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การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
พนักงานราชการ คือ บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้าง โดยได้รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของส่วนราชการ  
          เพ่ือเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการนั้น 

  

กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง สาระส าคัญ 

1. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
    ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

หมวด 1 พนักงานราชการ  
     ก าหนดประเภทพนักงานราชการเป็น 2 ประเภท และ
ก าหนดต าแหน่งโดยการจ าแนกเป็นกลุ่มงานตามลักษณะงาน
และผลผลิตของงาน 6 กลุ่มงาน 
     การก าหนดคุณสมบัติของพนักงานราชการ การสรรหาและ
การเลือกสรรบุคคลเพ่ือจ้างเป็นพนักงานราชการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด  
     ก าหนดการจ้างให้จัดท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละสี่ปี  
หรือตามโครงการที่มีก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้  ตาม 
แบบสัญญาจ้างที่คณะกรรมการก าหนด และอาจต่อสัญญาจ้าง
ได้ตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
หมวด 2 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ 
หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หมวด 4 วินัยและการรักษาวินัย 
หมวด 5 การสิ้นสุดสัญญาจ้าง 
หมวด 6 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
บทเฉพาะกาล 

2. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
    ว่าด้วยพนักงานราชการ  
    (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560 

ปรับปรุงการก าหนดลักษณะต้องห้าม 
ของพนักงานราชการ โดยให้ผู้ที่เคย 
ต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษา 
ถึงท่ีสุดให้จ าคุกเมื่อพ้นโทษมาแล้ว 
เกิน 5 ปี อาจได้รับการจ้างเป็น 
พนักงานราชการได้ 
 

     1. กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งท่ีเกี่ยวข้อง 

ยกเลิก 
ความใน (6) ของวรรคหนึ่ง 
ในข้อ 8 ตามระเบียบฯ 
พ.ศ. 2547  
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง สาระส าคัญ 

2. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ 
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ 
การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
พนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

ก าหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน  
1. พนักงานราชการประเภททั่วไป 
    - กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
    - กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 
    - กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
2. พนักงานราชการประเภทพิเศษ 
    - กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

3. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 
เรื่อง การก าหนดลักษณะงานและ
คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและ 
การจัดท ากรอบอัตราก าลัง 
พนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  

ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานพนักงานราชการ 
ประเภททั่วไป 
    - กลุ่มงานบริการ 
    - กลุ่มงานเทคนิค 
  

4. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ  
พ.ศ. 2552  

คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติหลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ทั่วไป และการท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร  

5. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 

     พนักงานราชการที่ได้รับการจ้างในต าแหน่งซึ่งต้องใช้ 
คุณวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ที่มีอัตราค่าตอบแทน
ไม่ถึงเดือนละ 13,285 บาท ให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
เดือนละ 2,000 บาท แต่เมื่อรวมกับค่าตอบแทนแล้ว  
ต้องไม่เกินเดือนละ 13,285 บาท 
     กรณีจ านวนเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่งรวมกันแล้วไม่ถึง 
เดือนละ 10,000 บาท ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับเงินเพ่ิม 
ค่าครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนอีกจนถึงเดือนละ  
10,000 บาท 

ยกเลิก 
คุณสมบัติ เฉพาะของ
กลุ่มงานบริการ และ
กลุ่มงานเทคนิค  
ตามประกาศฯ ฉบับ 2  
พ.ศ. 2555 
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กฎหมาย/ระเบียบ/ประกาศ/ค าสั่ง สาระส าคัญ 

6. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2558 

ปรับอัตราค่าตอบแทนข้ันสูงของพนักงานราชการ  

7. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ  
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561 

ปรับอัตราค่าตอบแทนของผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพ ที่ ก.พ. รับรองคุณวุฒิแล้ว หรือผู้มีทักษะประสบการณ์ 
ของพนักงานราชการ 

8. ประกาศคณะกรรมการบริหาร 
    พนักงานราชการ  
    ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 
เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 

- พนักงานราชการทั่วไปที่มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเฉลี่ย 
  2 ครั้งติดต่อกัน ต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็น 
  เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ้าง  
- การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ให้น าผลการ 
  ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้นมา 
  ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่จะได้รับ 
  การพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยของ 
  ผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งติดต่อกันในปีที่จะ 
  ต่อสัญญาจ้าง ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” 

9. หนังสือคณะกรรมการบริหาร 
   พนักงานราชการ  
   ที่ นร 1008.5/380  
   ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เงื่อนไขส าหรับ 
   การจัดสรรและบริหารอัตราก าลัง 
   พนักงานราชการ 
 
 

