียนชื่อ - นามสกุล ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่สอบ ตาแหน่งที่
สมัครสอบ และเลขประจาตัวผู้สมัครเฉพาะในที่ ที่กาหนดให้เท่านั้น
4.10 เมื่ ออยู่ ในห้ องประเมิ น ขณะประเมิ น ต้ อ งไม่ พู ดหรื อ ติ ดต่ อ กั บ ผู้ เข้ ารั บ
การประเมินอื่นหรือบุคคลภายนอก และไม่ออกจากห้องประเมิน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตและอยู่ในความดูแลของ
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมิน
4.11 ถ้ า สอบเสร็ จ ก่ อ นเวลาและส่ ง ค าตอบนั้ น แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจาก
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินก่อน จึงจะออกจากห้องประเมินได้
4.12 แบบทดสอบ กระดาษคาตอบที่ใช้ในการสอบจะนาออกจากห้องสอบไม่ได้
เว้นแต่คณะกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการสอบอนุญาตเท่านั้น
4.13 เมื่อหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินให้หยุดทา
ค าตอบจะต้ อ งหยุ ด ทั น ที แต่ จ ะออกจากห้ อ งประเมิ น ได้ ต่ อ เมื่ อ คณะกรรมการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม
การประเมินได้อนุญาตแล้ว
4.14 เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่ประเมินโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยัง
ไม่ได้เข้าประเมิน และต้องไม่กระทาการใดๆ อันเป็นการรบกวนผู้ที่ยังประเมินอยู่
4.15 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับการประเมินนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือ
พยายามทุจ ริต อาจไม่ได้รับ อนุญ าตให้เข้า รับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และ
คณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
4.16 ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ และไม่
มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้
ฉ) (ชื่ อ หน่ ว ยงาน )จะประกาศรายชื่ อ และขึ้ น บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการเลื อ กสรร
ในวันที…
่ …………ณ………………………และทาง www.………………………
ประกาศ ณ วันที่……………….………………………..........
(ลงชื่อ) ......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
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รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตาแหน่ง............................
แนบท้ายประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) ลงวันที่..................................
เลขประจาตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ
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(ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ครั้งที่ 2)

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
………………………………..
ตามที่ได้มีประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) ลงวันที่...........................................เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ
เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตาแหน่ง........................... และ (ชื่อหน่วยงาน) ได้ดาเนินการประเมินความรู้
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่..............................................ไปแล้ว นัน้
(ชื่อหน่ วยงาน) จึ งขอประกาศรายชื่อ ผู้ ผ่ านการประเมิ น ความรู้ความสามารถ ทั กษะ และ
สมรรถนะ ครั้ งที่ 1 และมี สิ ท ธิเข้ ารั บ การประเมิ น ความรู้ค วามสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 6. แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
เลขประจาตัวผู้สมัคร

ชื่อ - สกุล

หมายเหตุ
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ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
สมรรถนะและวิธีการประเมิน

วัน เวลาและสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

หมายเหตุ

1) มีความรู้ความเข้าใจ หรือ
วัน......................................................... ผู้ใดไม่มาภายในกาหนด
ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานใน
เวลา..................น.
วัน เวลา และสถานที่
ตาแหน่งที่สมัครสอบ
ณ ......................................................... ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ
2) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม
และไม่มีสิทธิเข้ารับการ
หรือจาเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ
ประเมินครั้งนี้
เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม
และความร่วมแรงร่วมใจ
ประเมินโดยการ สอบสัมภาษณ์
(100 คะแนน)

ประกาศ ณ วันที่..............................พ.ศ…………
(ลงชื่อ) ......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรร

68
(ตัวอย่างประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร)

ประกาศจังหวัด....................................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง.................................
----------------------------ตามที่ได้มีประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) ลงวันที่........................เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง................................นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลื อกสรร
และการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
ลาดับที่

