คูมือ
การสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการทั่วไป

สารบัญ
หนา
แผนผังขั้นตอนการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป………. ๑
การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ………………………… ๒
การจัดทําประกาศรับสมัคร…………………………………………………………….. ๕
รายละเอียดที่ตองระบุในประกาศรับสมัคร…………………………………………... ๖
การกําหนดสมรรถนะ คะแนนเต็ม และการประเมินสมรรถนะ……………………. ๘
การรับสมัคร……………………………………………………………………………… ๑๕
การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ…………………………… ๑๘
การดําเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ…………………………………. ๒๑
การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ………………………………………… ๒๔
การออกคําสั่งจางและการทําสัญญาจาง ……………………………………………... ๒๗
การรายงานผลการดําเนินการ…………………………………………………………. ๓๔
คําอธิบายเพิ่มเติม………………………………………………………………………. ๓๗
ระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของ และแหลงขอมูลเพิ่มเติม……………………… ๓๘

๑

แผนผังสรุปขั้นตอนการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

หนวยเสนอความตองการ
จางพนักงานราชการ
มายัง กพ.ทอ.

เมื่อไดรับอนุมัติตําแหนง
หนวยออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ

คณะกรรมการ ฯ จัดทํา
ประกาศรับสมัคร

คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการ
รับสมัคร

คณะกรรมการ ฯ
ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ
เขารับการเลือกสรร

คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการ
ประเมินสมรรถนะ

กพ.ทอ. สรุปผลการ
ดําเนินการและรวบรวม
สําเนาเอกสารรายงาน คพร.

หนวยสงสําเนาเอกสารการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
และแบบฟอรมรายงานบัญชี
ผูผานการเลือกสรรให กพ.ทอ.

หนวยออกคําสั่งจาง ,จัดทําสัญญา
จางและดําเนินการดานสิทธิ
ประโยชนของพนักงานราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร ,คะแนนแตละรายการ
และกําหนดอายุบัญชีรายชื่อ

คณะกรรมการ ฯ รายงานผล
การดําเนินการตอ
หัวหนาหนวยเพื่อประกาศผล

๒

การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ
หัวหนาสวนราชการออกคําสั่งแตงตั้ง “คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร
พนักงานราชการ” โดยออกคําสั่งในนามกองทัพอากาศ ซึ่งอยางนอย ตองประกอบดวย
๑. หัวหนาหนวย
๒. ผูแทนของหนวยงานที่รับผิดชอบงาน/โครงการ
ของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร

เปนประธาน
เปนกรรมการ

xx. หัวหนาสายงานดานกําลังพลของหนวยงาน
ที่รับผิดชอบ/โครงการของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร เปนกรรมการและเลขานุการ

หมายเหตุ
- การออกคําสั่งใช คําสั่งกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ / พ.ศ.
- ประธานตองเปนหัวหนาหนวยเทานัน้ จะใหผูอนื่ เปนแทนไมได
- ในการเลือกสรรตําแหนงที่หัวหนาสวนราชการเห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูมีประสบการณในงานที่เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ
รวมเปนคณะกรรมการ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ หรือผูมีประสบการณนั้นเปน
คณะกรรมการดวย
- ผูแทนของหนวยงานที่รบั ผิดชอบงาน / โครงการ ของตําแหนงที่จะสรรหาและ
เลือกสรร อาจมีจํานวนมากกวา ๑ คนได ขึ้นอยูกบั ตําแหนงทีจ่ ะสรรหาและเลือกสรรวาปฏิบัติงาน
อยูที่แผนก / ฝาย / กอง ฯลฯ ใด ใหแตงตั้งผูแทนจากหนวยงานนั้น เปนกรรมการดวย

๓
(ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ ฯ)

คําสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ .............../..........
เรื่อง แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม....................................
-----------------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบ กห.วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๑ และอนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๒๖ ธ.ค.๔๘ ทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่ กห ๐๖๐๓.๒/๙๕๐๓ ลง ๒๑ ธ.ค.๔๘ ฉะนั้น จึงใหแตงตัง้
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ทอ. ในสวนของกรม...………...... ดังนี้
๑. ใหผูดํารงตําแหนงตอไปนี้ เปนคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
๑.๑ จก. .......…..
เปน ประธานกรรมการ
๑.๒ รอง จก. ........…
เปน รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผอ.กอง .........…
เปน กรรมการ
๑.๔ ผอ.กอง ….........
เปน กรรมการ
๑.๕ หน.แผนก ......…….
เปน กรรมการ
๑.๖ หน.แผนก .............
เปน กรรมการ
๑.๗ หน.(กําลังพล) .................
เปน กรรมการและเลขานุการ
๒. หนาที่ของคณะกรรมการและหนวยเกี่ยวของ
๒.๑ ดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการของกระทรวงกลาโหมกําหนด โดยยึดหลักสมรรถนะ และความเทาเทียมในโอกาสดวยกระบวนยุติธรรม
และโปรงใส
๒.๒ ดําเนินการเลือกสรรดวยวิธกี ารประเมินสมรรถนะ ไดแก การสอบขอเขียน
การสัมภาษณ การทดสอบตัวอยางงาน การทดสอบดวยสถานการณจาํ ลอง และการตรวจสอบกับบุคคล
ที่อางอิง เปนตน
๒.๓ จัดลําดับ…

๔
-๒๒.๓ จัดลําดับคะแนนของผูสมัคร พิจารณา และรายงานผลผูไดรับการเลือกสรรและ
ประกาศแจงผล พรอมทั้งคะแนนแตละรายการใหผูสมัครรับทราบ
๒.๔ รับผิดชอบตอผลที่จะเกิดขึ้น หากมีขอรองทุกขของผูสมัคร
๒.๕ เมื่อคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ไดดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไปเสร็จสิ้นแลว ใหรายงานผลการดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อประกาศบัญชีรายชื่อผูผา นการเลือกสรร และดําเนินการจัดจางตอไป โดยกําหนดใหบัญชีมีอายุตามที่
เห็นสมควร แตทั้งนี้ตองไมเกิน ๑ ป
๓. นขต. (ชื่อหนวย) ใหความรวมมือกับคณะกรรมการตามที่ไดรับการรองขอ
ทั้งนี้ ตั้งแตบดั นี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
รับคําสั่ง ผบ.ทอ.
พล.อ.ต. ............................................
(...................................)
จก. ...................

๕

การจัดทําประกาศรับสมัคร
คณะกรรมการ ฯ จัดทําประกาศรับสมัครบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการ โดยมี
วิธีการ ดังนี้
๑. การจัดทําประกาศจะตองประกาศ ดวยสื่ออยางนอย ๒ ประเภท ดวยวิธีการที่
เปดเผย
๒. การปดประกาศจะตองปดประกาศ กอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๑๕ วัน
๓. ระยะเวลาเปดรับสมัครตอง ไมนอ ยกวา ๗ วันทําการ
หมายเหตุ
- การประกาศตาง ๆ ประกาศในนามคณะกรรมการ ฯ และลงนามโดยประธาน
คณะกรรมการ ฯ