1. การท าสัญญาจ้าง 
    - จัดท าสัญญาจ้าง ได้คราวละไม่เกิน 4 ปี 
    - การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการที่มีผลการประเมินผล 
      การปฏิบัติงาน 1 ครั้ง อาจได้รับการพิจารณาให้ 
      ต่อสัญญาจ้างจากหน่วยงานในภารกิจเดิมอย่างต่อเนื่อง 
      และเป็นภารกิจที่พนักงานราชการผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม  
      รวมทั้งพนักงานราชการผู้นั้นจะต้องมีผลการประเมินผล 
      การปฏิบัติงาน 1 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” 
2. การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือ 
    จากเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 
    - ต้องไม่เกินกว่ากึ่งหนึ่งของระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้าง  
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     - ต้องค านึงถึงลักษณะงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
      ไม่ควรจะแตกต่างจากท่ีระบุไว้ในสัญญาจ้าง 
    - ต้องมีระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

10. ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์  
      ลงวันที่ 23 กันยายน 2563  
เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของ 
พนักงานราชการและก าหนดระยะเวลาสิ้น
สุดสัญญาจ้าง  

ก าหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของพนักงานราชการใน 4 กลุ่มงาน 
คือ กลุ่มงานบริการ กลุ่มเทคนิคทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป 
และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ดังนี้ 
- ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 
  ก าหนดอายุขั้นสูงไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
- ในการท าสัญญาจ้างต้องไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตราก าลัง  
  พนักงานราชการ 4 ปี และก าหนดให้พนักงานราชการ 
  ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นอันพ้นจากราชการ 
  เมื่อสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ 
- พนักงานราชการกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะให้ก าหนดอายุ 
  ได้ตามความเหมาะสมของลักษณะงาน 

11. ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เรื่อง มอบอ านาจการด าเนินการสรรหา 
และเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการ 

มอบอ านาจให้หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง  
 

1) ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 197/2553  
    ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553  
    เรื่อง มอบอ านาจการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
    เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
          มอบอ านาจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง 
(ยกเว้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 - 20)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ด าเนินการ 
สรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
2) ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 565/2555  
    ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  
    เรื่อง มอบอ านาจการลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
          มอบอ านาจให้แก่หัวหน้าหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง  
(ยกเว้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1- 20)  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการลงนาม 
ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
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มอบอ านาจให้หน่วยงานสังกัดส่วนกลาง  
กรณีหน่วยงานตามโครงสร้างภายใน 
- กองประสานงานโครงการพระราชด าริ 
- สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและ 
  พ้ืนที่สหกรณ์ 
 
 

3) ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 542/2557  
    ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557  
    เรื่อง มอบอ านาจการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
    เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และมอบอ านาจลงนามใน 
    สัญญาจ้างพนักงานราชการ 
          มอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการกองประสานงาน
โครงการพระราชด าริ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้างเป็น 
พนักงานราชการ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
4) ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 293/2559  
    ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2559  
    เรื่อง มอบอ านาจการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 
    เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ และมอบอ านาจลงนาม 
    ในสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
          มอบอ านาจให้แก่ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนา
เครื่องจักรกลและพ้ืนที่สหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือจัดจ้าง
เป็นพนักงานราชการ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 5) ค าสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ 567/2562  
    ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562  
    เรื่อง มอบอ านาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ 
    ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
         มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด  
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ในการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็น 
พนักงานราชการ การลงนามในสัญญาจ้าง ค าสั่งจัดจ้าง  
การประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ  
การอนุญาตลาออกจากการปฏิบัติงาน การด าเนินการทางวินัย 
และการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ  
ในสังกัดส านักงานสหกรณ์จังหวัด และศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
การสหกรณ์ ที่ 1 - 20 
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   พนักงานราชการ มี 2 ประเภท และจ าแนกต าแหน่งตามลักษณะงานและผลผลิตของงาน 
  เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีพนักงานราชการ 1 ประเภท คือ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป  
จ านวน 5 กลุ่ม รวม 27 ต าแหน่ง ดังนี้ 

ที ่ กลุ่มงาน/ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

1 กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ (1 ต าแหน่ง) 

 ต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 
ด้านกฎหมายจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

1) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี และมีประสบการณ์ 
    ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  
➢ 15 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี 
➢ 12 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท 
➢ 10 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาเอก  หรือ 

2) คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีและได้รับประกาศนียบัตร 
    ในสาขาที่ตรงกับความจ าเป็นของลักษณะงาน  
    โดยจะต้องมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ 
    เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
➢ 15 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาตรี 
➢ 12 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาโท 
➢ 10 ปี ส าหรับวุฒิปริญญาเอก  หรือ 

3) มีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติเป็นเวลาไม่ต่ ากว่า  
    15 ปี และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในวงการนั้น 

      ประเภทของพนักงานราชการ 

   - กลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ 

พนักงานราชการประเภทพิเศษ 2 
1. กลุ่มงานบริการ 

2. กลุ่มงานเทคนิค 
    - กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป 
    - กลุ่มงานเทคนิคพิเศษ 

3. กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

4. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

5. กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 

พนักงานราชการทั่วไป 1 

      ต าแหน่งพนักงานราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์และคุณวุฒิตามต าแหน่ง 
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ที ่ กลุ่มงาน/ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

2 กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ (1 ต าแหน่ง) 

 ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนเทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์ 
หรือ ได้รับปริญญาอย่างอ่ืน ที่ ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งนี้ได้ 

3 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (14 ต าแหน่ง) 

 3.1 ต าแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ใน 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
  - ทางธุรกิจการเกษตร หรือ 
  - ทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือ 
  - ทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือ 
  - ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือ 
  - ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ หรือ 
  - ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ 
  - ทางการสหกรณ์ 

3.2 ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 

3.3 ต าแหน่งนักจัดการงานทั่วไป วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 

3.4 ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 

3.5 ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

3.6 ต าแหน่งนิติกร วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 
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ที ่ กลุ่มงาน/ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

 3.7 ต าแหน่งนักวิชาการมาตรฐานสินค้า วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน  
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 
  - ทางเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ 
  - ทางประยุกต์ศิลป์ศึกษา หรือ 
  - ทางช่างอุตสาหกรรมแขนงเทคนิค 

3.8 ต าแหน่งบรรณารักษ์ วุฒิปริญญาตรี  หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง 
  - ทางบรรณารักษศาสตร์ หรือ 
  - ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือ 
  - ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ หรือ 
  - ทางสารสนเทศศึกษา หรือ 
  - ทางสารนิเทศศาสตร์ 

3.9 ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
สาขาวิชาการบัญชี หรือ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
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ที ่ กลุ่มงาน/ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

 3.10 ต าแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
ในทุกสาขาวิชา 
 

3.11 ต าแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
         

ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน  
  - ทางศิลปกรรม วิจิตรศิลป์และสถาปัตยกรรม   
    ด้านสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม   
    มัณฑนศิลป์ งานฝีมือ หรือหัตถกรรม ศิลปกรรมทั่วไป 
 

3.12 ต าแหน่งเจา้หน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 
    ในทางท่ีมีการศึกษาวิชาการประมวลผล 
    ด้วยเครื่องจักรไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต  หรือ 
2) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน และ 
    ได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้เครื่องจักร 
    ประมวลผลท างานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 
    ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนค าสั่งให้ 
    เครื่องจักรประมวลผลท างานจาก 
    สถาบันศึกษา ส่วนราชการ หรือบริษัทมาแล้ว 
 

3.13 ต าแหน่งนักวิชาการสถิติ วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ หรือ 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
ทางประชากรศาสตร์ หรือ 
สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ 
ที่มีการศึกษาวิชาสถิติ ไม่ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต หรือ 
ที่มีการศึกษาวิชาสถิติและคณิตศาสตร์รวมกันไม่ต่ ากว่า 
30 หน่วยกิต 
 

3.14 ต าแหน่งนักวิชาการตลาด วุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับ
เดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการตลาด 
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ที ่ กลุ่มงาน/ต าแหน่ง คุณวุฒิ 

4 กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป (4 ต าแหน่ง)  

 4.1 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
   อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ 
   ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ 
   ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ 
2) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
   ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด 
   เป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ 
   ทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

4.2 ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้า มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
   คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือ 
   คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
   สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือ 
   สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
   สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ 
   หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
   หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันใน 
   สาขาวิชาไฟฟ้าก าลัง หรือ  
   สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
   สาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือ  
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือ 
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   สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ 
   หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
4) ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอ่ืน 
   ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ 
   ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
5) ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล 
   ซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด 
   เป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและ 
  ทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

4.3 ต าแหน่งนายช่างเครื่องกล  
     (ส านักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน) 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ  
   คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   ในสาขาวิชาเครื่องกล  
   สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบ ารุง หรือ 
   สาขาวิชาโลหะการ หรือ 
   สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ  
   หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  
   ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
   คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   ในสาขาวิชาเครื่องกล  
   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
   สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ 
   สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ 
   สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือ 
   หลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 
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4.4 ต าแหน่งนายช่างเครื่องกล  
      (กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมด้านวิศวกรรม 
      กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์) 

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   ในสาขาวิชาเครื่องกล 
   สาขาวิชาช่างยนต์ 
   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต 
   สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
   สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ 
   สาขาวิชาช่างกลการเกษตร 
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  
   หรือ คุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 
   ในสาขาวิชาเครื่องกล        สาขาวิชาช่างยนต์ 
   สาขาวิชาเทคนิคการผลิต    สาขาวิชาเทคนิคโลหะ  
   หรือ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล 

4.5 นายช่างโยธา มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
1) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  
   ในสาขาวิชาก่อสร้าง 
2) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
   อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมส ารวจ 
   สาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมโยธา หรือ 
   สาขาวิชาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง 
3) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
   อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาส ารวจ หรือ 
   สาขาวิชาการก่อสร้าง 
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5 กลุ่มงานบริการ (6 ต าแหน่ง)  