เลขประจาตัวผู้สมัครสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกาหนด 2 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
เป็ นต้นไป และในอายุ บั ญชีถ้ามีกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิ ก
การขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ
1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างในตาแหน่งที่สอบได้
2. ผู้นั้นไม่มารายงานเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กาหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกาหนดวันเวลาที่ส่วนราชการกาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลาดับที่.......... มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป
ณ...........................พร้ อมน าใบรั บ รองแพทย์ ที่ อ อกให้ ไม่ เกิ น 1 เดื อ น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ต รวจร่ า งกาย และ
เริ่มปฏิบัติงานในวันที่..................................
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………………..
(ลงชื่อ) ........................................
(…………….……….……………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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(ตัวอย่างระเบียบวาระการประชุม)
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง................................
ครั้งที่ ........../...............
วันที่ .................................. เวลา .............. น.
ณ ห้องประชุม................................................
วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
(ชื่อหน่วยงาน) มีตาแหน่ง.............................. ว่าง จานวน ............. อัตรา สังกัด........................................
(ชื่อหน่วยงาน) จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง......................ดังกล่าว ตามคาสั่ง (ชื่อหน่วยงาน) ที่ ....../....... ลงวันที่ .......................... ดัง
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข............
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
ประธานได้มอบหมายให้ ..................................................... ซึ่งทาหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดดังนี้
2.1 รายละเอียดตาแหน่งว่าง
2.2 รายละเอียดประกาศ...................................ลงวันที่....................................เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง........................ โดยเลขานุการชี้แจงรายละเอียด การ
ประกาศรับสมัคร
2.3 จานวนผู้ที่มาสมัครสอบ
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า (ชื่อหน่วยงาน) จะดาเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
(สอบข้อเขียน) ในวันที่............................................ ขอให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาดังนี้
3.1 พิจารณาร่างประกาศ (ชื่อหน่วยงาน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ 1 และกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตาแหน่ง..................................
ตามเอกสารหมายเลข.........
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
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3.2 พิจารณามอบหมายหน้าที่ออกข้อสอบเพื่อประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ตามประกาศรั บ สมั ค รบุ ค คลเพื่ อ เลื อ กสรรเป็ น พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ได้ ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร โดยผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ดังนั้น วิธีการประเมินสมรรถนะ
ครั้ งที่ 1 โดยการสอบข้ อ เขี ย น ควรมอบหมายให้ ค ณะกรรมการออกข้ อ สอบตามสรรถนะของต าแหน่ ง
........................... และ(ชื่อหน่ วยงาน) ได้เสนอชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบแบบปรนั ยดังรายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข .............. โดยขอให้คณะกรรมการออกข้อสอบ ส่งข้อสอบให้ประธานคณะกรรมการฯ ใน
วันที่..............................................เวลา...................... น.
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
3.3 พิจารณากาหนดแนวทางการสอบสัมภาษณ์ และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
สมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์)
ประธานมอบหมายให้กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2
(สัมภาษณ์)
- กรรมการและเลขานุการชี้แจงว่า การสัมภาษณ์เป็นการประเมินบุคคลจากข้อมูลที่ได้จากใบสมัคร
การพูดคุยสนทนา พฤติกรรม และคุณลักษณะที่สังเกตเห็นได้ของผู้สมัคร เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือก
ผู้สมัครที่ผ่านการทดสอบ (ข้อเขียน) มาแล้วว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานใน
ตาแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบได้ จึงขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการสัมภาษณ์ ดังนี้
องค์ประกอบและเกณฑ์คะแนนการสัมภาษณ์
การสัมภาษณ์ มีคะแนนเต็ม............. คะแนน ซึ่งการให้คะแนนผูส้ มัครแต่ละคนนั้น
คณะกรรมการสัมภาษณ์จะต้องให้คะแนนตามองค์ประกอบ 2 ข้อ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข.......... คือ
1. ความรู้ ความสามารถ
คะแนนเต็ม
......... คะแนน
2. บุคลิกและคุณลักษณะอื่น ๆ คะแนนเต็ม
........ คะแนน
รวม ......... คะแนน
ทั้งนี้ ผู้ผ่านการสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่า .............. คะแนน
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
การสัมภาษณ์
- การจัดโต๊ะกรรมการสอบสัมภาษณ์
- กาหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ใน วันที่
............................ เวลา ..................... น. โดยใช้สถานทีส่ อบ ณ ......................................... หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน
เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ฝ่ายเลขานุการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
3.4 พิจารณาแผนการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข...........
มติ ที่ประชุม
..............................................................................................................................................................................
วาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)
เลิกประชุมเวลา ............................ น.
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แผนการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ขั้นตอน

กิจกรรม

1

จัดทาประกาศรับสมัคร

2
3

แพร่กระจายข่าวประกาศรับสมัครไปยังส่วนราชการ และ
สื่อมวลชนต่างๆ และผ่านทาง web site ของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ก.พ.
รับสมัครสอบ (พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง)

4

ตรวจสอบคุณสมบัติ

5

ประชุมคณะกรรมการ

6

เตรียมหาสถานที่สอบ และทาผังทีน่ ั่งสอบ

7

จัดทาประกาศรายชื่อผูม้ ีสิทธิสอบ

8

ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

9

จัดสถานทีส่ อบและวัสดุอุปกรณ์ในการสอบ

10

11

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- จัดทาข้อสอบ
- ดาเนินการสอบ (สอบจริง)
- ตรวจข้อสอบ และรวมคะแนนสอบ
จัดทาประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

12

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

13

ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)

14

กรอกคะแนนสอบสัมภาษณ์และประมวลผลรวม

15

จัดทาประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร

16

ประกาศรายชื่อผูผ้ ่านการเลือกสรร

17

รายงานตัวพร้อมเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

วันดาเนินการ

หมายเหตุ : แผนการดาเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ตามระเบียบ
(ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)
ตามระเบียบ
(ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)

อนุโลมใช้ระเบียบของ
ข้าราชการ (ก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ)

อนุโลมใช้ระเบียบของ
ข้าราชการ (ก่อนวันสอบ
สัมภาษณ์ไม่น้อยกว่า
5 วันทาการ)

อนุโลมใช้ระเบียบข้าราชการ
ส่งหนังสือ( EMS) แจ้งล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 5 วันนับแต่วันส่ง /
ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 วัน
นับแต่วันส่ง
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สถานที่รับสมัคร............................................................
เลขประจาตัวสอบ
ติดรูปถ่าย
1 นิ้ว

ใบสมัครสาหรับพนักงานราชการทั่วไป
……………………………….
1. ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อและนามสกุล
(นาย/นาง/นางสาว)…………………………………….……………………..………
ที่อยู่ที่ติดต่อได้……………………………………….………….……………
…………………………………………………………………………..…………
หมายเลขโทรศัพท์………………………..……………………..…………

สมัครตาแหน่ง
…………………………………….…………………….……………
วัน/เดือน/ปีเกิด
อายุ
……………………………..
สถานที่เกิด

………………………………..
เชื้อชาติ

หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน……………………………….….……..

……………………………..
สถานภาพสมรส

………………..……………..
สัญชาติ

ออกให้ที่อาเภอ/เขต………………….…จังหวัด………….…………....

………………………………..

……………..………………..

วันเดือนปีที่ออกบัตร………………..….หมดอายุ…………..…..……..

การรับราชการทหาร

ศาสนา

………………………………..

………………..……………..

E-mail Address………………………………………..……………...…..

