
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 

ขั้นตอนการสรรหาพนกังานราชการ  
      ๑. ตรวจสอบตําแหน่งว่างพนักงานราชการ  
      ๒. ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและเลอืกสรรพนักงานราชการจากปลัดกระทรวงการคลัง หรือผูไ้ด้รับมอบ
อํานาจ 
      ๓. ต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ  
      4. จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักสูตร วิธีการสอบจัดทําประกาศรับสมัคร วางแผนดําเนินการสอบ 
และการอื่นตามความจําเป็น  

 กระบวนการจดัประชุม                    
เริ่มต้นต้องจัดทําระเบียบวาระการประชุม โดยมีระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้  

ระเบยีบวาระที ่๑  เรื่องทีป่ระธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
๑.๑ คําสั่งต้ังคณะกรรมการและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  
๑.๒ หลักการสําคัญของการสรรหาและเลอืกสรร  
ระเบยีบวาระที ่๒  เรื่องเพือ่ทราบ  
๒.๑ จํานวนตําแหน่งว่างและหน่วยงานที่จะจ้าง  
๒.๒ จํานวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร  
๒.๓ หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร  
๒.๔ เกณฑ์การตัดสิน  
๒.๕ อายุบัญชี  
๒.๖ อัตราค่าจ้าง  
๒.๗ ระยะเวลาการจ้าง  
ระเบยีบวาระที ่๓ เรื่องเพื่อพิจารณา  
     ๓.๑ ลักษณะงานและสมรรถนะที่ต้องการ  
     ๓.๒ คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร  
     ๓.๓ การสอบข้อเขียน      
     ๓.๔ วิธีการรับสมัคร  
     ๓.๕ พิจารณากําหนดแนวทางการสอบสัมภาษณ ์ 
     ๓.๖ พิจารณากําหนดอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําตอบ  
     ๓.๗ การต้ังกรรมการและเจ้าหน้าที่ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ  
     ๓.๘ พิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และวันประกาศผล  
ระเบยีบวาระที ่๔ เรื่องอืน่ๆ  
     ๔.1 ร่างประกาศรับสมัครสอบฯ  
     ๔.2 ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) 
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 การจัดทําประกาศรับสมัครต้องมีสาระสําคัญตามที่กําหนดประกอบด้วย  
 ๑. ช่ือ ตําแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน  
๒. คุณสมบัติทัว่ไปและคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งของผู้มีสทิธิสมัครเข้ารบัราชการ 
๓. วิธีการรับสมัคร  
๔. เงื่อนไขการสมัครสอบ  
๕. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการ
ประเมินสมรรถนะ  
๖. หลักเกณฑแ์ละวิธีการเลือกสรรฯ  
๗. หลักฐานทีต้่องยื่นในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  
๘. เกณฑ์การตัดสิน  
๙. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรฯ  
๑๐. การจัดทําสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรฯ  

    การประกาศรับสมัคร ต้องเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกันก่อนวันสมัคร ๕ วันทําการ  
  - เผยแพร่บนเว็บไซต์ ก.พ. 
  - เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการที่รับสมัคร  
ปิดประกาศรับสมัครในที่เปิดเผยและประกาศทางสื่ออื่นๆไม่น้อยกว่า ๕ วันทํา  
  กรณีที่หน่วยงานเปิดรับสมัครด้วยตนเอง จะต้องจัดเตรียมสถานที่ทีร่ับสมัครและเจ้าหน้าที่รับสมัคร
ให้เพียงพอกับจํานวนผู้ที่คาดว่าจะมาสมัคร จัดเตรียมใบสมัคร  บัตรประจําตัวผู้สมัคร วัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร
และคู่มือทีใ่ช้ในการรับสมัคร การตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น รับเงินค่าสมัคร  

 กระบวนการเตรียมการก่อนการสอบข้อเขยีน ดังนี้  
- จัดทําประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน วัน เวลา สถานที ่และระเบียบ  

   เกี่ยวกับการประเมิน และประชาสัมพันธ์ให้ทราบ  
- จัดแผนผังสถานที่ ผังที่นั่งสอบ สต๊ิกเกอร์เลขประจําตัวสอบ ใบเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ  

 - จัดหาเจ้าหน้าที่คุมสอบและทําคําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  
 - จัดหาอุปกรณ์ให้เจ้าหน้าที ่จัดประชุมช้ีแจงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 - จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนทั้งหมด กระดาษคําตอบ  

   ขั้นตอนภายหลังสอบข้อเขยีน  
- เสร็จแล้วจะส่งกระดาษคําตอบให้กรรมการผู้ออกข้อสอบตรวจให้คะแนน และส่งคืนให ้ส่วน
บริหารงานบุคคล กรอกและลงคะแนนรวม โดยจะต้ังเจ้าหน้าที่ ๒ ชุด เพื่อตรวจทานผลคะแนนให้มี
ความถูกต้อง จึงจะดําเนินการจัดทําประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน 

 - จัดทําประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  (สอบสัมภาษณ์)  
 - จัดหาสถานที่สอบสัมภาษณ์  
 - ทําคําสั่งแต่งต้ังกรรมการสอบสัมภาษณ์และหนังสือเชิญกรรมการ  
 - จัดเตรียมเอกสารสําหรับกรรมการสัมภาษณ์  
   (เช่น ใบกรอกคะแนน ประวัติผู้เข้าสอบ ใบบันทึกเหตุผล) 
 - จัดให้ผู้เข้าสอบเข้าสัมภาษณ์กับกรรมการด้วยความยุติธรรม  

- เจ้าหน้าที่รวบรวมผลคะแนน สรุป และรายงาน  เพื่อประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
 - กําหนดวันรายงานตัว พร้อมทั้งทําสัญญาจัดจ้าง และออกคําสั่งจ้างพนักงานราชการ  
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 กฎ ระเบยีบเกีย่วกบัการสรรหาพนักงานราชการ 
 ผู้ที่ทํางานด้านการสรรหาพนักงานราชการ จะต้องศึกษากฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  

@ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ @ 
 มี ๖ หมวด  ดังนี้  
 หมวดที่ ๑ เกี่ยวกับพนักงานราชการ (การกําหนดประเภท จําแนกกลุม่ คุณสมบัติ ระยะเวลา สัญญา
จ้าง การแต่งกายและเวลาทํางาน) 
 หมวดที่ ๒ ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์  
 หมวดที่ ๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  
 หมวดที่ ๔ วินัยและการรักษาวินัย  
 หมวดที่ ๕ การสิ้นสุดสญัญาจ้าง  
 หมวดที่ ๖ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 
@ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ @ 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ   แบบสัญญาจ้างของ
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
@ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที ่๗)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ @ 
@ เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท  แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว ต้องไม่เกินเดือนละ 
๑๓,๒๘๕ บาท @ 
@ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ.๒๕๔๙ @ 
@ คู่มือปฏิบัติงาน @ 
- การดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการของสํานักงาน ก.พ. 
- รายละเอียดตัวอย่างประกาศต่างๆ ของพนักงานราชการ  
- ตรวจสอบคุณวุฒิกับ ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th 
 

ปญัหาอปุสรรค แก้ไขปญัหา 
๑. ความไม่พรอ้มของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายใน
กระบวนการสรรหาพนักงานราชการ 

๑. จัดอบรมหลักสูตรให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อสร้างและพัฒนาให้เข้าถึงเครื่องมือที่ใช้ 
ในการประเมินบุคคล 

๒. การเปิดรับสมัครไมส่ามารถควบคุมจํานวน 
ผู้สมัครได้ ทําให้ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลืองงบ 
จํานวนมาก 

๒. การเลือกสือ่สมัยใหม่มาใช้ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
หรือกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
ให้ตรงกับตําแหน่งงานที่ต้องการ 

๓. การร้องเรียนของผู้สมัครทีม่ีคุณวุฒิไม่ตรง 
กับประกาศรับสมัคร ทําให้ต้องใช้เวลา 
ในการตรวจสอบวุฒิ 

๓. ใหผู้้สมัครสง่คุณวุฒิมาตรวจสอบก่อนล่วงหน้า 
หรือให้ผูส้มัครเข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง 
ที่เว็บไซต์ ก.พ. 

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

 
 
 



ขั้นตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป 
 

 
 
 

2. ขออนุมัติดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการจากปลัด
กระทรวงการคลัง หรือผู้ได้รบัมอบอํานาจ 

 
3. ต้ังคณะกรรมการดําเนินการสรรหาฯ 

 
4. จัดประชุมคณะกรรมการกําหนดหลักสตูร วิธีการสอบจัดทําประกาศรับ
สมัคร วางแผนดําเนินการสอบ และการอื่นตามความจําเป็น 

 
5. จัดทําประกาศรับสมัครและเผยแพร่ประกาศรับสมัคร 

 
6. ดําเนินการรับสมัครตามคณุสมบัติที่ระบไุว้ในประกาศรับสมัคร 

 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเขา้รับการประเมินสมรรถนะครัง้ที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

 
8. ดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

 
9. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  
และมีสทิธิเข้าการประเมินสมรรถนะครั้งที ่2 (สอบสัมภาษณ์) 

 
10. ดําเนินการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 

 
11. จัดทําร่างประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจดัจ้าง 
เป็นพนักงานราชการทั่วไป พร้อมใบสรุปผลคะแนน 

 
12. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป้นพนักงานราชการทั่วไป 

 
13. ทําหนังสือแจ้งให้ไปเข้ารับการทําสัญญาเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ทั่วไป 

 

 
1. ตรวจสอบตําแหน่งว่าง 