 5.1 ต าแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

5.2 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

5.3 ต าแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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 5.4 ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

5.5 ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1) คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
    หรือ 
2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
    อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ   
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
    อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตร 
    มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ 
    ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ 
    ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

5.6 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ 
อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 
เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
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 หน่วยงานด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพ่ือเป็นพนักงานราชการโดยค านึงถึง 
    ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะของบุคคลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
    ซึ่งสมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะหรือ 
    ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร 
   ความเท่าเทียมในโอกาส 
   ประโยชน์ของทางราชการ 
 และด าเนินการด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน ยุติธรรม และโปร่งใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตาม 
  แนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 
 
 
  การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป มี 2 แนวทาง คือ 

             การสรรหาและเลือกสรร โดยการสอบ  

            การสรรหาและเลือกสรร โดยการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการ 
    ของส่วนราชการอ่ืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หลักการส าคัญของการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

      แนวทางการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 
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1. หัวหน้าสว่นราชการ (ผู้รับมอบอ านาจ) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   การเลือกสรรต าแหน่งใด สามารถให้ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ   
   ต าแหน่งนั้น ทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ ก็ได้ 

 2. อ านาจหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

หัวหน้าส่วนราชการ หรือ 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

ประธานกรรมการ 

ผู้แทนท่ีรับผดิชอบงาน หรือ 
โครงการที่มตี าแหน่ง 

ที่จะสรรหาและเลือกสรร 

กรรมการ 
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ที่รับผิดชอบงานบุคคล 

กรรมการและเลขานุการ 
 

1 

2 

3 

คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรตามหลักเกณฑ์  
วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศรับสมัคร 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการอ่ืนเพ่ือด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ได้  
เช่น คณะกรรมการออกข้อสอบ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

เมื่อด าเนินการได้รายชื่อผู้ที่ผ่านการเลือกสรรแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการ
(ผู้รับมอบอ านาจ) เพ่ือทราบ และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 
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1. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานจะด าเนินการเมื่อหน่วยงานมีต าแหน่งพนักงานราชการว่าง 

2. ให้จัดท าประกาศรับสมัคร ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

       ⚫ กลุ่มงานตามลักษณะงาน 

       ⚫ ชื่อต าแหน่ง 

       ⚫ ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ และความรับผิดชอบของต าแหน่ง 

       ⚫ ระยะเวลาการจ้าง ตามความจ าเป็นหรือตามภารกิจ แต่ไม่เกิน 4 ปี ตามระยะเวลาของ 
              กรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ 

       ⚫ ค่าตอบแทนที่จะได้รับตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ คพร.  

       ⚫ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ตามข้อ 8 ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
              ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 

       ⚫ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรร ประกอบด้วย ความรู้ ความสามารถ ทักษะ  
              และสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานในต าแหน่ง 

       ⚫ เกณฑ์การตัดสิน 

       ⚫ เงื่อนไขการจ้างอ่ืน ๆ เช่น ข้อตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน การหยุดงาน เป็นต้น 

       ⚫ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ของการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
              เช่น ก าหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเลือกสรร  
                    ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประกาศผล เป็นต้น 

       ⚫ ค่าธรรมเนียมในการสอบ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

       ⚫ หลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการรับสมัคร 

       ⚫ น าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ (ผู้รับมอบอ านาจ) เพ่ือประกาศให้ผู้มีสิทธิสมัครทราบ 

3. การเผยแพร่ข่าวประกาศ 

       ⚫ น าส าเนาประกาศรับสมัครเผยแพร่ข่าวดังนี้ 
              - เผยแพร่เป็นการทั่วไป ส่วนราชการต่าง ๆ สถานศึกษา และในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     - ส่งส าเนาประกาศให้กองการเจ้าหน้าที่เพ่ือเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
                 และส านักงาน ก.พ. 

       ⚫ ระยะเวลาการเผยแพร่ไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 5 วันท าการก่อนก าหนดการรับสมัคร 
    (ตามที่ก าหนดในไว้ประกาศ คพร.) 
       ทั้งนี้ สื่อที่เหมาะสมควรเป็นสื่อหรือช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีคุณสมบัติ 
             ที่หน่วยงานต้องการด้วย 

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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4. ก าหนดค่าธรรมเนียมในการสอบได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

5. การรับสมัคร 

       ⚫ ระยะเวลาการรบัสมัคร ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ (ตามที่ก าหนดในไว้ประกาศ คพร.) 