อาชีพปัจจุบัน……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……….
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน……………………………………………………………….……………………………………………………………..…..
2. ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ปี พ.ศ.
สถานศึกษา
ประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/วิชาเอก
จาก
ถึง

หลักสูตรเพิม่ เติมการฝึกอบรม

3. ข้อมูลการทางานและประสบการณ์ทางาน (โปรดให้รายละเอียดของงานที่ทาในช่วง 3 ปีหลัง)
ปี พ.ศ.
ชื่อและที่อยู่
ตาแหน่งงานและ
เงินเดือน
ของหน่วยงาน
หน้าที่โดยย่อ
จาก
ถึง

สาเหตุที่ออกจากงาน
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โปรดระบุความสาเร็จของงานที่ทาผ่านมาในช่วง 3 ปีหลัง (ถ้ามี)

โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ทไี่ ด้รับ และอธิบายว่าประสบการณ์นั้นๆ เป็นประโยชน์ต่องานที่สมัคร
ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง

4. ข้อมูลความรู้ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

5. บุคคลอ้างอิง (ขอให้ระบุชื่อบุคคลที่คุ้นเคยกับการทางานของท่าน เช่น ผู้บังคับบัญชาโดยตรง โปรดอย่าระบุชื่อบุคคลที่
เป็นญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล

ตาแหน่งปัจจุบัน

ที่ทางานปัจจุบันและโทรศัพท์

ระบุความสัมพันธ์กับท่าน

6. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ 8 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนใดเป็นความเท็จหรือไม่ตรงกับความจริง
ให้ถือเป็นหลักฐานเพื่อเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที
ลงชื่อ……………………………………………..ผูส้ มัคร
(……………………………………………)
ยื่นใบสมัครวันที่………..เดือน………………พ.ศ…………..
เฉพาะเจ้าหน้าที่
เอกสารและหลักฐานครบถ้วน

มีปัญหาคือ

เจ้าหน้าที่ได้รับเงินค่าธรรมเนียมสอบจานวน 100 บาท

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

ไว้แล้ว ตามที่ใบเสร็จรับเงินเลขที.่ ...........เล่มที่..................

(ลายมือชื่อ)................................................เจ้าหน้าทีร่ ับสมัคร

(ลายมือชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่รับเงิน

วันที่............/................/............

วันที่............/................/............
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(ตัวอย่างคาร้องขอสมัครพนักงานราชการ)
แบบคาร้องขอสมัครพนักงานราชการ

เขียนที…่ ……….…….…………………………
วันที่………เดือน………………..พ.ศ…………
เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..............................................................................................
เป็นผู้จบการศึกษา (ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร)...………………………………………………………………………………….
วิชาเอก/สาขา................................................................................................................................................ ......
โดยได้รับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ.......................................................................................................................
เมื่อวันที่................เดือน.................................พ.ศ………………(ภายในวันปิดรับสมัคร) มีความประสงค์ที่จะสมัคร
เพื่อรับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกรม/สานักงาน.....................................................................................
ตาแหน่ง...............................................................ซึ่งรับสมัครจากผู้ที่ได้รับวุฒิ.....................................................
วิชาเอก/สาขา......................................................................................................................................................
โดยรับสมัครระหว่างวันที่........เดือน...........................พ.ศ..............ถึงวันที่........เดือน…………………..พ.ศ...........
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ ขอยื่น (หลักฐานการศึกษา)……………………………………………………………………………ไว้ก่อน
ทั้งนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิ ของข้าพเจ้าที่ได้ยื่นสมัครแล้ว ปรากฏว่า ก.พ.
ยังมิได้รับรองคุณวุฒิของข้าพเจ้าหรือคุณวุฒิดังกล่าวไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่ข้าพเจ้าสมัคร อันมีผล
ทาให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครที่กล่าวถึงข้างต้น ข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณารับสมัคร ข้าพเจ้าด้วย จะขอบคุณยิ่ง
………………………………….…………..
(………………………….…….……………)
ผูส้ มัคร
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(ตัวอย่างแผนการดาเนินการการนารายชื่อพนักงานราชการ)
แผนการดาเนินการนารายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการเลือกสรรใน (ตาแหน่งเดิม) (ชื่อหน่วยงานเดิม)
มาขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไป ผู้ผ่านการเลือกสรรใน ตาแหน่ง.................ของ (ชื่อหน่วยงาน)

ขัน้ ตอน
1 ประชุมคณะกรรมการ
2 จัดทาหนังสือถึงผู้สมัคร

กิจกรรม

3

จัดส่งหนังสือถึงผูส้ มัคร

4
5
6
7
8
9

รับสมัคร
จัดทารายชื่อผูม้ ีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ประกาศรายชื่อผู้มสี ิทธิเข้ารับการประเมิน
ประเมินสมรรถนะ
ประมวลคะแนนและจัดทาประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

10

จัดส่งหนังสือถึงผูผ้ ่านการคัดเลือก

11
12

รายงานตัวและดาเนินการจัดจ้าง
ส่งประกาศผลการคัดเลือกไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชี

วันที่ดาเนินการ

หมายเหตุ

ก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ไม่น้อยกว่า 3 วัน

ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ก่อนวันรายงานตัว
ไม่น้อยกว่า 5 วัน
ภายใน 5 วัน
นับจากวันประกาศ
การขึ้นบัญชี
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(ตัวอย่างคาสั่ง กรณีนารายชื่อ)

