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สิ่งท่ีสงมาดวย 2 
แนวทางการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

สังกัดกรมการปกครอง (สวนภูมิภาค)  
 
ใหจังหวัดเปนผูดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยมขีั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) ใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยมีแนวทางปฏิบัติในการ
ดําเนินการที่สําคัญ คือ 

        1.1 จังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญเพื่อใหเปนกลุมบุคคลที่จะทําหนาที่ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ดังนั้น ในการแตงตั้ง
ควรตองพิจารณาเลือกบุคคลโดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ความเปนธรรม และความเปนกลาง 
                 องคประกอบของคณะกรรมการ มี 3 สวน คือ  
       (1) ประธานกรรมการ : ไดแก ปลัดจังหวัด หรือผูที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งควรอยูใน
ระดับสูงกวาผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหนงงาน 
       (2) กรรมการ : ไดแก ผูรับผิดชอบดูแลงานหรือโครงการของตําแหนงงานนั้น    
ซึ่งควรอยูในระดับผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหนงงาน และในกรณีที่จังหวัดเห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูมีประสบการณที่เกี่ยวของกับงานในตําแหนงงานนั้นมารวมเปนกรรมการ ก็สามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ 
หรือผูมีประสบการณนั้นๆ ทั้งจากภายนอก หรือภายในจังหวัดเปนกรรมการได ซึ่งจํานวนกรรมการทั้งหมด             
ใหเปนดุลพินิจของจังหวัดแตมีขอสังเกตวาไมควรมีจํานวนมากหรือนอยเกินไป 
       (3) กรรมการและเลขานุการ : ไดแก จาจังหวัด หรือผูชวยจาจังหวัด หรือ
ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาที่ ซึ่งควรตองพิจารณาใหมีระดับตําแหนงที่เหมาะสม สอดคลองกับการดําเนินการ
สรรหาและเลือกสรรกับตําแหนงงานในครั้งนั้นๆ  
   1.2 การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ควรระบุให
ดําเนินการ โดยคํานึงถึง ความเปนมาตรฐาน ความยุติธรรม และความโปรงใส เพื่อรองรับการตรวจสอบตาม
หลักการของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการฯ กอนประกาศรับสมัคร 
เพื่อใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศรับสมัครกอนลงนาม  

1.3 แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
               (1) คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลโดยคํานึงถึง
เปาหมายของการสรรหาและเลือกสรรเพื่อใหไดบุคคลที่ตรงกับความตองการของตําแหนงงาน มุงเนนการ
ดําเนินการที่เปดโอกาสใหการสรรหาและเลือกสรรเปนไปดวยความยุติธรรมและมีมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลให
เปนไปตามสมมติฐานที่วาบุคคลที่ไดรับการเลือกสรรจะตองสามารถปฏิบัติงานไดดีกวาผูที่ไมไดรับการเลือกสรร 

               (2) ใหคณะกรรมการฯ พิจารณารายละเอียดประกาศรับสมัครกอนหัวหนา
สวนราชการลงนาม 

               (3) คณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการอื่นๆ เพื่อดําเนินการในเรื่อง
ตางๆ ได เชน คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการเก็บขอสอบ คณะกรรมการสัมภาษณ เจาหนาที่พิมพ
ขอสอบ เจาหนาที่คุมหองสอบ เปนตน  
           ทั้งนี้ รายงานการประชุม รายชื่อคณะกรรมการฯ เจาหนาที่ และเอกสาร
ที่เกี่ยวของเกี่ยวกับการสอบ ถอืเปนเอกสารลับไมควรเปดเผยใหผูท่ีไมไดมีสวนเกี่ยวของทราบ 
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2) แนวทางปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 
     2.1 การจัดทําประกาศรับสมัคร ประกาศรับสมัคร ควรมีรายละเอียดตางๆ ที่สําคัญ 