๖

รายละเอียดที่ตองระบุในประกาศรับสมัคร
๑. ชื่อตําแหนง - ตามที่ไดรับอนุมัติ
๒. กลุมงานตามลักษณะงาน - ไดแก กลุมงานบริการ เทคนิค บริหารทั่วไป
วิชาชีพเฉพาะ เชี่ยวชาญเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญพิเศษ ตามตําแหนงที่ไดรับอนุมัติ
๓. คาตอบแทนที่จะไดรับ - คาตอบแทนตามประกาศ คพร.เรื่อง คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชนของพนักงานราชการฉบับปจจุบัน (ฉบับที่ ๔ ) และเงินชวยคาครองชีพพิเศษ
๔. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง - คือหนาที่โดยยอของตําแหนง
ตามคําสั่ง กห. ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดตําแหนงพนักงานราชการ
๕. ระยะเวลาการจาง - ตามที่ไดรับอนุมัติ อาจมีระยะเวลาเปนวัน เดือน หรือป ก็ได
แตตองไมเกิน ๔ ป
๗. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
๗.๑ คุณสมบัติทั่วไป - ใชตามระเบียบ กห.วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
๗.๒ คุณสมบัติเฉพาะ - ใชตามคําสั่ง กห. ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดตําแหนง
พนักงานราชการ ซึ่งระบุคุณวุฒิ และความรูความสามารถที่ตองการของแตละตําแหนง (คุณวุฒิ
ใชตามที่ไดรับอนุมัติตําแหนง)
๗.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม - ซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติเฉพาะใน ขอ ๗.๒
โดยสามารถกําหนดเพิ่มเติมไดตามความจําเปนและเหมาะสมของตําแหนง เชน การกําหนดอายุ
ขั้นสูงของผูส มัครในงานที่จําเปนที่ตอ งใชผูมีอายุเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ภูมิลําเนาใน
ทองถิ่นของตําแหนงที่ตอ งปฏิบัติงานในทองที่นนั้ ๆ เปนตน
๘. หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร
- ประกอบดวย สมรรถนะ คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน (มีแนวทางตาม
ตัวอยาง)
- หากคณะกรรมการ ฯ คาดวาตําแหนงที่เปดรับสมัครอาจจะมีผสู นใจมาสมัคร
เปนจํานวนมาก และไมพรอมที่จะดําเนินการเลือกสรรผูสมัครพรอม ๆ กันครั้งเดียวในสมรรถนะ
ทุกเรื่อง อาจกําหนดใหมีการประเมินสมรรถนะบางเรื่องกอนได และประกาศรายชื่อผูผานการ
ประเมินสมรรถนะเฉพาะเรื่องนั้น เพือ่ เขารับการประเมินสมรรถนะเรื่องอื่น ๆ ตอไป

๗
๙. เกณฑการตัดสิน - เกณฑการตัดสินสําหรับผูผานการประเมินสมรรถนะ ให
กําหนดตามความสําคัญในตําแหนงที่ตองการใชงานตามความเหมาะสม ซึ่งอาจกําหนดไดดังนี้
- กําหนดเปนรอยละของคะแนนเต็มของสมรรถนะแตละดาน เชน ไดคะแนนไมต่ํา
กวารอยละ ๖๐ ของสมรรถนะในแตละดาน (ดานความรู , ดานความสามารถหรืทักษะ และ ดาน
คุณลักษณะสวนบุคคล)
- กําหนดเปนจํานวนเทาของอัตราที่จัดจาง เชน ผูท ี่ไดคะแนนสูงสุด จํานวน ๕ เทา
ของจํานวนอัตราที่จะจัดจาง (ตัวอยาง เชน รับพนักงานธุรการ ๒ อัตรา ผูผา นการเลือกสรรคือผูที่
ทําคะแนนไดสูงสุดจํานวน ๑๐ คนแรก เปนตน)
๑๐. กําหนดวันและเวลาของกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของ - เชน วัน เวลา สถานที่
รับสมัคร วัน เวลา สถานที่ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่
ประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานทีป่ ระกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ เปนตน ซึ่ง
กําหนดวัน เวลา สถานทีใ่ นการประเมินสมรรถนะ อาจกําหนดวาจะแจงใหทราบในการประกาศ
รายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะก็ได
๑๑. เงื่อนไขการจางอื่นๆ - ที่สวนราชการเห็นวาผูส มัครควรไดทราบ เชน ขอตกลง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานนอกเวลาและพื้นที่ การหยุดงาน สวัสดิการ เปนตน
หมายเหตุ
- รายละเอียดที่ระบุในประกาศรับสมัคร ตองระบุตามที่กําหนดใหครบทุกหัวขอ
- รายละเอียดเฉพาะของแตละตําแหนง (ขอ ๑ - ๕ และ ๗.๒ , ๗.๓ หรือ อืน่ ๆ) หากมีการ
รับสมัครหลายตําแหนง อาจทําเปนตารางแนบก็ได
- สามารถกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสมโดยตองระบุในประกาศ
รับสมัครเปนจํานวนเงินทีแ่ นนอน ซึ่งคาใชจายที่เกิดขึ้นใหดําเนินการตามขอบังคับ
กระทรวงการคลัง วาดวยเงินคาใชจา ยในการดําเนินการสอบแขงขันบุคคลเขารับราชการ พ.ศ.
๒๕๔๕ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม
- สามารถกําหนดเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสม เชน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร บิดาและมารดา รูปถาย สําเนา
ระเบียนแสดงผลการเรียน สําเนาประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร ใบรับรองแพทย ใบรับรอง
ประสบการณทํางาน ใบรับรองความสามารถการใชคอมพิวเตอร ภาษาอังกฤษ เปนตน

๘

แนวทางในการกําหนดสมรรถนะ คะแนนเต็ม และการประเมินสมรรถนะ
สมรรถนะ ประกอบดวย
๑. ความรู : ไดแก ความรูเฉพาะดานของบุคคลที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนง เชน
ความรูทั่วไป ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ ความรูทางการบัญชี เปนตน
๒. ความสามารถหรือทักษะ : ไดแก สิ่งทีบ่ ุคคลกระทําไดดี เชน การใช
คอมพิวเตอรในสวนของ Microsoft Office ความสามารถในการสื่อสาร ทักษะการวางแผน
ทักษะการแกปญหา ภาวะผูนํา การคิดเชิงวิเคราะห ความสามารถในการประกอบอาหาร
ความสามารถในงานชางไฟฟา เปนตน
๓. คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น ๆ : ไดแก คุณลักษณะสวนบุคคลที่สามารถผลักดัน
ใหบุคคลสรางผลการปฏิบัติงานที่ดี ไดแก วิธีคิด แรงขับภายใน หรือบุคลิกประจําตัว เชน
การทํางานเปนทีม มนุษยสัมพันธ ความคิดริเริ่มสรางสรรค การใหบริการที่ดี ความซื่อสัตย
ความอดทนตอแรงกดดัน เปนตน

หลักในการกําหนดสมรรถนะ
การกําหนดสมรรถนะ ตองเปนสมรรถนะในดานที่จําเปน เหมาะสม และสอดคลอง
กับลักษณะงานของแตละตําแหนง

คะแนนเต็ม
ใหกําหนดคะแนนเต็มของสมรรถนะในแตละหัวขอไดตามความจําเปนและสอดคลอง
กับตําแหนงงาน ทัง้ นี้ สมรรถนะที่จําเปนทีส่ ุดควรมีน้ําหนักของคะแนนเต็มมากที่สุด

การประเมินสมรรถนะ
- วิธีการประเมินสมรรถนะในแตละเรื่อง ใหกําหนดตามความเหมาะสมและสอดคลอง
กับสมรรถนะในดานตางๆ โดยสมรรถนะเรื่องหนึง่ อาจประเมินดวยวิธีการประเมินวิธีเดียวหรือ
หลายวิธีก็ได หรือ สมรรถนะหลายๆ เรื่อง สามารถประเมินดวยวิธีเดียวกันก็ได
- วิธีการประเมินสมรรถนะ ไดแก การสอบขอเขียน การสัมภาษณ การทดสอบ
ตัวอยางงาน การทดสอบดวยสถานการณจําลอง การตรวจสอบกับบุคคลที่อางอิง เปนตน

หมายเหตุ การกําหนดสมรรถนะ คะแนนเต็ม และการประเมินสมรรถนะ ตองทําแนบ
พรอมใบประกาศรับสมัครทุกครั้ง เพื่อใหผูสมัครรับทราบ (ศึกษารายละเอียดไดจาก คูมือ
บริหารพนักงานราชการ ของ สํานักงาน ก.พ.)

