
กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
 
     
        

ประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ 

จดัทาํประกาศรับสมคัรสอบ 

เผยแพร่ข่าวการรับสมคัร 

รับสมคัรสอบ 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการ

ประเมินสมรรถนะ 

ประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 1 

ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิเขา้รับการ

ประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 

ประเมินสมรรถนะ คร้ังท่ี 2 

ประกาศรายช่ือผูผ้า่นการเลือกสรร 

ทาํสญัญาจดัจา้ง 

เร่ิมปฏิบติังาน 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 2 วนั 

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ 

 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

ใชเ้วลาไม่นอ้ยกวา่ 5 วนัทาํการ 



การสรรหาบุคลากร/การลาออก 

               การสรรหาบุคลากรและการลาออก ในท่ีนี้จะหมายถึง การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
และการลาออกของพนักงานราชการ 

การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 

          กรมสงเสริมการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี 232/2550 ลงวันท่ี 16 มีนาคม 2550 มอบอํานาจ
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใหกับ กอง/สํานัก/ศูนย ใหปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสงเสริม
การเกษตร คือ 
                     1. ใหมีอํานาจในการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของ
พนักงานราชการ ลงวันท่ี 11 กันยายน 2552 
                     2. ใหมีอํานาจประกาศบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร และเม่ือประกาศบัญชีรายชื่อผูผาน 
การเลือกสรรแลว ใหจัดสงสําเนาประกาศบัญชีรายชื่อใหกรมสงเสริมการเกษตรทราบดวย 
                     3. ใหมีอํานาจในการกําหนดคาสมัครสอบไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

                     ศูนยสารสนเทศไดดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ โดยอาศัยอํานาจ
ดังกลาว  
ตามหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้ 

• วางแผนและเตรียมการกอนรับสมัคร 
1) จัดทําแผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรร โดยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 

สรรหาและเลือกสรรจํานวนไมนอย 3 คนประกอบดวย ประธาน กรรมการ และเลขานุการ ซ่ึงมีหนาท่ีกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรฯ กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการ
ประเมิน ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะตามความจําเปน และควบคุมดูแลการดําเนินกาใหได
มาตรฐาน  มีความยุติธรรมและโปรงใส และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงานผลเพ่ือกรมสงเสริม
การเกษตรจะไดประกาศข้ึนบัญชีผูผาน 
การเลือกสรรตอไป โดยคณะกรรมการชุดนี้อาจแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ และเจาหนาท่ีดําเนินการตาง ๆ ตามความจําเปน 

2) จัดทําประมาณการคาใชจายในการสรรหาและเลือกสรร 
3) จัดทําประกาศรับสมัคร  
4) แพรขาวการรับสมัครทางเว็บไซต ปดบอรดประชาสัมพันธตาง ๆ 

• เตรียมการรับสมัคร 
1) จัดเตรียมใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัคร วัสดุ อุปกรณ เอกสาร และคูมือท่ีใช 

ในการรับสมัคร 
2) จัดเตรียมสถานท่ีรับสมัคร จัดทําปายประกาศตาง ๆ 
3) ประสานงานกองคลังเก่ียวกับการรับเงินคาสมัคร 

• การรับสมัคร  

1) รับสมัครพรอมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน 
2) รับเงินคาสมัคร 
3) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีมีสิทธเขารับการประเมินความรูความสามารถทักษะ  

และสมรรถนะ 



• การเตรียมการกอนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

1)  จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินฯ วัน เวลา สถานท่ี  
2) จัดทําแผนผังสถานท่ี ผังหอง ผังท่ีนั่งสอบ                                                                                                               
3) จัดเตรียมเอกสารท่ีจําเปนสําหรับใชในการประเมินฯ เชน กรณีการสอบ 

ขอเขียน ตองเตรียมกระดาษคําตอบวัสดุอุปกรณท่ีใช การทดสอบตัวอยางงาน ตองเตรียมอุปกรณท่ีเก่ียวของ 
เชน เครื่องคอมพิวเตอร  

4) จัดเตรียมเงินคาตอบแทน เอกสารการเงินและแฟมลงชื่อปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน หรือกรรรมการ ในวันประเมินฯ 

5) จัดประชุมชี้แจงเจาหนาท่ี หรือกรรมการท่ีปฏิบัติงานกอนการประเมินฯ 
6) ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานท่ีในการประเมินฯและติดประกาศตาง ๆ 

ใหผูเขาสอบทราบ (กอนวันประเมิน 1 วัน) 
 

• แผนดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ใชเวลาประมาณ 20 – 25 วัน 
ทําการ) 

ข้ันตอน กิจกรรม จํานวนวัน 

1 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร และ 

คณะกรรมการออกขอสอบ 
1 

2 จัดทําประกาศรับสมัครสอบ 2 

3 เผยแพรขาวการรับสมัคร ไมนอยกวา 5 วันทําการ 

4 รับสมัครสอบ ไมนอยกวา 5 วันทําการ 

5 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ 1  

6 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 1 

7 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 1 

8 ประเมินสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 1 

9 ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 1 

10 ทําสัญญาจัดจาง 1 

11 เริ่มปฏิบัติงาน 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กระบวนการลาของพนักงานราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูป้ระสงคล์าออก ยืน่ไปลาก่อนไม่

นอ้ยกวา่ 30 วนั 

แจง้เวยีนหนงัสือกอง/สาํนกั  
เพ่ือตรวจสอบหน้ีสิน 

จดัส่งหนงัสือขอลาออกใหก้องการ

เจา้หนา้ท่ี เพ่ือออกคาํสัง่อนุญาตให้

พนกังานราชการลาออก 

จดัส่งหนงัสือขอลาออกและ

หนงัสือแจง้การลาออกของ

ผูป้ระกนัตน ใหก้องคลงั 

ใชเ้วลาประมาณ 3-5 วนั 

  ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 

  ใชเ้วลาประมาณ 1 วนั 



การลาออกของพนักงานราชการ 

• พนักงานราชการท่ีประสงคลาออก ตามหลักเกณฑวาดวยการลาออกของขาราชการ 
พลเรือนสามัญใหยื่นแบบหนังสือขอลาออกจากราชการ ตอ ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่งโดยยื่นลวงหนา
กอนวันท่ีจะลาออกจากราชการไมนอยกวา 30 วัน เวนแตในกรณีท่ีมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ 
ผูบังคับบัญชา อาจพิจารณาอนุญาตใหยื่นกอนลวงหนาไดนอยกวา 30 วัน ก็ได  ท้ังนี้ ตองรอรับทราบคําสั่ง
จากผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจสั่งอนุญาตใหลาออกกอน จึงจะหยุดราชการได ถาลาออกเพราะปวยใหแนบใบ
ตรวจโรคของแพทยตามแบบราชการเสนอไปดวยวาปวยเปนโรคอะไร 

• ฝายบริหารท่ัวไป ดําเนินการ 
1) แจงเวียนหนังสือใหกอง/สํานัก ตรวจสอบหนี้สินพนักงานราชการ  
2) จัดสงหนังสือขอลาออก ถึง ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี เพ่ือดําเนินเสนอ 

กรมสงเสริมการเกษตร มีคําสั่งอนุญาตใหพนักงานราชการลาออกจากราชการได 
3) จัดสงหนังสือขอลาออก และ หนังสือแจงการลาออกของผูประกันตน  

(สปส. 6-09) ถึง ผูอํานวยการกองคลัง เพ่ือดําเนินการในสวนของเงินเดือน และประกันสังคม 
 