คาสั่งจังหวัด...............................
ที่ ……….…/………..….
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนารายชื่อพนักงานราชการทั่วไปผู้ผ่านการเลือกสรรใน
(ตาแหน่งเดิม) (ชื่อหน่วยงานเดิม) มาขึ้นบัญชีเป็นพนักงานราชการทั่วไปผู้ผ่านการเลือกสรร
ในตาแหน่ง.................ของ (ชื่อหน่วยงาน)
-------------------------ด้วย จังหวัด..........................ได้อนุมัติให้นารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนัก งาน
ราชการทั่วไป ใน (ตาแหน่งเดิม) ของ (ชื่อหน่วยงานเดิม) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่
.......................มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผา่ นการเลือกสรรในตาแหน่ง........................ของ (ชื่อหน่วยงาน)
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 5 ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของ
พ นั กงาน ราช การ พ .ศ. 2 5 5 2 ลงวั น ที่ 1 1 กั น ยายน 255 2 และค าสั่ ง กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
ที่ .........../............. ลงวั น ที่ ....................... เรื่ อ ง มอบอ านาจการบริ ห ารงานบุ ค คล พนั ก งานราชการให้
ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินการนารายชื่อพนักงานราชการทั่วไปฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
ประธานกรรมการ
2.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
3.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
4.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการ
5.
(ชื่อ - นามสกุล)
(ตาแหน่ง)
กรรมการและเลขานุการ
ทั้ ง นี้ ให้ ค ณะกรรมการดั ง กล่ า วมี ห น้ า ที่ ป ระเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง ผู้ ที่ จ ะ
น ารายชื่ อ มาขึ้ น บั ญ ชี หรื อ แต่ งตั้ งคณะกรรมการสั ม ภาษณ์ กรรมการตรวจข้ อ สอบ กรรมการทดสอบ
การปฏิ บั ติ งานหรื อ กรรมการอื่ น หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ให้ ด าเนิ น การในเรื่ อ งต่ า งๆ ได้ ต ามความจ าเป็ น และ
เมื่ อ ด าเนิ นการประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง เสร็ จ สิ้ น แล้ ว ให้ รายงานผลกรประเมิ น เพื่ อ
(ชื่อหน่วยงาน) จะได้ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่ง.............................ต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ……………………………………………..
(ลงชื่อ)......................................................
(………………………………………………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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แบบฟอร์มรายละเอียดตาแหน่งพนักงานราชการที่ว่าง
ลาดับที่

ชื่อตาแหน่ง

หน่วยงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง

ความรู้ความสามารถ
(สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์)

ค่าตอบแทน

จานวน
อัตราว่าง

78

ที่ กษ 1102/

ที่อยู่
วันที่

เรื่อง

การนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง……………………..……….....
ของ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ในตาแหน่ง......................................ของ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด)

เรียน

ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการลาดับที่ (

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดเกี่ยวกับการนารายชื่อฯ
2. ใบสมัคร

ชื่อ – สกุล

)

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

ด้วย (จังหวัด..................................) ได้อนุมัติให้ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด) ดาเนินการนารายชื่อ
ผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่ง............................. ของ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี)
ตั้งแต่ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุจานวน........................ราย ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร
เมื่อวันที่...........เดือน.........................พ.ศ...........มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรร ในตาแหน่ง.................................
ของ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด) โดยการประเมินสมรรถนะ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ฉะนั้น หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินฯ เพื่อนารายชื่อมาขึ้นบัญชีเป็นผู้
ผ่ านการเลื อกสรร ในต าแหน่ งดั งกล่ าวของ (ส านั ก งานสหกรณ์ จั งหวั ด ) ขอให้ ไปยื่ น ใบสมั ค รด้ วยตนเอง
ณ (หน่ วยงานของส านั กงานสหกรณ์ จั งหวั ด) ในวั นและเวลาราชการ หรือส่ งใบสมั ครทางไปรษณี ย์ ไปยั ง
(หน่วยงานของสานักงานสหกรณ์จังหวัด) ระหว่างวันที่................ ถึงวันที่................ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนี ยม
แต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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เลขประจาตัวเข้ารับการประเมิน .............................

ใบสมัครพนักงานราชการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เรียน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ติดรูปถ่าย
ขนาด 1 นิ้ว
ถ่ายไม่เกิน
1 ปี

ด้วยข้าพเจ้าเป็นผูผ้ ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตาแหน่ง.........................................................
ลาดับที่..............ตามประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรของ..................................................................................................
ลงวันที่..................เดือน............................................พ.ศ. .................มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
……………………………….…………………….….ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ จึงขอแจ้งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – สกุล (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………สัญชาติ..................................
เกิดวันที่........เดือน......................พ.ศ..................อายุ..........ปี.............เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
เลขประจาตัวประชาชน...................................................เกิดที่จังหวัด………….………..……….…..….……..…
สถานที่อยู่อาศัยเป็นการถาวรและมีความคุ้นเคยมากทีส่ ุดคือจังหวัด.......................................................
สถานที่ติดต่อได้สะดวกรวดเร็ว
บ้านเลขที่…………..….หมู่ท…ี่ ………………ตรอก/ซอย..........................ถนน................................................
ตาบล/แขวง ...................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................
รหัสไปรษณีย์...................................โทร........................................E-mail………………….……...……………..
2. ประวัติการศึกษา(ให้กรอกทุกวุฒิที่ได้รับและแนบสาเนาแสดงผลการเรียนเฉพาะวุฒิที่ใช้สมัครเข้ารับการ
ประเมิน)
วุฒิที่ได้รับ

สาขา/วิชาเอก

คะแนนเฉลีย่ ตลอด
หลักสูตร

ชื่อสถานศึกษา

พ.ศ.ที่สาเร็จ
การศึกษา

ม.6/ปวช.
ปวท./ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี/โท
กาลังศึกษาต่อ/อื่นๆ
3. ประวัติการทางาน/การฝึกอบรม
สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

เงินเดือน (บาท)