๙
(แนวทางการกําหนดและการประเมินสมรรถนะ ตองทําแนบประกาศรับสมัครทุกครั้ง)
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------ลักษณะงาน (ใชตามตามคําสั่ง กห. ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดตําแหนงพนักงานราชการ)
๑. ……………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………
๓. ……………………………………………………………………………………………
๔. ……………………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการจาง (ตามอนุมัต)ิ
กลุมงาน ………………………………..
ตําแหนง ……………………………….
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรู…
 ……………………..
ความรูเกี่ยวกับ………………………..
ความรูเกี่ยวกับ………………………..

……………..
……………..
……………..

………………………………………
………………………………………
………………………………………

ความรู

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถ………………………..
ความสามารถ………………………..

……………… ………………………………………
……………… ………………………………………

คุณลักษณะสวนบุคคลอื่น
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….

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

หมายเหตุ รายละเอียดเกี่ยวกับสมรรถนะในแตละดาน คะแนนเต็ม และวิธีการประเมิน
หนวยสามารถกําหนดไดตามความจําเปนและเหมาะสมของแตละตําแหนง (ศึกษารายละเอียด
ไดจากคูมือบริหารพนักงานราชการ ของ สํานักงาน ก.พ.)

๑๐
(ตัวอยางประกาศรับสมัคร)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------

ดวย กรม..............…………....... มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจางเปน
พนักงานราชการทั่วไป จํานวน ๓ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. ชื่อตําแหนง กลุมงานตามลักษณะงาน และคาตอบแทนที่จะไดรับ
๑.๑ พนักงานธุรการ กลุมงานบริการ จํานวน ๑ อัตรา คาจางเดือนละ ๕,๘๖๐ บาท
คาครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๔๙๐ บาท
๑.๒ พนักงานบริการ กลุม งานบริการ จํานวน ๒ อัตรา คาจางเดือนละ ๕,๘๖๐ บาท
คาครองชีพพิเศษเดือนละ ๑,๔๙๐ บาท
๒. ลักษณะงานและความรับผิดชอบของตําแหนง
๒.๑ พนักงานธุรการ
๒.๑.๑ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการพิมพ การสําเนาตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือ
ราชการและเอกสารของทางราชการ
๒.๑.๒ รับ – สง เก็บ รวบรวม รางและตอบโตหนังสือราชการ และเอกสารของทาง
ราชการ
๒.๑.๓ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการสงกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ การสวัสดิการ
และงานธุรการทั้งปวง
๒.๑.๔ ใชเก็บรักษา และซอมบํารุงเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณตา ง ๆ ที่เกี่ยวของ
และอาคารสถานที่
๒.๑.๕ ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๒.๒ พนักงานบริการ
๒.๒.๑ ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการบริการดานหองประชุม หองรับรอง บานพักรับรอง
สโมสร แหลงสมาคม ฌาปนสถาน และสถานที่อนื่ ๆ ทีก่ ําหนด
๒.๒.๒ ปฏิบัติ…

๑๑
-๒๒.๒.๒
๒.๒.๓
และผูที่มาใชสถานทีน่ ั้น ๆ
๒.๒.๔
ทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วของ
๒.๒.๕
๒.๒.๖

ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการรวบรวมและรับ – สงเอกสารและพัสดุ
ตอนรับและบริการในการจัดเลี้ยง งานเลีย้ งรับรอง งานพิธีการตาง ๆ
ดูแลรักษาทําความสะอาดบริเวณอาคาร สถานที่ พัสดุ อุปกรณ และ
ติดตอราชการตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย
ปฏิบัติงานอืน่ ที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

๓. ระยะเวลาการจาง ๓ ป ๘ เดือน
๔. คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร
๔.๑ คุณสมบัติทั่วไปของผูสมัคร และไมมีลักษณะตองหาม ดังนี้
๔.๑.๑ เปนผูมีสัญชาติไทย
๔.๑.๒ มีอายุไมต่ํากวาสิบแปดป
๔.๑.๓ เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
๔.๑.๔ ไมเปนขาราชการหรือลูกจางของสวนราชการ พนักงานหรือลูกจางของ
หนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจางของราชการสวนทองถิ่น
๔.๑.๕ ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
ในพรรคการเมือง
๔.๑.๖ ไมเปนผูมีรางกายทุพพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาทีไ่ ด ไรความสามารถ
หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํ หนดไวในกฎหมาย ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔๑ แหง
พระราชบัญญัติรบราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๔.๑.๗ ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสัง่ พักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจากราชการไวกอน
๔.๑.๘ ไมเปนผูที่บกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม และไมเปน
ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ
๔.๑.๙ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๔.๑.๑๐ ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เพราะกระทํา
ความผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๔.๑.๑๑ ไมเปน…

๑๒
-๓๔.๑.๑๑ ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ
ผูขาดคุณสมบัติในขอ ๔.๑.๔ และ ๔.๑.๕ อนุโลมใหสมัครได แตหากผานการ
เลือกสรร จะตองลาออกจากตําแหนงดังกลาวกอนทําสัญญาจาง
๔.๒ คุณสมบัติเฉพาะ
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๔.๓ คุณสมบัติเฉพาะเพิม่ เติม
หากเปนผูท ี่มปี ระสบการณปฏิบัติงานในตําแหนงที่สมัคร จะไดรับการพิจารณาเปน
พิเศษ
๕. การรับสมัคร
๕.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ใหผูประสงคจะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครดวยตนเองที่ ………………………………
ตั้งแตวันที.่ ...........ถึง.....…...... ในวันและเวลาราชการ
๕.๒ เอกสารหลักฐานที่ตองยืน่ พรอมใบสมัคร (ฉบับจริงพรอมสําเนา จํานวน ๑ ชุด) ดังนี้
๕.๒.๑ รูปถายครึ่งตัว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนตาดํา ถายมาแลวไมเกิน ๖
เดือน ขนาด…....นิ้ว จํานวน......รูป
๕.๒.๒ ประกาศนียบัตร และระเบียนแสดงผลการศึกษาครบหลักสูตร (กรณียังไมได
รับประกาศนียบัตร ใหใชหนังสือรับรองของสถานศึกษานั้น ๆ) ที่แสดงวาเปนผูมีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับ
ตําแหนงที่รับสมัคร
๕.๒.๓ บัตรประจําตัวประชาชนของผูสมัคร
๕.๒.๔ ทะเบียนบานของผูสมัคร
๕.๒.๕ สําเนาหลักฐานอื่น เชน ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ใบสําคัญการสมรส
(ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล ไมตรงกับหลักฐานการสมัครอื่น)
๕.๓ เงื่อนไขในการรับสมัคร
ผูสมัครเขารับการเลือกสรร จะตองรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองวา
เปนผูมีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะตองกรอก
รายละเอียดตาง ๆ ในใบสมัครพรอมทั้งยืน่ หลักฐานในการสมัครใหถกู ตองครบถวน ในกรณีที่มคี วามผิดพลาด
อันเกิดจากผูสมัคร ไมวาดวยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงที่สมัคร อันมีผลทําให
ผูสมัครไมมีสิทธิสมัครเขารับการเลือกสรรในครั้งนี้ ใหถอื วาการรับสมัครและการไดเขารับการเลือกสรรครั้งนี้
เปนโมฆะสําหรับผูนั้น
๖. หลักเกณฑ…