ประกอบดวย  
      (1) ลักษณะงานและหนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงที่จะสรรหาและเลือกสรร 
        (2) ชื่อกลุมงานของลักษณะงาน  
    (3) ชื่อตําแหนง 
       (4) ระยะเวลาการจาง (สําหรับการสรรหาและเลือกสรรในปงบประมาณ                       
พ.ศ. 2560 จะมีระยะเวลาการจางไมเกินวันที่ 30 กันยายน 2563 และอาจไดรับการตอสัญญาจางอีก               
ตามเงื่อนไขในขอ 11 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ กรณี
พนักงานราชการอายุครบ 60 ปบริบูรณ สัญญาจางจะสิ้นสุดเมื่อสิ้นปงบประมาณ ที่พนักงานราชการผูนั้น     
อายุครบ 60 ปบริบูรณ 
          (5) คาตอบแทนที่จะไดรับตามหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศ คณะกรรมการ
บริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนของพนักงานราชการ (ตามประกาศฯ เรื่อง คาตอบแทนของ
พนักงานราชการ (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2552 กําหนดอัตราคาตอบแทนแรกบรรจุคุณวุฒิปริญญาตรี                      
18,000 บาท, คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 11,280 บาท และคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย 
10,430 บาท) 
             (6) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร ใหกําหนดคุณสมบัติตามขอ 8 ของระเบียบสํานัก
นายกรั ฐมนตรี ว าด ว ยพนั กงานราชการ  พ .ศ .  2547 และคุณสมบั ติ เ ฉพาะสํ าหรั บกลุ ม ง าน                            
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ซึ่งมีกลุมงานที่ เกี่ยวของกับกรมการปกครอง                     
และกรมการปกครองไดกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานไว ดังนี้ 
           คุณสมบัติ เ ฉพาะสํ าหรับกลุ ม งานบริการ  (ตํ าแหน ง เ จ าหน าที่ ปกครอง                       
เจาหนาที่ธุรการ และเจาหนาที่การเงินและบัญชี ) โดยใหจังหวัดกําหนดคุณสมบัติวุฒิการศึกษา                         
ในการรับสมัครเพียงคุณวุฒิเดียวเทานั้น ดังนี้ 

(ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบไดในระดับเดียวกนั    

              หรือ 
   (ข) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน                   
ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
   ตัวอยางเชน จังหวัด ก. จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
ตําแหนง เจาหนาที่ปกครอง จังหวัด ก. จึงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ดังนี้  มีคุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบไดในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา (ดังนั้น ผูมีที่คุณวุฒิ
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผูที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรี แมจะ
เปนผูที่มีคุณวุฒิที่สูงกวา แตถือวาเปนผูที่ไมมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง ตามที่ จังหวัด ก. ประกาศ              
รับสมัคร จึงไมสามารถสมัครสอบได) เปนตน  

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานเทคนิคทั่วไป (ตําแหนงลาม) โดยใหจังหวัด
เลือกรับสมัครเพียงคุณวุฒิเดียวเทานั้น ดังนี้ 
   (ก) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทาไดในระดับเดียวกัน        

ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 
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   (ข) ในกรณีที่เปนงานที่ตองใชทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิไดผานการเรียนการสอน      
ในสถาบันการศึกษาใดเปนการเฉพาะ ผูนั้นจะตองมีความรู ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติ                   
ไมนอยกวา 5 ป 
   คุณสมบัติเฉพาะสําหรับกลุมงานบริหารทั่วไป (ตําแหนงเจาหนาที่วิเคราะห
นโยบายและแผน) กําหนดคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
                                 (7) หลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรรประกอบดวย ความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ซึ่งสามารถกําหนดไดหลายหัวขอตาม                  
ความเหมาะสม  
               (8) เกณฑการตัดสินซึ่งเปนดุลพินิจของจังหวัดที่จะกําหนดไดตามความเหมาะสม 
เชน รอยละของคะแนนเต็ม จํานวนเทาของอัตราวาง เปนตน โดยการกําหนดตองคํานึงความสอดคลองกับภาระงาน 
งบประมาณในการดําเนินการ และบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร หรือพิจารณา
การคาดการณจํานวนผูที่สนใจจะมาสมัครกับอัตราวางที่มีการขึ้นบัญชีผูผานการเลือกสรร ทั้งนี้ จังหวัดสามารถ
กําหนดอายุบัญชีได โดยตองไมเกิน 2 ป  

 (9) เงือ่นไขการจางอื่นๆ ที่จังหวัดเห็นวาผูสมัครควรไดทราบ เชน ขอตกลงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน การหยุดงาน เปนตน 
                                (10) กําหนดวัน เวลา และสถานที่ของการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรที่ผูสมัคร
ตองทราบ เชน กําหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร กําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการประกาศผล เปนตน 
      (11) คาสมัครที่เหมาะสมสําหรับการดําเนินการ ซึ่งควรกําหนดขึ้นใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของจังหวัดที่ตองมีคาใชจายโดยประมาณตอผูสมัคร 1 คน 
 