       ⚫ วิธีการรับสมัคร 
               - การรับสมัครด้วยตนเอง 
               - การรับสมัครทางไปรษณีย์ 
               - การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

6. การตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 

       ⚫  การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และหลักฐานการสมัคร  
               ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร  

       ⚫  การตรวจสอบวุฒิการศึกษา  
               - สามารถตรวจสอบวุฒิการศึกษาได้ที ่ระบบรับรองคุณวุฒิ ของส านักงาน ก.พ.  
                 ทางเว็บไซต์ http://e-accreditation.ocsc.go.th  
               - หากไม่สามารถตรวจสอบได้แน่ชัด ให้ประสานกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
                 กองการเจ้าหน้าที่ 

7. การประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

          คณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร ประชุมเพ่ือก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
ก าหนดวิธีการสอบ การออกข้อสอบ เกณฑ์การตัดสิน รวมทั้งพิจารณาแผนด าเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ ซึ่งในขั้นตอนนี้  อาจจะด าเนินการก่อนการประกาศรับสมัครก็ได้  
เพ่ือให้คณะกรรมการฯ พิจารณากลั่นกรองร่างประกาศรับสมัครก่อนน าเสนอหัวหน้าส่วนราชการ  
(ผู้รับมอบอ านาจ) ลงนาม 

8. การประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน 

          หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้ว ส่วนราชการจัดท าประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ 
การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พร้อมประกาศก าหนดวัน เวลา สถานที่และ
ระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะดังกล่าว ทั้งนี้ ควรประกาศ
ก่อนวันสอบข้อเขียน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน และติดประกาศให้ผู้สมัครได้ทราบในวันสอบ 

 
 
 
 

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
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9. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) 

       ⚫ จัดหาสถานที่สอบที่เหมาะสมกับจ านวนผู้สมัครสอบ 

       ⚫ จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

       ⚫ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ 
              ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าข้อสอบและประมวลผลการสอบ  
              ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ 
              โดยค าสั่งต่าง ๆ ยกเว้นค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบ  
              ถือเป็นเรื่องลับที่ไม่ควรเปิดเผยให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

       ⚫ จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 

       ⚫ จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในวันสอบก่อนการด าเนินการสอบ  
              เพ่ือให้ทราบและตระหนักถึงความส าคัญ แนวทางในการปฏิบัติงานทั้งที่เป็นความลับและ 
              ไม่เป็นความลับ และมาตรการรักษาความปลอดภัย 

10. การประเมินสมรรถนะ ครั้งที ่2 (สอบสัมภาษณ์) 

       ⚫ จัดหาสถานที่ ได้แก่ ห้องรอสอบสัมภาษณ์ และห้องสอบสัมภาษณ์ 

       ⚫ จัดท าประกาศก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 

       ⚫ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ์ 
                ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ  
               ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดท าข้อสอบและประมวลผลการสอบ 
               แต่กรณีที่มีทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ควรจัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
                เพียงชุดเดียว เพ่ือปฏิบัติงานทั้งการกรอกและรวมคะแนนจากการสอบข้อเขียนและ 
               การสอบสัมภาษณ์ 

       ⚫ จัดหางบประมาณและค่าตอบแทนแก่เจ้าหน้าที่และกรรมการ 

       ⚫ จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ์  
               เช่น แบบฟอร์มการประเมิน ใบเซ็นชื่อที่หน้าซองกรรมการสอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 

       ⚫ จัดให้มีการประชุมชี้แจงกรรมการสัมภาษณ์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ทราบและ 
               ตระหนักถึงความส าคัญ และซักซ้อมความเข้าใจและตกลงเกี่ยวกับแนวทางการสัมภาษณ์และ 
               แนวทางการให้คะแนนที่เป็นความลับเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 
 

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
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11. การประกาศรายช่ือผู้ผ่านการเลือกสรร 

          ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเสนอประธานกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร  
เพ่ือรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ และหัวหน้าส่วนราชการลงนามในประกาศรายชื่อผู้ผ่าน  
การเลือกสรรต่อไป  โดยก าหนดให้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีอายุตามที่ส่วนราชการเห็นสมควร 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

12. การเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัว 

          หน่วยงานต้องเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวและจัดจ้างตามจ านวนอัตราว่างภายใน
ระยะเวลาของอายุบัญชี แต่ในกรณีที่ส่วนราชการมีเหตุผลความจ าเป็นที่จะจัดจ้างพนักงานราชการ  
ภายหลังจากบัญชีหมดอายุ ส่วนราชการต้องมีการเรียกผู้ผ่านการเลือกสรรมารายงานตัวภายใน
ระยะเวลาของอายุบัญชี และการท าสัญญาจ้างต้องด าเนินการภายใน 30 วันนับจากวันที่บัญชีหมดอายุ 

  

  
 
 
  

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ) 
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หน่วยงาน 
มีต าแหน่ง

ว่าง 

วางแผนด าเนินการสรรหาและเลือกสรร และ
ก าหนดรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน 

สรรหาและเลือกสรร 

ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

จัดท าประกาศรับสมัคร และ 
เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร  

ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

รับสมัครสอบ  
(ไม่น้อยกวา่ 5 วันท าการ) 