๑๓
-๔๖. หลักเกณฑและวีธกี ารเลือกสรร
ผูสมัครจะตองไดรับการประเมินสมรรถนะ ดวยวิธกี ารประเมินสมรรถนะตามรายละเอียด
การประเมินสมรรถนะแนบทายประกาศนี้
๗. เกณฑการตัดสิน
๗.๑ ผูท ี่จะถือวาเปนผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ จะตองเปนผูท ี่สอบได
คะแนนในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๗.๒ ผูที่จะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท ี่ไดคะแนนในการประเมินสมรรถนะ
แตละครั้งไมต่ํากวา รอยละ ๖๐
๘. การประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา และสถานที่
ในการประเมินสมรรถนะ
กรม……………………จะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ และกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในวันที่ ………….ณ……………และทาง เว็บไซต www. ….
๙. การประกาศบัญชีรายชือ่ ผูผานการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรม……………จะประกาศบัญชีรายชื่อผูผ านการเลือกสรรตามลําดับคะแนน ในกรณีที่
คะแนนรวมเทากัน ใหผทู ี่ไดรับเลขประจําตัวสอบกอน เปนผูที่อยูในลําดับสูงกวา โดยบัญชีรายชือ่ ดังกลาว
ใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเมื่อครบกําหนด ๑ ป นับแตวันทีป่ ระกาศบัญชีรายชื่อ หรือนับแตวนั ประกาศ
รับสมัครในตําแหนงเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี
๑๐. การจัดทําสัญญาจาง
การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนที่สอบได ตามประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร
ประกาศ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
พลอากาศตรี...................................
(...............................)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม………………………

๑๔
(ตัวอยางการกําหนดและการประเมินสมรรถนะ ตองทําแนบประกาศรับสมัครทุกครั้ง)
การกําหนดและการประเมินสมรรถนะ
----------------------------------------ลักษณะงาน
๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ การสําเนา ตรวจสอบ และตรวจทานหนังสือราชการและ
เอกสารของทางราชการ
๒. รับ-สง เก็บ รวบรวม รางและโตตอบหนังสือราชการ และเอกสารของทางราชการ
๓. ปฏิบัติงานบริหารเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุง การประชาสัมพันธ การสวัสดิการ และงานธุรการ
ทั้งปวง
๔. ใช เก็บ รักษา และซอมบํารุงเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณตาง ๆ ที่เกีย่ วของ และอาคารสถานที่
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกีย่ วกับราชการ หรือตามที่ผูบงั คับบัญชามอบหมาย
ระยะเวลาการจาง ๓ ป ๘ เดือน
กลุมงาน บริการ
ตําแหนง พนักงานธุรการ จํานวน ๑ อัตรา
สมรรถนะ คะแนนเต็ม และ วิธีการประเมินสมรรถนะ

สมรรถนะ

คะแนนเต็ม

วิธีการประเมิน

ความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
ความรูเกี่ยวกับภาษาไทย
ความรูเกี่ยวกับงานสารบรรณ

๒๕
๒๕
๕๐

การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน
การสอบขอเขียน

๑๐๐

การทดสอบตัวอยางงาน

๕๐
๕๐
๕๐
๓๕๐

การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ
การสอบสัมภาษณ

ความรู

ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร

คุณสมบัติสวนบุคคลอื่น
การทํางานเปนทีม
มนุษยสัมพันธ
ความคิดริเริมสรางสรรค

สามารถศึกษาแนวทางการกําหนดสมรรถนะของหนวยงานอื่นเพิ่มเติมไดจาก

www.ocsc.go.th/project/Emp_Service.asp

๑๕

การรับสมัคร
- คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการรับสมัครบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กําหนดใน
ประกาศรับสมัคร
- การดําเนินการรับสมัคร ใหเปนไปตามวัน เวลา และสถานที่ ทีก่ ําหนดในประกาศ
รับสมัคร

๑๖
(ตัวอยางใบสมัคร)
ใบสมัครเลขที.่ ......................

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป
----------------------------------------

รูปถาย

๑. ขอมูลสวนตัว
ชื่อและนามสกุล
สมัครตําแหนง
(นาย/นาง/นางสาว)........................................................ ...................................................................................
ที่อยูที่ติดตอได............................................................... วัน/เดือน/ปเกิด
อายุ
..................................................................................... .......................................... .....................................
หมายเลขโทรศัพท.......................................................... สถานที่เกิด
เชื้อชาติ
E-mail Address............................................................ .......................................... .....................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
..................................................................................... .......................................... .....................................
ออกใหที่อําเภอ/เขต.............................จังหวัด................. การรับราชการทหาร
ศาสนา
วันเดือนปที่ออกบัตร......................หมดอายุ.................... .......................................... .....................................
อาชีพปจจุบัน..........................................................................................................................................................
เหตุผลที่(อยาก)ออกจากงาน....................................................................................................................................
๒. ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม
ป พ.ศ.
จาก

สถานศึกษา

ถึง

หลักสูตรเพิ่มเติม

ประกาศนียบัตร / ปริญญาบัตร / วิชาเอก

การฝกอบรม

๓. ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานที่ทําในชวง ๓ ปหลัง)
ป พ.ศ.
จาก

ถึง

ชื่อและที่อยู
ของหนวยงาน

ตําแหนงงานและ
หนาที่โดยยอ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออกจากงาน

๑๗
โปรดระบุความสําเร็จของงานที่ทําผานมาในชวง ๓ ปหลัง (ถามี)

โปรดใหความเห็นเกี่ยวกับประสบการณที่ไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานที่สมัครในครั้งนี้
อยางไรบาง

๔. ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี)

๕. บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลที่คุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยางระบุชื่อบุคคล
ที่เปนญาติหรือเพื่อน)
ชื่อและนามสกุล

ตําแหนงปจจุบนั

ที่ทํางานปจจุบนั และโทรศัพท ระบุความสัมพันธกบั ทาน

๖. ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวใน ขอ ๙ แหงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
ขอรับรองวาขอความที่กลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ หรือไมตรง
กับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพื่อเลิกจางขาพเจาไดทันที
ลงชื่อ....................................................ผูสมัคร
(.............................................)
ยื่นใบสมัครวันที่..........เดือน.................พ.ศ............

๑๘

การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครและตรวจสอบใบสมัคร คุณสมบัติ และขอมูลตาง ๆ
ของผูสมัครเรียบรอยแลว คณะกรรมการ ฯ จัดทําประกาศรายชื่อบุคคลผูมสี ิทธิเขารับการประเมิน
สมรรถนะ ซึง่ รายละเอียดในประกาศมีดังนี้
- รายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
- หมายเลขประจําตัวสอบ
- สมรรถนะทีจ่ ะทําการประเมิน และรายละเอียดตาง ๆ
- วันที่ เวลา และสถานที่ทาํ การประเมินสมรรถนะ
- รายละเอียดที่เกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะอื่น ๆ ที่เห็นสมควร เชน กฎ
ระเบียบในการปฏิบัติตนขณะเขารับการประเมินสมรรถนะ อุปกรณที่ตองเตรียมมา หลักฐาน
แสดงตนเพือ่ เขาหองสอบ เปนตน

๑๙
(ตัวอยางประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูมีสทิ ธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
---------------------------------ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรม........................……
ไดดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเขารับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป สังกัด กรม..............….….....
เมื่อวันที่ ...............…...... ปรากฏวามีผมู สี ิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะในตําแหนงตาง ๆ ดังมีรายละเอียด
ตามผนวกที่แนบ …………………………….

ประกาศ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
พลอากาศตรี ......................................
(................................)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม………………………

๒๐
ผนวก
ประกอบประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................