     2.2 การแพรขาวประกาศรับสมัครและการรับสมัคร 
          (1) ประกาศรับสมัครตองปดไวในที่เปดเผยเปนการทั่วไป โดยยึดหลักความโปรงใส 

และเขาถึงกลุมเปาหมายอยางเสมอภาค และใหแพรขาวการรับสมัครในเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซต
ของสํานักงาน ก.พ. โดยใหมีระยะเวลาแพรขาวไมนอยกวา 5 วันทําการ กอนกําหนดวันรับสมัคร 

ดังนั้น กรมการปกครองจึงไดกําหนดแนวทางใหจังหวัดไดแพรขาวลงในเว็บไซต 
ดังตอไปนี้ 

1.  เว็บไซตของจังหวัด  
2.  เว็บไซตของท่ีทําการปกครองจังหวัด (ถาม)ี 
3.  เว็บไซตของกรมการปกครอง โดยใหจังหวัดดําเนินการจัดสงประกาศ  
     รับสมัครฯ ใหกองการเจาหนาที่ กรมการปกครอง  
4.  เว็บไซตสํานักงาน ก.พ. โดยดําเนินการผาน กองการเจาหนาที่  

                   กรมการปกครอง 
 

    ทัง้นี้ สําหรับการประชาสัมพันธทางเว็บไซตตามขอ 3 และ 4 ใหจังหวัด
ดําเนินการจัดสงประกาศรับสมัครฯ ใหกรมการปกครองทราบเพื่อเผยแพร และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว                  
จึงขอใหจังหวัดดําเนินการสงเอกสารทางอีเมลใหกองการเจาหนาที่กอนลวงหนาในรูปแบบไฟล PDF ทางอีเมล 
hrplandopa@gmail.com และประสานงานทางโทรศัพท 0-2221-1824 ตอ 219 เพื่อกองการเจาหนาที่
จะไดดําเนินการประชาสัมพันธในสวนที่เกี่ยวของตอไป   
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  (2) ในการแพรขาวประกาศรับสมัคร จังหวัดตองคํานึงถึงแหลงผูสมัครที่สอดคลอง
กับกลุมผูมีคุณสมบัติที่จะมีสิทธิสมัครได  

    (3) สําหรับระยะเวลาการรับสมัคร จังหวัดสามารถกําหนดระยะเวลาไดตามความ
เหมาะสม แตตองไมนอยกวา 5 วันทําการ   

 
  2.3 วิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
         จังหวัดสามารถกําหนดวิธีการประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ                            
ดวยวิธีการเดียว หรือหลายๆ วิธี เชน การสอบขอเขียน การกลั่นกรองเอกสารการสมัคร การสัมภาษณ                            
การใชแฟมผลงาน (Portfolio) เปนตน  

ทั้งนี้ ควรกําหนดใหมีการวัดความรูความสามารถทั่วไปและความรูความสามารถที่ใชเฉพาะ
ตําแหนง ซึ่งควรมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับตําแหนงที่รับสมัคร โดยอาจกําหนดหลักเกณฑและวิธีการเลือกสรร
พนักงานราชการ เปนไปตามตัวอยางแนบทายแนวทางการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ                           
สังกัดกรมการปกครอง (สวนภูมิภาค) นี้  
 
      2.4 เกณฑการตัดสิน 

     (1) สามารถกําหนดเกณฑการตัดสินตามความเหมาะสม เชน รอยละของคะแนนเต็ม 
(เชน รอยละ 60) จํานวนเทาของอัตราวาง (เชน 3 เทาของตําแหนงวาง) เปนตน โดยพิจารณาจากการ
คาดการณจํานวนผูสมัคร จํานวนอัตราวาง ภาระงาน งบประมาณ ระยะเวลาในการดําเนินการ และบุคลากร              
ที่รับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

     (2) ในกรณีที่กําหนดสิ่งที่ตองการประเมินหลายหัวขอ สามารถจัดลําดับสิ่งที่ตองการ
ประเมิน และใหน้ําหนักคะแนนที่สอดคลองกับความสําคัญของสิ่งที่จะประเมิน ซึ่งสัมพันธกับความตองการของ
ตําแหนงงาน เชน ในบางหัวขอที่มีความสําคัญมากกวาหัวขออื่นๆ อาจกําหนดจํานวนคะแนนเต็มมากกวา
หัวขออื่นๆ หรือหากบางหัวขอมีความสําคัญเทากับหัวขออื่นๆ ก็สามารถกําหนดจํานวนคะแนนเต็มใหเทากับ
หัวขออื่นๆ ได ทั้งนี้  คะแนนเต็มรวมทั้งหมดของทุกหัวขอจะเปนเทาไรก็ได ตามที่จังหวัดเห็นสมควร                     
เชน 300 คะแนน 400 คะแนน หรือ 500 คะแนน ทั้งนี้ จังหวัดสามารถเลือกประเมินความรู ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ที่มีคะแนนเต็มมากที่สุดและประกาศรายชื่อผูผานการประเมินเพื่อเขารับการประเมิน
ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องที่เหลืออยูตอไปได 