 

ตรวจสอบคุณสมบัติ 
เฉพาะต าแหน่ง 

ไม่ประกาศรายชื่อ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา และสถานที่สอบ 
(ควรประกาศล่วงหน้าก่อนวันสอบข้อเขียน โดยให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหน่วยงานและปิดประกาศให้ทราบในวันสอบ) 

ประชุมคณะกรรมการ  
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ก าหนด

วิธีการสอบ การออกข้อสอบ เกณฑ์การตัดสิน 

จัดสถานที่สอบและวัสดุอุปกรณ์ 
ในการสอบ ออกขอ้สอบ  

 ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

(สอบข้อเขียน) 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1  

 

ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 

 (สอบสัมภาษณ์) 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  

(ระบุอายบุัญชีไม่เกิน 2 ปี) 

ผู้ผ่านการเลือกสรร 
มารายงานตัวและท า

สัญญาจ้าง 

จัดหาสถานที่สอบ  
จัดท าผังที่นั่งสอบ  ไม่มีคุณสมบัติ มีคุณสมบัติ 

ส่งหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร 
(ส่งไปรษณีย์ EMS  

ก่อนวันรายงานตัว 5 วัน) 
 ไม่น้อยกว่า 5 วัน 

      กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการสอบ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
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1. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการในหน่วยงานเดียวกัน 

       ⚫ กรณีเป็นอัตราว่างในชื่อต าแหน่งเดียวกัน  
              หน่วยงานสามารถจัดจ้างเป็นพนักงานราชการตามล าดับที่ที่สอบได้ 

       ⚫ กรณีเป็นอัตราว่างในชื่อต าแหน่งอ่ืน  
              เมื่อส่วนราชการพิจารณาแล้วว่าอัตราว่างดังกล่าวเป็นอัตราว่างในงานลักษณะเดียวกัน 
              หรือคล้ายคลึงกัน และต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งอย่างเดียวกัน 
              หรือคล้ายคลึงกัน หรือต้องการใช้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
              ในเรื่องเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน ให้เป็นดุลพินิจของส่วนราชการที่จะจัดจ้างตามล าดับที่ 
              หรือประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติมก็ได้ 

2. การใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการของหน่วยงานอ่ืน 

     โดยหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีด าเนินการ ดังนี้ 

       ⚫ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรรทั้งในส่วนของความรู้ ความสามารถ ทักษะ และ 
              สมรรถนะที่จะประเมินเพ่ิมเติม และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 
              เพ่ือประเมินฯ ก่อนการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร 

       ⚫ ประสานกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีโดยตรงในเรื่องจ านวนรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและ 
              ข้อมูลผู้ผ่านการเลือกสรรดังกล่าวที่ต้องการ โดยเรียกเป็นจ านวน 3 เท่าของจ านวน 
              ต าแหน่งว่าง และต้องไม่น้อยกว่า 10 คน กรณีเหลือในบัญชีไม่ถึง 10 คน ให้เรีย ก 
              ตามจ านวนที่เหลือในบัญชีนั้น 

       ⚫ เมื่อได้จ านวนรายชื่อและข้อมูลของผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ต้องแจ้งผู้ผ่านการเลือกสรร  
              ตามรายชื่อให้ทราบ เพ่ือมาแจ้งความประสงค์สมัครเข้ารับการประเมิน โดยจัดท าเป็น 
              หนังสือราชการถึงผู้ผ่านการเลือกสรรทุกคนโดยตรง ตามข้อมูลที่อยู่ที่ได้รับจากหน่วยงาน  
              เจ้าของบัญชี ส่งไปรษณีย์ EMS ก่อนวัน และรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน 

       ⚫ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรจะมีอายุบัญชีเท่ากับระยะเวลาที่เหลือของอายุบัญชี 
              ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ขอใช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการน ารายชื่อ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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      รายละเอียดเพิ่มเติม 

       ⚫  ผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไม่ประสงค์ไปรับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ  
               สมรรถนะเพ่ิมเติมในหน่วยงานที่ขอใช้บัญชี หรือผู้ผ่านการเลือกสรรที่ไปรับการประเมิน  
               ในหน่วยงานที่ขอใช้บัญชีและไม่ผ่านการประเมิน จะยังมีสิทธิที่จะได้รับการจัดจ้างในบัญชี 
               ผู้ผ่านการเลือกสรรของหน่วยงานเจ้าของบัญชี 

       ⚫ เมื่อหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานราชการใหม่แล้ว 
              และเมื่อผู้ผ่านการเลือกสรรมีการสละสิทธิการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของ  
              หน่วยงานเจ้าของบัญชี ผู้ผ่านการเลือกสรรจะยังคงมีสิทธิในการจัดจ้างในบัญชีผู้ผ่าน 
              การเลือกสรรของหน่วยงานผู้ขอใช้บัญชีอยู่ 

       ⚫ เมื่อส่วนราชการผู้ขอใช้บัญชีได้จัดจ้างผู้ผ่านการเลือกสรรแล้ว ควรแจ้งหน่วยงานเจ้าของบัญชี 
             เพ่ือเป็นฐานข้อมูลของการจัดจ้างพนักงานราชการในบัญชีของหน่วยงานเจ้าของบัญชีด้วย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
    
 
  

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการน ารายชื่อ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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กระบวนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ  (กรณีการน ารายชื่อ) 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน 
มีต าแหน่งว่าง 

ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการสรรหาและเลือกสรร 

รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 3 วันท าการ) 

 

เว็บไซต์หน่วยงานอื่น  
และส านักงานก.พ. 