ระยะเวลา

เหตุผลที่ลาออก

4.
ความรู้ความสามารถพิเศษ
.....................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่แจ้งไว้ในใบสมัครนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)......................................................ผู้สมัครเข้ารับการประเมิน
วันที่................../.................../................
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รายละเอียดเกี่ยวกับการนารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตาแหน่ง
ของ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี) มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ตาแหน่ง
ของ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด)
1. การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่งโดยวิธีการสั มภาษณ์ ซึ่งจะประกาศรายชื่อผู้ มี สิ ทธิเข้ารับการ
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง และกาหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับ
ตาแหน่ง ภายในวันที่……………………………………… ทางเว็บไซต์ www.................................
ส าหรั บ เกณฑ์ ก ารตัด สิ น ผู้ ผ่ านการประเมิน ความเหมาะสมกั บต าแหน่ ง จะต้อ งเป็ น ผู้ ที่ ได้ค ะแนน
ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งรวมทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
อัตรา
3. ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ หน่วยงานที่สังกัด คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ความรู้ความสามารถ (สมรรถนะ)
ค่าตอบแทน (ตามเอกสารแนบ)
4. วิธีการสมัครเข้ารับการประเมิน
(การระบุวิธีการสมัครขึ้นอยู่กับหน่วยงานจะเลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือทั้งสองวิธี)
4.1 สมัครด้วยตนเอง ณ ....................... ตั้งแต่วันที่ ................................... ในวันและเวลาราชการ โดย
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน ๑ ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) จานวน ๑ รูป (ติดในใบสมัคร)
- สาเนาแสดงผลการศึกษา (ให้ระบุเช่น สาเนาปริญญาบัตร สาเนาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ
สาเนาระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นเป็นผู้มีคุณวุฒิตรงกับตาแหน่งที่สมัคร) จานวน
อย่างละ 2 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันรับสมัคร จานวน 1 ฉบับ
- สาเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสาคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-นามสกุลใน
หลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จานวน ๑ ฉบับ
ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” พร้อมลงลายมือชื่อกากับ
๔.๒ การสมัครโดยทางไปรษณีย์ ผู้สมัครต้องดาเนินการดังนี้
๔.๒.๑ กรอกข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งติดรูปถ่ายขนาด
๑ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันสมัคร) และลงลายมือชื่อในใบสมัคร
๔.๒.๒ ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานต่างๆ ตามข้อ ๔.๑ ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยัง
(ระบุชื่อหน่วยงานพร้อมที่อยู่) ภายในวันที่ ......................................โดยถือวันที่ทาการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรา
รับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา
๔.๓ ให้นาบัตรประจาตัวประชาชนไปในวันประเมินทุกครั้ง
5. ผู้ที่ไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมิน หรือสมัครเข้ารับการประเมินแล้วแต่ไม่ได้ขึ้นบัญชีจะยังคงมีชื่ออยู่ใน
บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตาแหน่งเดิมของ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี) และมีสิทธิอยู่ตามเดิม
6. ผู้ที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตาแหน่ง
ของ (สานักงาน สหกรณ์
จังหวัด)
จะมีสิทธิได้รับการจัดจ้างก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกเลิกการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ในตาแหน่ง
ของ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี)
7. เมื่อได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในส่วนราชการที่ขอใช้บัญชีฯแล้วพนักงานราชการต้องสละสิทธิ์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรในบัญชีเดิม โดยให้จัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร
8. ผู้ที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด)
ที่อยู่
โทร.
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(ตัวอย่างประกาศ)

ประกาศคณะกรรมการดาเนินการนารายชื่อพนักงานราชการทั่วไป

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ ตาแหน่ง……………………
--------------------------------ตามที่ (ชื่อหน่วยงาน) นารายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน
(ตาแหน่งเดิม) ของ (ชื่อหน่วยงานเดิม) ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เมื่อวันที่.......................มาขึ้ น
บัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรในตาแหน่ง........................ของ (ชื่อหน่วยงาน) โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรรตาม
ประกาศดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ที่ มี สิ ท ธิ เข้ า รั บ การประเมิ น และมี ค วามประสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า รั บ การประเมิ น ฯ
ยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ ...................................... นั้น
บัดนี้ ได้พ้นกาหนดระยะเวลาของการยื่นใบสมัครแล้ว มีผู้มาแสดงความจานงสมัครเข้ารับการ
ประเมิ น ฯ ในต าแหน่ ง .......................... จ านวน.........ราย (ชื่ อ หน่ ว ยงาน) จึ ง ขอประกาศรายชื่ อ
ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้
ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ
เลขประจาตัวผู้เข้ารับ
การประเมิน

ลาดับที่สอบได้บัญชีเดิม
ของ (ชื่อหน่วยงานเดิม)

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

ข) ก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ในการประเมิ น สมรรถนะ ให้ ผู้ มิ ท ธิ เข้ ารับ การประเมิ น
สมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ในตารางสอบ ดังนี้
วัน
เวลา
............................................. .............................................

สถานที่สอบ
.................................................................

/ ค) ประกาศ...
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-2ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ
(ชื่ อ หน่ ว ยงาน) จะประกาศรายชื่ อ ผู้ ผ่ า นการประเมิ น สมรรถนะ ในวั น ที่ …………………
ณ...…………………และ ณ..................................และทาง www.………………….
ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
ผู้ส มัครต้ องมาให้ ทัน ตามกาหนดที่ ประกาศ และจะเข้าห้ องสอบเพื่อเข้ารับการสั มภาษณ์
ต่อเมื่อกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบเรียกชื่อให้เข้ารับการประเมิน โดยจะเรียนตามลาดับเลข
ประจาตัวสอบจากน้อยไปหามาก ผู้สมัครที่มาไม่ทันหรือไม่อยู่ในขณะที่เจ้าหน้าที่เรียกชื่อสอบ จะไม่อนุญาตให้
เข้ารับการประเมินไม่ว่ากรณีใด ๆ และจะถือว่าเป็นผู้ขาดสอบ
เมื่อผู้ ส มัครถูกเรี ย กชื่อเข้าห้ องสอบ ผู้ ส มั ครต้องลงลายมื อชื่อ และรับใบสมั ครเข้ารับการ
ประเมินจากกรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการสอบ
ประกาศ ณ วันที่ ……………….………………………..........
(ลงชื่อ) ......................................................
(.......................................................)
ประธานกรรมการดาเนินการนารายชื่อ
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แบบประเมินสมรรถนะ (สัมภาษณ์)
ตาแหน่ง.................................................