ลงวันที่ ........................................
เรื่อง ผูม ีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
๑. รายชื่อผูมสี ิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ
๑.๑ ตําแหนงพนักงานธุรการ
หมายเลขประจําตัวสอบ
๐๑

นางจิระ

ชื่อ – ชื่อสกุล
สุขใจ

๒๙

นางมีสุข

สุขสบาย

๑.๒ ตําแหนงพนักงานบริการ
หมายเลขประจําตัวสอบ
๐๑
๒๑

ชื่อ – ชื่อสกุล
นาย………………….
นาง…………………

๒. วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
วัน เวลา

ตําแหนง

สมรรถนะ

วันที…
่ .
พนักงานธุรการ ความรูทวั่ ไป
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ความรูเ กีย่ วกับภาษาไทย
ความรูเกีย่ วกับงานสารบรรณ
วันที…
่ .
พนักงานบริการ ความรู…
 …………
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ความรู…
 …………
ความรู…
 …………

วิธีประเมิน

หมายเลข สถานที่
ประจําตัว
๑ - ๑๕ หอง…
สอบขอเขียน ๑๖ - ๒๙ หอง…
๑ - ๒๑ หอง…
สอบขอเขียน

๓. การประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑
กรม………..จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในวันที…
่ ….ณ…….
ตรวจถูกตอง
นาวาอากาศโท ..........................
(...........................)
กรรมการและเลขานุการ

๒๑

การดําเนินการเลือกสรรโดยการประเมินสมรรถนะ
- คณะกรรมการ ฯ ดําเนินการเลือกสรรบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการที่ไดกําหนด
ไวในประกาศรับสมัคร โดยคํานึงถึงเปาหมายของการเลือกสรรเพื่อใหไดบุคคลที่ตรงกับความ
ตองการของตําแหนงงาน
- การดําเนินการตองยึดหลักสมรรถนะ ความเทาเทียมกันในโอกาส และประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ
- การเลือกสรรตองเปนไปดวยความยุติธรรม โปรงใส มีมาตรฐาน และมีหลักฐาน
ทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบได
- หากมีการประเมินสมรรถนะหลายครั้ง ใหมีการประกาศรายชื่อผูผานการประเมิน
สมรรถนะในแตละครั้งตามเกณฑที่กําหนดไว เพื่อเขารับการประเมินสมรรถนะในขั้นตอนตอไป

๒๒
(ตัวอยางประกาศผลการประเมินสมรรถนะ)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
---------------------------------ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรม........................……
ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะบุคคลเพือ่ เลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป สังกัด กรม...................……..
เมื่อวันที่ ........................ ปรากฏวามีผู ผานการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ในตําแหนงตาง ๆ เรียงตามลําดับ
หมายเลขประจําตัวสอบ ดังมีรายชื่อตามผนวกที่แนบ และขอใหผูทผี่ านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ ไป
รายงานตัวในวันที่ ...........…….…........ เวลา ……….….. น. ณ ..................…….. เพื่อเขารับการประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ ดังมีรายละเอียดตามผนวกที่แนบ หากไมมารายงานตัวตามกําหนดเวลาดังกลาวจะถือ
วาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
พลอากาศตรี ......................................
(................................)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม………………………

๒๓
ผนวก
ประกอบประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
ลงวันที่ .........................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๑
-----------------------------๑. รายชื่อผูผานการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เรียงตามลําดับหมายเลขประจําตัวสอบ)
๑.๑ ตําแหนงพนักงานธุรการ
ลําดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

หมายเลขประจําตัวสอบ

๑

นางจิระ

สุขใจ

๐๑

๕

นางมีสุข

สุขสบาย

๒๙

๑.๒ ตําแหนงพนักงานบริการ
ลําดับ

ชื่อ – ชื่อสกุล

หมายเลขประจําตัวสอบ

๑

นาย……………………..

xx

xx

นาย…………………….

xx

๒. วัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ ครัง้ ที่ ๒
วัน เวลา
ตําแหนง
สมรรถนะ
วันที…
่ ….
พนักงานธุรการ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
คุณสมบัติสวนบุคคล
วันที…
่ ….
พนักงานบริการ
๑๓๐๐ - ๑๖๐๐
ทักษะในงานบริการ
๐๙๐๐ - ๑๒๐๐
คุณสมบัติสวนบุคคล

วิธีประเมิน

สถานที่

ทดสอบตัวอยางงาน หอง…
สอบสัมภาษณ
หอง…
ทดสอบตัวอยางงาน หอง…
สอบสัมภาษณ
หอง…

๓. การประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร
กรม………..จะประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรในวันที…
่ …………..ณ…………….…
ตรวจถูกตอง
นาวาอากาศโท ..........................
(...........................)
กรรมการและเลขานุการ

๒๔

การประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
คณะกรรมการ ฯ จัดทําบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามเกณฑการตัดสินที่กําหนด
แลวรายงานผลการดําเนินการตอหัวหนาสวนราชการเพื่อทราบ และประกาศ บัญชีรายชื่อผูผาน
การเลือกสรร ซึ่งในประกาศจะระบุรายละเอียด ดังนี้
- รายชื่อผูผานการเลือกสรร เรียงตามลําดับคะแนนสูงสุดลงมาถึงคะแนนต่าํ สุด
โดยแยกตามตําแหนงทีร่ ับสมัคร
- คะแนนแตละรายการที่ไดจากการทดสอบ
- กําหนดใหเรียกผูผานการเลือกสรรลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ตองการ เทากับจํานวน
อัตราที่จะจางเปนพนักงานราชการของแตละตําแหนง มารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด
หากไมมารายงานตัวภายในระยะเวลาที่กําหนด จะถือวาสละสิทธิ์และจะทําการเรียกผูผานการ
เลือกสรรในลําดับตอไปแทน
- กําหนดอายุของบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรตามความเหมาะสม แตตอ ง
ไมเกิน ๑ ป

หมายเหตุ
- ถาไมมีการกําหนดจํานวนผูทจี่ ะขึ้นบัญชี ไวในประกาศรับสมัคร จะตองขึน้ บัญชี
ผูที่ผานการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการตัดสินที่ไดกําหนดไว ทุกคน
- กรณีที่มีผูผานการเลือกสรรมากกวาจํานวนอัตราที่รับสมัคร และภายหลังมีอัตรา
วาง (เชน เกิดการสูญเสีย ตาย ลาออก ตรวจพบวาขาดคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง เปนตน) ในงาน
ลักษณะเดียวกันหรือคลายคลึงกัน หัวหนาสวนราชการก็อาจพิจารณาจัดจางผูผานการเลือกสรร
ในลําดับถัดไปจาก บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรที่ยังไมหมดอายุ ก็ได และตองทําเรื่องขอ
อนุมัติ มายัง กพ.ทอ. กอนจางทุกครั้ง หากไมเปนผูท ี่มีชื่ออยูในบัญชีรายชื่อผูผานการ
เลือกสรร ในการประกาศผล หนวยไมสามารถเรียกผูนั้นมาทําสัญญาจางได

๒๕
(ตัวอยางประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร)

ประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
-----------------------------ตามประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรม..........……….
ลงวันที่ .................…...... เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทัว่ ไป ไดประกาศรับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการ จํานวน ….…….. อัตรา นั้น
คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรม..................…………........
ไดดําเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในวันที.่ ..................................... และดําเนินการประเมินสมรรถนะ
ครั้งที่ ๒ ในวันที.่ .......…….............………….เรียบรอยแลว ปรากฏวามีผูผา นการเลือกสรรในแตละตําแหนง
ดังมีบัญชีรายชื่อตามผนวกที่แนบ และใหผูมีชื่อในบัญชีรายชื่อลําดับที่กําหนด มารายงานตัวในวันที.่ .............
เวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ น. ที่แผนกกําลังพล กรม........…………............ เพื่อดําเนินการจัดทําสัญญาจางเปน
พนักงานราชการ หากไมมารายงานตัวภายในวันและเวลาดังกลาวจะถือวาสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ เดือน
พ.ศ.
พลอากาศตรี ................................
(..................................)
ประธานคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม………………………..