    (3) ในกรณีที่จั งหวัดกําหนดวิธีการประเมินหลายๆ วิธี  เชน การสอบขอเขียน                       
การสัมภาษณ ฯลฯ จังหวัดสามารถกําหนดใหผูสมัครเขารับการประเมินวิธีใดวิธีหนึ่งกอนเพื่อกลั่นกรองผูสมัคร
ออกเปนขั้นๆ ทั้งนี้ โดยสวนใหญแลวหากผูสมัครมีจํานวนมาก มักใชวิธีการสอบขอเขียนในการกลั่นกรอง
ผูสมัครทีไ่มเหมาะสมออกไปข้ันหนึ่งกอน  
  

2.5 การขึ้นบัญชี  
      สามารถกําหนดอายุบัญชีไดตามความเหมาะสม แตตองไมเกนิ 2 ป นับตั้งแตวันขึ้นบัญชี 

โดยใหมีการทําสัญญาจางภายในอายุบัญชี แตหากมีเหตุผลและความจําเปน ก็อาจจะใหมีการเรียกผูผานการ
เลือกสรรมารายงานตัวไดภายในระยะเวลาของอายุบัญชี โดยทําสัญญาจางภายหลังอายุบัญชี แตตองไมเกิน 
30 วัน นับจากวันที่บัญชีหมดอายุแลว 
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ทั้งนี้ กรณีมีตําแหนงวางเกิดขึ้น ในอําเภอที่ยังมีบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรพนักงาน
ราชการในตําแหนงที่วางอยู ใหเรียกผูที่มีรายชื่อในบัญชีฯ ดังกลาว ตามลําดับที่สอบได มาจัดจางจนกวา
จะหมดบัญชีหรือหมดอายุบัญชี และเมื่อบัญชีหมดลงหรือหมดอายุลง จึงจะสามารถเรียกผูผานการ
เลือกสรรพนักงานราชการในบัญชีที่จังหวัดไดสรรหาและเลือกสรรและไดขึ้นบัญชีไว ไปทดแทนตําแหนง
วางของอําเภอ นั้นได  
 

ทั้งนี้ สามารถศึกษาแนวทางการปฏิบัติสําหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน
ราชการ ไดจากคูมือการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และคูมือการบริหาร
ระบบพนักงานราชการซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน ก.พ. โดยสามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซตของ 
กองการเจาหนาที่  กรมการปกครอง https://person.dopa.go.th/web_dopaperson/  
หัวขอ “ระบบพนักงานราชการ” 

 
  เอกสารที่จังหวัดจะตองดําเนินการจัดสงใหกรมการปกครองทุกครั้งที่มีการดําเนินการ               
จัดจางพนักงานราชการ ไดแก  

1. สําเนาคําสั่ง เรื่อง มอบหมายใหพนักงานราชการปฏิบัติหนาที ่จํานวน 2 ฉบับ 
2. สําเนาคําสั่ง เรื่อง ใหพนักงานราชการไดรับเงินเพิ่มการครองชีพ จํานวน 2 ฉบับ 
3. สัญญาจางพนักงานราชการ ตัวจริง 1 ฉบับ และ สําเนา 1 ฉบับ 
4. แบบทะเบียนประวัติพนักงานราชการ ฉบับจริง 1 ฉบับ และ สําเนา 1 ฉบับ 

        ทั้งนี้ ใหระบุคุณวุฒิการศึกษาตามที่ใชในการสมัครและตรงตามประกาศรับสมัครดวย 
5. วุฒิการศึกษา ตามที่ใชในการสมัครและตรงตามประกาศรับสมัคร                      
    และวุฒิการศึกษาอื่นๆ 

เพื่อกรมการปกครองจะไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมการปกครองขอเนนย้ํา 
ใหจังหวัดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเปนพนักงานราชการ  

โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาส  
เพื่อใหประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และดวยกระบวนการที่ไดมาตรฐาน                                     
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรดวยความโปรงใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม และเสมอภาค  

ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 