เลขประจาตัวสอบ

องค์ประกอบที่ใช้พิจารณาในการประเมิน
1. ความรู้ความสามารถ (50 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติการศึกษา ประวัติทางานและ
สัมภาษณ์เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจ หรือความ
คิดเห็นเกี่ยวกับงานในตาแหน่งที่สมัครสอบ
2. บุคลิกและคุณลักษณะอื่นๆ (50 คะแนน)
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว บุคลิกลักษณะทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาคุณลักษณะอื่นๆ ที่
เหมาะสมหรือจาเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ ในด้านต่างๆ เช่น
การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี การสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ
สรุปผลการประเมิน

คะแนน

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผู้ประเมิน
(…………………………………………………………… )
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ............
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(ตัวอย่างประกาศ)

ประกาศจังหวัด..........................
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตาแหน่ง................................
----------------------------ตามที่ ได้ มี ป ระกาศคณะกรรมการด าเนิ น การน ารายชื่ อ พนั ก งานราชการทั่ ว ไป ลงวัน ที่
..............เรื่ อ ง รายชื่ อผู้ มี สิ ทธิ เข้ ารั บ การประเมิ น สมรรถนะ และก าหนดวั น เวลา สถานที่ ในการประเมิ น
สมรรถนะ ตาแหน่ง……………………นั้น
บัดนี้ การเลือกสรรได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
เลขประจาตัวที่
ลาดับที่ผ่าน
ลาดับที่
ชื่อ – สกุล
เข้ารับการประเมิน
การเลือกสรรบัญชีเดิม
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป ในตาแหน่ง.................................ของ (ชื่อหน่วยงาน) ได้ทราบว่า
1. บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง.......................
นี้ ให้ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปใน (ตาแหน่งเดิม) ของ
(ชื่อหน่วยงานเดิม) ยังไม่หมดอายุ
2. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตาแหน่ง
......................นี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตาแหน่ง
ดังกล่าว คือ
2.1 ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตาแหน่ง...............
ของ (ชื่อหน่วยงาน)
2.2 ผู้ นั้ น ไม่มารายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในระยะเวลาที่
(ชื่อหน่วยงาน) กาหนด
2.3 ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติงานได้ตามกาหนดเวลาที่ (ชื่อหน่วยงาน) กาหนด
ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลาดั บที่............... มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ
ทั่วไป ณ..................................................................................พร้อมนาใบรับรองแพทย์ที่ ออกให้ ไม่เกิน 1 เดื อน
นับตั้งแต่วันที่ตรวจร่างกาย และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่.....................
ประกาศ ณ วันที่…………………………………………………..
(ลงชื่อ)....................................................
(………………………………………………)
ผูว้ ่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ที่ กษ 1102/

ที่อยู่
วันที่

เรื่อง

ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

เรียน

ผู้ผ่านการเลือกสรร ลาดับที่..............(ชื่อ - สกุล)

ตามที่ (ชื่อหน่วยงาน) ได้มีประกาศลงวันที่....................................เรื่อง บัญชีรายชื่ อผู้ผ่านการ
เลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตาแหน่ง..........................และท่านเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรได้ใน
ลาดับที่................ นั้น
บัดนี้ ถึงลาดับที่ที่จะจัดจ้างท่านเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งดังกล่าวตามประกาศ หาก
ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตาแหน่ง...........................ขอให้ท่านไปรายงาน
ตัว ณ.................................เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่.........................เวลา.............น. ห ากไม่ไปรายงานตัวตาม
วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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ที่ กษ 1102/

ที่อยู่
วันที่

เรื่อง
เรียน

ขอสละสิทธิ์ผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตาแหน่ง.............ของ(ส่วนราชการเจ้าของบัญชี)
(หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของบัญชี)

อ้างถึง ประกาศ (ส่วนราชการเจ้าของบัญชี) ลงวันที่......................................
ตามประกาศที่อ้างถึง ได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรของเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ตาแหน่ง....................................ซึ่งมีข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................ลาดับที่ .........หมายเลขประจาตัว
สอบ.......................................ที่มีรายชื่ออยู่ในประกาศ และ (สานักงานสหกรณ์จังหวัด) ได้ขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร จาก
(ส่วนราชการเจ้าของบัญชี) มาเพื่อพิจารณาจัดจ้าง นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ผ่านการประเมินสมรรถนะในตาแหน่ง..........................................ตามประกาศ (จังหวัด
......................................) ลงวันที่..................................................และได้รบั การจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตาแหน่งดังกล่าว
เมื่อวันที่.......................................แล้ว จึงขอสละสิทธิ์รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามประกาศ (ส่วนราชการเจ้าของบั ญชี)
ลงวันที่....................................ตั้งแต่วันที่ (วันที่ได้รับการจัดจ้าง) เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
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(ตัวอย่างคาสั่งจัดจ้าง)

คาสั่งจังหวัด.................................
ที่ ............../…………....
เรื่อง การจัดจ้างพนักงานราชการ
---------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 11 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ .........../.......... ลงวันที่ ............ เรื่อง มอบอานาจการบริหารงาน
บุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงให้จัดจ้างพนักงานราชการ จานวน........ราย ดังบัญชีรายละเอียด
แนบท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ................................................................
การลงนามกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจ
(………………….……………)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(………………….……………)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สั่ง ณ วันที่.......................................................
………………………………
(………………….……………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ : กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สหกรณ์จังหวัด
ให้อ้างคาสั่งการมอบอานาจไว้ในคาสั่งจัดจ้าง ด้วย
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(ตัวอย่างแนบท้ายคาสั่ง)
บัญชีรายชื่อพนักงานราชการ แนบท้ายคาสั่ง (ชื่อหน่วยงาน) ที่........../......... ลงวันที่....................................................
ลาดับ
ที่
1

ชื่อ-สกุล
หมายเลขประจาตัวประชาชน
นายสหกรณ์ โคนม
1 1111 11111 11 1

วุฒิการศึกษา

ตาแหน่ง/สังกัด

บริหารธุรกิจบัณฑิต นักวิชาการสหกรณ์
(การตลาด)
กลุม่ ตรวจการสหกรณ์
สานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ตาแหน่ง
เลขที่
999

อัตรา
ค่าจ้าง/
เงินเดือน
18,000

ระยะเวลาจ้าง
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
๑ ตุลาคม
๒๕๕๙
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

หมาย
เหตุ
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(ตัวอย่างสัญญาจ้างพนักงานราชการ)
สัญญาเลขที่............/............