๒๖
ผนวก
ประกอบประกาศคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
กรม.................................
ลงวันที่ .........................................
เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร
-----------------------------๑. บัญชีรายชื่อผูผ านการเลือกสรร (เรียงตามลําดับคะแนน)
๑.๑ ตําแหนง พนักงานธุรการ
คะแนน
ลําดับ
ที่

ความรู
ระเบียบงาน การใช คุณสมบัติ
ชื่อ – สกุล
ภาษาไทย
ทั่วไป
สารบรรณ คอมพิวเตอร สวนบุคคล
(๒๕)
(๕๐)
(๑๕๐)
(๒๕)
(๑๐๐)
๑ นางมีสุข สุขสบาย ๒๔
๒๓
๔๒
๘๕
๑๓๕
๒ นางจิระ สุขใจ
๒๒
๒๐
๓๗
๗๐
๑๒๐
๓ นางสาวดีใจ ใจดี ๑๙
๑๙
๓๕
๖๕
๑๐๕

คะแนน
คิดเปน
รวม
รอยละ
(๓๕๐)
๓๐๙
๒๖๙
๒๔๓

๘๘.๒๙
๗๖.๘๖
๖๙.๔๓

๑.๒ ตําแหนง พนักงานบริการ
คะแนน
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

ความรู …… …………… …………………………
………….. …………
……… ……. ………..
(xx) (xx)
(xx)
(xx)
(xx)

๑ นาย………………
xx ……………………
๒. ผูที่ตองมารายงานตัวเพือ่ ทําสัญญาจาง
๒.๑ ตําแหนงพนักงานธุรการ : ผูสอบไดลําดับที่ ๑
๒.๒ ตําแหนงพนักงานบริการ : ผูสอบไดลําดับที่ ๑ และ ๒
ตรวจถูกตอง
นาวาอากาศโท ..........................
(...........................)
กรรมการและเลขานุการ

คะแนน
คิดเปน
รวม
รอยละ
(xxx)

๒๗

การออกคําสั่งจางและการทําสัญญาจาง
การออกคําสั่งจาง
- หนวยดําเนินการออกคําสั่งจางผูผ านการเลือกสรรเปนพนักงานราชการโดยทําเปน
คําสั่งกองทัพอากาศ ที่ ….. / ………
การทําสัญญาจาง
- รูปแบบหนังสือสัญญาจาง และหนังสือสัญญาค้ําประกันใหใชตามแบบที่ คพร.กห.
กําหนด
- ระยะเวลาในการจัดทําสัญญาจางพนักงานราชการ จะจางคราวละไมเกิน ๔ ป
- ระยะเวลาจาง ตองไมเกินวันเกษียณอายุของพนักงานราชการ
- การติดอากรแสตมป ใหตดิ ที่สัญญาค้ําประกันจํานวน ๑๐ บาท สําเนาคูฉบับ ๕ บาท
ในสัญญาจางไมตองติดอากรแสตมป
- การลงนามในสัญญาจางผูลงนามไดแก หัวหนาหนวยเทานั้น
- หนวยตองตรวจสอบขอมูลที่กรอกในสัญญาจางใหชัดเจน ครบถวนและถูกตอง
เพราะจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย

๒๘
(ตัวอยางคําสั่งจาง)

คําสั่งกองทัพอากาศ

ที่ ............/.......
เรื่อง ใหจา งพนักงานราชการ
-------------------------อาศัยอํานาจตามระเบียบ กห.วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ขอ ๒๖, ประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลง ๕ ก.พ.๔๗ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ (ขอ ๖) และ คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๙/๔๘ ลง ๖ มิ.ย.๔๘ เรื่อง แกไขคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๑๐๕/๔๓ ลง ๒๗ มิ.ย.๔๓ เรื่อง มอบอํานาจหนาที่ทาํ การแทนและสัง่ การในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๑๐)
จึงใหจา งพนักงานราชการ สังกัด …………ที่ผานการเลือกสรรในจํานวน ………..คน ดังรายชื่อตามผนวก
แนบทายคําสัง่ นี้
สําหรับการเบิกจายคาตอบแทนพนักงานราชการ ใหเปนไปตามวิธีการเบิกจายตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๓.๓/ว.๑๒๐ ลง ๓๐ ส.ค.๔๘ เรื่อง การเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน
และเงินชวยคาครองชีพผูรับเบี้ยหวัดบํานาญ ณ ๑ ต.ค.๔๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต ๑ ก.พ.๔๙ ถึง ๓๐ ก.ย.๔๙
สัง่ ณ วันที่

เดือน
พ.ศ.
รับคําสัง่ ผบ.ทอ.
(ลงชือ่ ) พล.อ.ต.............................
(.........................)
จก. .......….......

๒๙
ผนวก ประกอบคําสั่ง ทอ.ที่ …..................... ลง.......................
บัญชีรายละเอียดใหจางพนักงานราชการ สังกัด......................
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ตําแหนง

๑

นาง……………….

๒

น.ส. ……………… มัธยมศึกษาตอนตน พนักงานบริการ
(ชื่อหนวยงานที่ปฏิบัติงาน)

มัธยมศึกษาตอนตน พนักงานธุรการ
(ชื่อหนวยงานที่ปฏิบัติงาน)

เงินคาตอบแทน (บาท/เดือน)
กลุมงาน
ชั้น
จํานวนเงิน
บริการ
๑
๕,๘๖๐

บริการ

๑

ตรวจถูกตอง
น.ท. .........................
(.......................)
หน. ..........................
....../........../......

๕,๘๖๐

เงินเพิ่มคาครองชีพ
ชั่วคราว (บาท/เดือน)
๑,๔๙๐

หมายเลขประจําตัว
๑๓ หลัก
๓๑๐๐๕๐๑๐๖xxxx

๑,๔๙๐

๓๙๓๙๙๐๐๒๐xxxx

๓๐
(แบบสัญญาจาง)
สัญญาเลขที่ .........../..........

สัญญาจางพนักงานราชการ
สวนราชการ กองทัพอากาศ(กองบิน ๔๑ พล.บ.๓ บยอ.)
สัญญาจางพนักงานราชการฉบับนี้ ทําขึ้น ณ กองบิน ๔๑ พล.บ.๓ บยอ.
.
ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ .........................ระหวางสวนราชการ กองทัพอากาศ
โดย (ชื่อหัวหนาหนวย)
ตําแหนง ผบ.กองบิน๔๑ พล.บ.๓ บยอ.
.
ผูรับมอบอํานาจจาก ผูบัญชาการทหารอากาศ ผูแทน กองทัพอากาศ ตาม คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗๙/๔๘
ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา
กองบิน ๔๑ ฯ
ฝายหนึ่ง กับ
ลงวันที่ ลง ๖ มิ.ย.๔๘
นาย/นาง/นางสาว ............................................................... อายุ ……....... ป หมายเลขประจําตัวของผูถือ
บัตรประจําตัวประชาชน ................................. อยูบานเลขที่ ..............ถนน .................... ซอย....................
แขวง/ตําบล .......................เขต/อําเภอ ................... จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย .......................
โทรศัพท ......................... ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “พนักงานราชการ” อีกฝายหนึง่ ทัง้ สองฝายตางได
ตกลงรวมกันทําสัญญาจางไวตอกัน ดังตอไปนี้
ขอ ๑ สวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ตกลงจาง และพนักงานราชการตกลงรับจางทํางานใหแก
สวนราชการ กองทัพอากาศ โดยเปนพนักงานราชการ ดังตอไปนี้
พนักงานราชการพิเศษ
ลักษณะงาน ................................................................................................................
พนักงานราชการทั่วไป
กลุมงาน
บริการ
.
ตําแหนง
ลูกมือชาง
.
ขอ ๒ พนักงานราชการมีหนาที่รับผิดชอบภาระงานตามรายละเอียดที่สวนราชการ กองบิน ๔๑ฯ
กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายสัญญาจางดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของ
สัญญาจางนี้
ในกรณีที่มีปญหาวางานใดเปนหนาที่การงานตามสัญญาจางนี้หรือไม หรือกรณีที่มีขอสงสัย
เกี่ยวกับขอความของสัญญาจาง หรือขอความในเอกสารแนบทายสัญญาจาง ใหสว นราชการ กองบิน ๔๑ ฯ
เปนผูวนิ ิจฉัย และพนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนัน้
ขอ ๓ สวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ตกลงจางพนักงานราชการมีกําหนด ๓ ป ๒ เดือน
เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ เดือน ส.ค. พ.ศ. ๒๕๔๙ และสิ้นสุดในวันที่ ๓๐ เดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๕๒ .
กําหนดระยะเวลาการมาปฏิบัติงานที่สว นราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ใหเปนไปตามรายละเอียด
แนบทายสัญญาจาง และใหถือวาเอกสารแนบทายเอกสารจางดังกลาวเปนสวนหนึง่ ของสัญญาจาง
ขอ ๔ สวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ตกลงจาย และพนักงานราชการตกลงรับคาตอบแทน ดังนี้
. คาตอบแทน ๕,๘๖๐ บาท คาครองชีพพิเศษ ๑,๔๙๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๗,๓๕๐ บาท
/ ทั้งนี้ ....