(http://Job.ocsc.go.th) 
รวบรวมบัญชีและ 

สรุปข้อมูลให้
คณะกรรมการพิจารณา 

 

ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือกบัญชี ก าหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ  
ก าหนดวิธีการ สอบสัมภาษณ์ เกณฑ์การตัดสิน  

ส่งหนังสือขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรไปยังหน่วยงานเจ้าของบัญชี  

แจ้งผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่ได้รับจากหน่วยงานเจ้าของบัญชี  
(ส่ง EMS ก่อนวันรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วัน) 

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  
(บัญชีจะมีอายุบัญชีเท่ากับระยะเวลาของบัญชีของหน่วยงานที่ได้ขอใช้ 

ผู้ผ่านการเลือกสรร 
มารายงานตัวและ 

ท าสัญญาจ้าง 

กรณีหน่วยงานมีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรร กรณีหน่วยงานไม่มีบัญชีรายชื่อผู้ผ่านเลือกสรร  
(ขอใช้บัญชีของหน่วยงานอื่น) 

 

ส่งหนังสือแจ้งผู้มีรายชื่อ
ตามล าดับที่ ที่สอบ  

(ส่ง EMS ก่อนวันรายงานตัว 
ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 

มีต าแหน่งว่างชื่อเดียวกัน
กับที่ขึ้นบัญชีไว้ 

 

มีต าแหน่งว่างชื่อไม่ตรงกับที่ 
ขึ้นบัญชีไว้ แต่คุณสมบัติเฉพาะ

ต าแหน่งอย่างเดียวกัน หรือ
คล้ายคลึงกัน 

 

ค้นหาบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 
ของหน่วยงานอื่น และประสานงาน

กับหน่วยงานเจ้าของบัญชี 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ   

ด าเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ   
(สอบสัมภาษณ์) 

จ านวน 3 เท่าของต าแหน่งว่าง และ 
ต้องไม่น้อยกว่า 10 คน  

กรณีเหลือในบัญชีไม่ถึง 10 คน  
ให้เรียกตามจ านวนที่เหลือในบัญชีนั้น  

 

หรือ 

- ส่งหนังสือเรียกตัวผู้ผ่านการเลือกสรร  
  (ส่ง EMS กอ่นวันรายงานตัว ไม่น้อยกว่า 5 วัน) 
- ส่งส าเนาประกาศขึ้นบัญชี ใหห้น่วยงานเจ้าของบัญชี  
  (ภายใน 5 วันนับแต่วันประกาศขึ้นบญัชี) 

 

      หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (กรณีการน ารายชื่อ) 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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1. ไปที่เว็บไซต ์http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html 

    หรือ ไปที่เว็บไซต์ Google ค้นหา “รับรองคุณวุฒิ ก.พ.” 

  

2. เลือกที่เมนู “คุณวุฒิในประเทศ” 

  
 
 
 

      การตรวจสอบคุณวุฒิ ในระบบรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. 

http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/index.html


คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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3. กรอกชื่อ ชื่อสถาบันการศึกษา ชื่อปริญญา และสาขาวิชา ในช่องกรอกข้อมูล ระบบจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ 

    ขึ้นมาให้เลือก โดยดูข้อมูลจากรายงานผลการศึกษา (Official Transcript of Records) 

  

3.1 กรอกชื่อ “ชื่อสถาบันการศึกษา” 

 

3.2 กรอกชื่อ “ชื่อปริญญา/ประกาศนียบัตร” 

      การตรวจสอบคุณวุฒิ ในระบบรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ ์

 

27 

 
 
 

3.3 กรอกชื่อ “สาขาวิชา/วิชาเอก” 

 

3.4 คลิกปุ่ม “ค้นหา” 

 
 
 
 
 
 
 
 

      การตรวจสอบคุณวุฒิ ในระบบรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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3.5 ระบบจะแสดงข้อมูลคุณวุฒิที่ได้รับการรับรองจากส านักงาน ก.พ. ที่ได้จากการค้นหา  

       จากนั้นให้คลิกเลือกรายการข้อมูลที่ตรงกับคุณวุฒิของผู้สมัคร 

 