สัญญาจ้างพนักงานราชการ
กรมส่งเสริมสหกรณ์
สัญญาจ้างพนักงานราชการฉบับนี้ ทาขึ้น ณ................................................................................
เมื่อวันที่............................................ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์.........................................................................
โดย................................................................. ตาแหน่ง..........................................................................................
ผู้แทน/ผู้รับมอบอานาจตามคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่............./...............ลงวันที่...............................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “กรมส่งเสริมสหกรณ์” ฝ่ายหนึ่ง กับ นาย/นาง/นางสาว..................................................
อายุ...........ปี หมายเลขประจาตัวของผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน........................................................................
อยู่บ้านเลขที่....................................... ถนน..............................................ซอย.......................................................
แขวง/ตาบล........................................ เขต/อาเภอ.........................................จังหวัด .............................................
รหัสไปรษณีย์.......................... โทรศัพท์..................................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “พนักงานราชการ”
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายต่างได้ตกลงร่วมกันทาสัญญาจ้างไว้ต่อกัน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ต กลงจ้ า ง และพนั ก งานราชการตกลงรั บ จ้ า งท างานให้ แ ก่
กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังต่อไปนี้
 กลุ่มงานบริการ
ตาแหน่ง..................................................................
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ตาแหน่ง..................................................................
ข้อ 2 พนักงานราชการมีหน้าที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
ไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ในกรณีที่มีปั ญหาว่างานใดเป็นหน้าที่การงานตามสัญญาจ้างนี้หรือไม่ หรือกรณีที่มี ข้อสงสัย
เกี่ยวกับข้อความของสัญญาจ้าง หรือข้อความในเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง ให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัย
และพนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยนั้น
ข้อ 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ตกลงจ้างพนักงานราชการมีกาหนด....................ปี....................เดือน
เริ่มตั้งแต่วันที่.........เดือน......................พ.ศ............. และสิ้นสุดในวันที่..........เดือน..........................พ.ศ................
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นไปตามรายละเอียดแนบท้าย
สัญญาจ้าง และให้ถือว่าเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง
ข้อ 4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ตกลงจ่าย และพนักงานราชการตกลงรับค่าตอบแทน เป็นอัตรา
ค่าจ้างเดือนละ.....................................บาท
ทั้ งนี้ พนั ก งานราชการต้ อ งเป็ น ผู้ รับ ผิ ด ชอบในการเสี ย ภาษี เงิน ได้ และเงิน ประกั น สั งคม
โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์จะเป็นผู้หักไว้ ณ ที่จ่าย
ข้ อ 5 พนั ก งานราชการอาจได้ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ตามระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หรือตามที่คณะกรรมการ หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนด
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ข้อ 6 กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ จะท าการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติงานของพนั กงานราชการตาม
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดผลการประเมินตามวรรคหนึ่งเป็นประการใดให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ 7 สัญญานี้สิ้นสุดลงเมื่อเข้ากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เข้ากรณีใดกรณี หนึ่งตามที่กาหนดในข้อ 28 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
(2) พนั ก งานราชการลาออกจากการปฏิ บั ติ งาน ตามข้ อ 29 ของระเบี ย บส านั ก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการลาออกจากราชการ
ของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม
(3) มีการเลิกสัญญาจ้างตามข้อ 30 ของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. 2547
(4) เหตุอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 8 พนั กงานราชการมีหน้ าที่ ต้องรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามที่กาหนดใน
ระเบี ยบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนั กงานราชการ พ.ศ. 2547 และหรือที่กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ประกาศ
กาหนด
ในกรณี ใดซึ่ ง เกี่ ย วกั บ วิ นั ย และการด าเนิ น การทางวิ นั ย และกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ ยั ง มิ ไ ด้
ประกาศระเบียบเพื่อบังคับใช้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ
พ.ศ. 2537 ซึ่งว่าด้วยวินัยและการรักษาวินัยโดยอนุโลม
ข้อ 9 ในกรณีพนักงานราชการละทิ้งงานก่อนครบกาหนดเวลาตามข้อ 3 หรือปฏิบัติงานใดๆ
จนเป็ นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ในระหว่างอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช้
ค่ าเสี ย หายให้ ก รมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ทุ กประการภายในก าหนดเวลาที่ ก รมส่ ง เสริม สหกรณ์ เรียกร้องให้ ช ดใช้
และยินยอมให้กรมส่งเสริมสหกรณ์หักค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นการชดใช้ค่าเสียหายได้ เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย
ข้อ 10 พนักงานราชการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ประกาศหรือคาสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ที่ออกตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ข้อ 11 พนักงานราชการจะต้องประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคั บ และคาสั่ง
ของทางราชการ ทั้ งที่ได้ ออกใช้ บั งคับแก่พนั กงานราชการอยู่แล้ วก่อนวันที่ลงนามในสั ญญาจ้างนี้ และที่ จะออก
ใช้บั งคับต่อไปในภายหลั ง โดยพนั กงานราชการยินยอมให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ หรือคาสั่ งต่างๆ ดังกล่ าวเป็ น
ส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างนี้
ข้อ 12 พนั กงานราชการต้ องปฏิ บั ติงานให้ กั บกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ต ามที่ ได้ รับ มอบหมาย
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกาลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรู้และทักษะ
เพิ่มเติมหรือกระทาการใดๆ เพื่อให้ผลงานในหน้าที่มีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้ ต้องรักษาผลประโยชน์ และชื่อเสียงของ
ราชการ และไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของทางราชการให้ผู้หนึ่งผู้ใดทราบ โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบ
งานนั้นๆ
ข้ อ 13 ในระหว่ างอายุ สั ญ ญาจ้ างนี้ หากพนั กงานราชการปฏิ บั ติ งานตามสั ญ ญาจ้ างแล้ ว
ก่อให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ลิขสิทธิ์ของผลงานดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
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ข้อ 14 พนักงานราชการจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใดๆ
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนามาใช้ในการปฏิบัติตามสัญญานี้
ข้อ 15 สิทธิ หน้ าที่และความรับผิดชอบของพนักงานราชการนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
สัญญาจ้างนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ทางราชการกาหนดไว้
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาอ่าน ตรวจสอบและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ดังกล่าวข้างต้น และ
ต่างฝ่ายต่างเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ
การลงนามกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจ
(………………….……………)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(………………….……………)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ลงชื่อ......................................................กรมส่งเสริมสหกรณ์
(.................................................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ลงชื่อ.....................................................พนักงานราชการ
(..................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(..................................................)
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(...................................................)