๓๑
-๒ทั้งนี้ พนักงานราชการตองเปนผูรับผิดชอบในการเสียภาษีเงินได โดยสวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ
เปน ผูห ักไว ณ ที่จา ย
ขอ ๕ พนักงานราชการอาจไดรับสิทธิประโยชนอื่น ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
พนักงานราชการ หรือตามที่คณะกรรมการ หรือสวนราชการ กองทัพอากาศ กําหนด
ขอ ๖ สวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ จะทําการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการ กองทัพอากาศ กําหนด
ขอ ๗ สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อเขากรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(๑) เขากรณีใดกรณีหนึ่งตามทีก่ ําหนดในขอ ๗๙ แหงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
พนักงานราชการ ดังนี้
- ครบกําหนดตามสัญญาจาง
- ขาดคุณสมบัติตามที่สวนราชการกําหนด
- ตาย
- ไมผานการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
- ถูกไลออกเพราะกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
- เหตุอื่นตามที่กาํ หนดไวในระเบียบนีห้ รือตามขอกําหนดของสวนราชการหรือตาม
สัญญาจาง
(๒) พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงานตามขอ ๘๐ แหงระเบียบกระทรวงกลาโหม
วาดวยพนักงานราชการ ดังนี้
- พนักงานราชการประสงคจะลาออกจากการปฏิบัติงาน โดยยื่นหนังสือขอลาออกตอ
หัวหนาสวนราชการ ตามหลักเกณฑที่สวนราชการกําหนด
(๓) มีการเลิกสัญญาจางตามขอ ๘๑ แหงระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย
พนักงานราชการ ดังนี้
- สวนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจางกับพนักงานกอนครบกําหนดตามสัญญาไดโดย
ไมตองบอกลวงหนา และเปนเหตุทพี่ นักงานราชการจะเรียกรองคาตอบแทนการเลิกสัญญาได เวนแต สวนราชการ
จะกําหนดใหในกรณีใดไดรับคาตอบแทนการออกจากงานโดยไมมีความผิดได
(๔) เหตุอื่น ๆ ดังตอไปนี้
....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
(๕) เหตุอื่น ๆ ตามที่สวนราชการ กองทัพอากาศ ประกาศกําหนด
ขอ ๘ พนักงานราชการมีหนาที่ตองรักษาวินัยและยอมรับการลงโทษทางวินัยตามทีก่ ําหนดใน
ระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยพนักงานราชการ และหรือที่กรม / สํานักงานประกาศกําหนด
/ ขอ ๙ ...

๓๒
-๓ ขอ ๙ กรณีพนักงานราชการละทิ้งงานกอนครบกําหนดเวลาตามขอ ๑ หรือปฏิบัตงิ านใด ๆ จะเปน
เหตุใหเกิดความเสียหายแกสว นราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ในระหวางอายุสัญญาพนักงานราชการยินยอมชดใช
คาเสียหายใหกับสวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ทุกประการภายในกําหนดเวลาที่สว นราชการ กองทัพอากาศ
เรียกรองใหชดใช และยินยอมใหสวนราชการหักคาตอบแทนหรือเงินอื่นใดที่พนักงานราชการมีสิทธิไดรับจาก
สวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ เปนการชดใชคาเสียหายได เวนแตความเสียหายนัน้ เกิดจากเหตุสุดวิสัย
ขอ ๑๐ พนักงานราชการจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยพนักงานราชการ
ประกาศหรือมติของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหม ประกาศหรือคําสั่งของ
สวนราชการ กองทัพอากาศ ที่ออกตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยพนักงานราชการ
ขอ ๑๑ พนักงานราชการจะตองประพฤติ และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ของทางราชการ ทั้งที่ไดออกใชบังคับแกพนักงานราชการอยูแลวกอนวันที่ลงนามในสัญญาจางนี้ และที่จะ
ออกใชบังคับตอไปในภายหลัง โดยพนักงานราชการยินยอมใหถือวา กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่ง
ตาง ๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญาจางนี้
ขอ ๑๒ พนักงานราชการตองปฏิบัติงานใหกับสวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ ตามที่ไดรับมอบหมาย
ดวยความซื่อสัตย สุจริต และตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถของตน โดยแสวงหาความรูและ
ทักษะเพิ่มเติมหรือกระทําการใด ๆ เพื่อใหผลงานในหนาทีม่ ีคุณภาพดีขนึ้ ทัง้ นี้ ตองรักษาผลประโยชน และชื่อเสียง
ของราชการ และไมเปดเผยความลับหรือขอมูลของทางราชการใหผูหนึง่ ผูใดทราบ โดยมิไดรับอนุญาตจาก
ผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ
ขอ ๑๓ ในระหวางอายุสัญญาจางนี้ หากพนักงานราชการปฏิบัติงานตามสัญญาจางแลว
กอใหเกิดผลงานสรางสรรคขึ้นใหม ใหลิขสิทธิ์ของผลงานดังกลาวเปนกรรมสิทธิ์ของสวนราชการ กองบิน ๔๑ ฯ
ขอ ๑๔ พนักงานราชการจะตองรับผิดชอบตอการละเมิดบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ
ในสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม ซึ่งพนักงานราชการนํามาใชในการปฏิบัตติ ามสัญญานี้
ขอ ๑๕ สิทธิ หนาที่ และความรับผิดของพนักงานราชการนอกเหนือจากทีก่ ําหนดไวในสัญญาจาง
นี้ ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และคําสั่งที่ทางราชการกําหนดไว
สัญญานี้ทาํ ขึน้ สองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาอาน ตรวจสอบและเขาใจ ขอความใน
สัญญาโดยละเอียดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ดังกลาวขางตน และ
ตางฝายตางเก็บรักษาไวฝา ยละฉบับ
(ลงชื่อ) ...................................................... กรม / สํานักงาน
(...............................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... พนักงานราชการ
(...............................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)
(ลงชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)

๓๓
(ติดอากรแสตมป ๑๐ บาท สําเนาคูฉบับติด ๕ บาท)
สัญญาค้ําประกัน
เขียนที่ ......................................
วันที่ .......... เดือน ........................ พุทธศักราช .............
ขาพเจา...........................................อายุ.............ป สัญชาติ................เชื้อชาติ....……….....
อยูบานเลขที.่ ...........................หมูท .ี่ ..............แขวง/ตําบล............................เขต/อําเภอ...........................
จังหวัด................................................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวาผูค้ําประกันฝายหนึ่ง
กับ.......................................ผูแทน.................................. ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวาผูจางอีกฝายหนึง่
ทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญากัน มีขอความดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูค้ําประกันเขาใจความในสัญญาจางพนักงานราชการ ระหวาง....................................
ผูแทน........................................ผูจาง กับ...........................................ผูรับจางโดยตลอดแลว
ขอ ๒ ผูคา้ํ ประกันสัญญาวา ระหวางที่ผรู ับจางเปนพนักงานราชการอยูนี้ ถาไดกระทําใหฝาย
ผูจางเสียหายดวยประการใด ๆ แลว เมื่อผูรับจางไมชดใชคาเสียหายหรือชดใชไมครบ ผูค้ําประกันยอมรับผิด
อยางลูกหนี้รวมชําระราคาและคาเสียหายใหจนเต็มจํานวน
คูสัญญาทั้งสองฝาย เขาใจความในสัญญานี้ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... ผูค้ําประกัน
(...............................................)
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... ผูจาง
(...............................................)
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)
ขาพเจา..................................................................................ภริยาหรือสามีของผูค้ําประกัน
ขอใหความยินยอมตามหนังสือค้ําประกันฉบับนี้
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... ผูใหความยินยอม
(...............................................)
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)
(ลงลายมือชื่อ) ...................................................... พยาน
(...............................................)