3.6 หลังจากคลิกเลือกรายการข้อมูลที่ตรงกับคุณวุฒิของผู้สมัคร ระบบจะปรากฎหน้าต่างแสดง 

      รายละเอียดหลักสูตร ข้อมูลเกี่ยวกับคุณวุฒิ ขึ้นมา  

 

      การตรวจสอบคุณวุฒิ ในระบบรับรองคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
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1. ขั้นตอนการท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 

          หน่วยงานท าสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ด้วยแบบสัญญาจ้างตามที่ก าหนด โดยมีระยะเวลา  
  การจ้างตามความจ าเป็นหรือความเหมาะสมกับภาระงาน หรือตามระยะเวลาสิ้นสุดของงาน  
 หรือโครงการ แต่ต้องไม่เกิน 4 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาของกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการ  
 และมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2563  
           เรื่อง การก าหนดคุณสมบัติอายุขั้นสูงของพนักงานราชการและก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาจ้าง 

          ตรวจสอบเอกสารสัญญาจ้างให้ถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

          ผู้ที่ได้รับมอบอ านาจตามค าสั่งกรมเสริมสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ้างในฐานะของ  
          กรมส่งเสริมสหกรณ์กับคู่สัญญา คือ พนักงานราชการ  พร้อมทั้งออกค าสั่งจัดจ้าง 

          การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ 
          - กรณีท่ีมีการต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ให้น าผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการผู้นั้น 
   มาประกอบการพิจารณาในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ที่ได้รับพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้างจะต้องมี 
   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง ติดต่อกันในปีที่จะต่อสัญญาจ้าง  
   ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี” 
          - กรณีที่พนักงานราชการมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเพียง 1 ครั้ง อาจได้รับการพิจารณา 
             ให้ต่อสัญญาจ้างจากหน่วยงานในภารกิจเดิมอย่างต่อเนื่องและเป็นภารกิจที่พนักงานราชการ 
             ผู้นั้นปฏิบัติอยู่เดิม รวมทั้งพนักงานราชการผู้นั้นจะต้องมีผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
             1 ครั้ง ไม่ต่ ากว่าระดับ “ดี”  
           - การต่อสัญญาจ้างควรระบุเลขที่สัญญาเดิมไว้ ไว้ที่สัญญาฉบับใหม่ด้วย 

2. ส่งส าเนาเอกสารการจัดจ้างให้กองการเจ้าหน้าที่ภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงนาม ดังนี้ 

          ส าเนาค าสั่งจัดจ้าง จ านวน 3 ชุด  

          ส าเนาสัญญาจ้าง จ านวน 1 ชุด 

          เอกสารการสมัคร - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน           
                                - ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                - ส าเนาวุฒิการศึกษา 
                                - ส าเนาใบรับรองแพทย์ 
              - เอกสารอ่ืน ๆ เช่น ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ - นามสกุล ใบส าคัญการสมรส เป็นตน้ 
               - ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก   

      การท าสัญญาจ้างพนักงานราชการ 



คู่มือการสรรหาพนักงานราชการ 
      กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสรมิสหกรณ ์
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3. เมื่อจัดจ้างพนักงานราชการเรียบร้อยแล้ว ให้จัดประชุมชี้แจงเพ่ือให้พนักงานราชการรับทราบเกี่ยวกับ 

     ระเบียบข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 
           

 
 

            การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง
จะต้องไม่เกินกว่ากึ่ งหนึ่ งของระยะเวลาการจ้างตามสัญญา ทั้งนี้  หากส่วนราชการจะสั่ งให้  
พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง จะต้องค านึงถึง  
ลักษณะงาน ขอบเขตหน้าที่ ความรับผิดชอบ ภาระงาน สภาพการปฏิบัติงาน คุณลักษณะและ
คุณสมบัติของพนักงานราชการ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่ไม่ควรจะแตกต่างจากที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง  
โดยระยะเวลาที่มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานจะต้องมีความเหมาะสม มีระยะเวลาสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  
ที่ชัดเจน มิใช่ให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือจาที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเป็นการถาวร 

 
 
 
  

ผู้จะลาออกให้ยื่นหนังสือลาออกต่อผู้มีอ านาจจัดจ้าง / แต่งตั้ง  

   ⚫ ส่วนกลาง (ยกเว้น ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ท่ี 1 - 20) ให้ยื่นหนังสือต่อ 
        อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

   ⚫ ส่วนภูมิภาค รวมทั้งศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 – 20 ให้ยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

   ⚫ การยื่นหนังสือให้ยื่นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีมีเหตุจ าเป็นน้อยกว่า 30 วัน  
        ต้องชี้แจงเหตุผลประกอบ 

   ⚫ ต้องมีค าสั่งอนุญาตให้ลาออกเป็นลายลักษณ์อักษรให้เสร็จสิ้นก่อนวันลาออก  
 

 

 

 
 
 
 
 

     การสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้าง 

     การลาออก 