หมายเหตุ : 1. กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สหกรณ์จังหวัด ให้อ้างคาสั่ง
การมอบอานาจไว้ในสัญญาจ้าง
2. เอกสารประกอบ
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาวุฒิการศึกษา
- เอกสารอื่นๆ เช่น สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล, ใบสาคัญการสมรส เป็นต้น
- ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก

92
เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้าง
หน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการทั่วไป
กลุ่มงาน.........................................ตาแหน่ง.................................สังกัดที่ต้องปฏิบัติงาน......................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์อาจมีคาสั่ง
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่หรือมีคาสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างอื่นได้ โดยไม่ต้องแก้ไขสัญญา
และพนักงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถือเป็นการกาหนดระยะเวลาการมา
ปฏิบัติงานตามสัญญานี้
กาหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติหน้าที่
พนักงานราชการทั่วไป
 ปฏิบัติงานตามเวลาการปฏิบัติราชการปกติ
 ปฏิบัติงานตามระยะเวลา ดังนี้......................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 อื่น ๆ.............................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้กาหนดรายละเอียดมาตรฐานทั่วไปของงานในตาแหน่งใด
ไว้แล้ว อาจกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานราชการให้ปฏิบัติตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กาหนดไว้
สาหรับตาแหน่งนั้นก็ได้
2. ในกรณีจาเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาจมีคาสั่งมอบหมายงาน
ให้พนักงานราชการปฏิบัติเป็นพิเศษนอกเหนือจากขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่กาหนดไว้ได้ โดยไม่ต้องแก้ไข
สัญญา และพนั กงานราชการยินยอมปฏิบัติตามคาสั่งของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยถือเป็นการกาหนดหน้าที่
ความรับผิดชอบตามสัญญานี้
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แบบหนังสือขอลาออกจากราชการของพนักงานราชการ
เขียนที…่ ……………………….…………………………..
วันที่………เดือน…………………..พ.ศ………
เรื่อง ขอลาออกจากราชการ
เรียน …………………………………………………….
ด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอลาออกจากราชการ เพราะ..................................................................
...................................................................................จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาตให้ลาออกจากราชการ
ตั้งแต่วันที่…….…..เดือน……………………...……….พ.ศ…………...เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าได้เริ่มรับราชการเมื่อวันที่.......เดือน....................พ.ศ.......... ขณะนี้ดารงตาแหน่ง......................
แผนก/งาน...........................................กอง.......................................ได้รับค่าตอบแทน................................บาท
ถูก
ขณะนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้

(ขีดคาฆ่าที่ไม่ใช้)
กล่าวหาว่ากระทาผิด

ไม่ถูก (ขีดคาฆ่าที่ไม่ใช้)
วินัยหรือคดีอาญา เรื่อง.........................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ
(………………………………………..)
ตาแหน่ง………………….……………..…………
คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า.....................................................................ตาแหน่ง.................................................................
แผนก/งาน/หน่วย/อาเภอ...................................................กอง/จังหวัด...............................................................
ได้พิจารณาการขอลาออกจากราชการของ นาย/นาง/น.ส......................................................แล้ว ขอรั บรองดังนี้
1. ผู้ลาออกเป็นผู้ที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาผิด
อาญาหรือไม่.........................................................................................................................................................
2. ผู้ลาออกเป็นผู้ที่มีพันธะหรือกรณีต้องใช่เงินหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ทางราชการหรือหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้องอย่างใดหรือไม่......................................................................................................................................
ลงชื่อ.........................................
(....................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ............
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(ตัวอย่างคาสั่งลาออก)

คาสั่งจังหวัด......................................
ที่ ............../……….....
เรื่อง อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ
---------------------------ด้วย นาย/นาง/นางสาว....................................................................................พนักงานราชการ
ตาแหน่ง.....................................................................สานักงานสหกรณ์จังหวัด..................................................
สัญญาจ้างเลขที่..................................ลงวันที่.............................................มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการ
เพื่อไป......................................................ตั้งแต่วันที่...................................................
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อ 29 แห่งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. 2547 และคาสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ………./……...…. ลงวันที่………………………...……. เรื่อง มอบอานาจการ
บริหารงานบุคคลพนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงอนุญาตให้ นาย/นาง/นางสาว..........................................
ลาออกจากราชการได้ ตั้งแต่วันที่....................................................... เป็นต้นไป

การลงนามกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจ
(………………….……………)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
(………………….……………)
สหกรณ์จังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สั่ง ณ วันที่......................................................
…………………………………..
(……………………….……………)
ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

หมายเหตุ : กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ สหกรณ์จังหวัด
ให้อ้างคาสั่งการมอบอานาจไว้ในคาสั่งลาออก ด้วย