๓๔

การรายงานผลการดําเนินการ
หนวยรายงานผลการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ พรอมจัดสงเอกสาร
ตาง ๆ ให กพ.ทอ. เพื่อรวบรวมสงและรายงานให คพร. ทราบตอไป
เอกสารที่ตองจัดสงให กพ.ทอ. มีดังนี้
๑. สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
๒. สําเนาประกาศรับสมัคร และเอกสารที่แนบ (รายละเอียดเกี่ยวกับตําแหนง และการ
กําหนดและการประเมินสมรรถนะ)
๓. สําเนาประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรพรอมบัญชีรายชื่อ (หากไมจัดสงให กพ.
ทอ. หนวยจะไมสามารถเรียกผูที่ขึ้นบัญชีลําดับถัดไปมาทําสัญญาจางได)
๔. สําเนาคําสั่งจาง
๕. สําเนาสัญญาจางพรอมหลักฐาน
๖. แบบรายงานการขึ้นบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร (พรอมบันทึกลงแผนบันทึก
ขอมูล ดวยโปรแกรม Microsoft Word แนบมาดวย)

หมายเหตุ
- เอกสารอื่น ๆ ที่มิไดระบุใหจัดสงมายัง กพ.ทอ. ใหหนวยเก็บไวเปนหลักฐาน
- คาตอบแทน และสิทธิประโยชนตาง ๆ ของพนักงานราชการหนวยเปนผูดาํ เนินการ เชน
การประกันสังคม เปนตน
- ในการตอสัญญาจางหนวยจะตองขออนุมัติกอนดําเนินการ และรายงานผล พรอมทั้ง
สงสําเนาคําสั่งจางให กพ.ทอ.ทุกครั้ง
- หนวยตองรายงานให กพ.ทอ.ทราบทุกครั้ง เมื่อเกิดการสูญเสียพนักงานราชการทุกกรณี

๓๕
แบบฟอรมการแจงขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร
ขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร
๑. กลุมงาน......................................... ตําแหนง................................................................................
๒. ชื่อสวนราชการ..............................................................................................................................
๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด
๑) ...............................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................
๓) ...............................................................................................................................................
๔. หลักเกณฑการเลือกสรรของตําแหนง

สมรรถนะ

วิธีการประเมิน

เกณฑการตัดสิน

ความรู
4 ความรูเกีย
่ วกับ ........................................
4 ความรูเกีย
่ วกับ ........................................
ความสามารถหรือทักษะ
4 ความสามารถในการ ................................
4 ความสามารถในการ ................................
คุณลักษณะอื่นของบุคคล
4................................................................
4................................................................
๕. จํานวนผูผานการเลือกสรรทีข่ ึ้นบัญชีไว ................. คน
๖. จํานวนผูที่จัดจางในครั้งแรก .................... คน
๗. วันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ............../......................./..............
๘. วันหมดอายุบัญชีผูผานการเลือกสรร ............../......................./...............
----------------------------------------หมายเหตุ แบบฟอรม ๑ แผนสําหรับขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร ๑ ตําแหนง
(พรอมบันทึกลงแผนบันทึกขอมูล ดวยโปรแกรม Microsoft Word แนบสงดวย)
(ตัวอยาง)

๓๖
แบบฟอรมการแจงขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร
ขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร
ตําแหนง พนักงานธุรการ

๑. กลุมงาน บริการ
๒. ชื่อสวนราชการ

กรม…………………………..

๓. คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่กําหนด
๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
๒) เปนผูท ี่มีประสบการณปฏิบัติงานในดานธุรการหรือบริการ จะไดรับการพิจารณาเปนพิเศษ
๔. หลักเกณฑการเลือกสรรของตําแหนง

สมรรถนะ

วิธีการประเมิน

ความรู
4 ความรูทวั่ ไป
4 ความรูเกีย
่ วกับภาษาไทย
4 ความรูเกีย
่ วกับงานสารบรรณ

ความสามารถหรือทักษะ
4 ความสามารถในการใชคอมพิวเตอร
คุณลักษณะอื่นของบุคคล
4การทํางานเปนทีม
4มนุษยสัมพันธ
4ความคิดริเริ่มสรางสรรค

เกณฑการตัดสิน

สอบขอเขียน (๒๕ คะแนน)
สอบขอเขียน (๒๕ คะแนน)
สอบขอเขียน (๕๐ คะแนน)

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

ทดสอบตัวอยางงาน (๑๐๐ คะแนน)

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

สอบสัมภาษณ (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ (๕๐ คะแนน)
สอบสัมภาษณ (๕๐ คะแนน)

ไมต่ํากวารอยละ ๖๐

๕. จํานวนผูผานการเลือกสรรทีข่ ึ้นบัญชีไว ๓

คน (รวมผูท ี่ไดจัดจางในครั้งแรกดวย)

๖. จํานวนผูที่จัดจางในครั้งแรก ๑ คน
๗. วันประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร ๑ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
๘. วันหมดอายุบัญชีผูผานการเลือกสรร ๓๑ มกราคม ๒๕๕๐
----------------------------------------หมายเหตุ แบบฟอรม ๑ แผนสําหรับขอมูลบัญชีผูผานการเลือกสรร ๑ ตําแหนง

๓๗

คําอธิบายเพิ่มเติม
“ผูผานการประเมินสมรรถนะ” หมายถึง ผูส มัครที่ไดเขารับการประเมินสมรรถนะและ
ผานเกณฑการตัดสินที่กาํ หนดไว ในการประเมินสมรรถนะแตละครั้ง
“ผูผานการเลือกสรร” หมายถึง ผูท ผี่ านการประเมินสมรรถนะทุกดานตามเกณฑ การ
ตัดสินที่ไดกาํ หนดไว
“บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร” หมายถึง บัญชีรายชื่อผูที่ผานการประเมินสมรรถนะ
ทุกดาน ตามเกณฑการตัดสินที่ไดกําหนดไว ถาไมมีการกําหนดจํานวนผูท ี่จะขึน้ บัญชี ไวในประกาศ
รับสมัคร จะตองขึ้นบัญชีผูที่ผานการประเมินสมรรถนะตามเกณฑการตัดสิน ทุกคน
“การจางพนักงานราชการ” จะไมใชคําวา ”บรรจุ” กับพนักงานราชการ แตจะ ใชคําวา
”จาง” เนื่องจากการบริหารพนักงานใชระบบสัญญาจาง
“ชื่อตําแหนงพนักงานราชการ” ตําแหนงของพนักงานราชการ จะไมมีชื่อฝาย แผนก
กอง หรืออื่นๆ ตามหลัง อยางขาราชการหรือลูกจาง เนื่องจากหนวยสามารถบริหารพนักงาน
ราชการไดตามความจําเปน วาสมควรปฏิบัติงานในสวนใดของหนวย

๓๘

ระเบียบ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวของ
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒)
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการเงื่อนไข
การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ
- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗
- คําสั่ง กห. ที่ ๕๗๐/๒๕๔๘ เรื่อง กําหนดตําแหนงพนักงานราชการ

แหลงขอมูลเพิ่มเติม
- คูมือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ.
- Website สํานักงาน ก.พ. : www.ocsc.go.th/project/index_emp.asp
- Website กพ.ทอ. : www.person.rtaf.mi.th

๓๙

พนักงานราชการทีจ่ ะไดรับการจัดทําสัญญาจาง
จะตองมีคุณสมบัติครบถวน และผานกระบวนการสรรหาและเลือกสรร
โดยการประเมินสมรรถนะทุกคน ไมมีขอยกเวน

