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หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ 
 

  ตามท่ีกรมการแพทยไดมีคําสั่งท่ี ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง          
มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงขอทบทวนหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ เพ่ือเปนการทบทวนและซักซอมความเขาใจในวิธีการ
และเง่ือนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในสังกัดกรมการแพทยให ถูกตองตามหลักเกณฑ           
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและ         
การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 โดยใหคํานึงถึงความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ความเทาเทียมในโอกาสและประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ            
ดวยกระบวนการท่ีไดมาตรฐาน ยุติธรรม และโปรงใส เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี ซ่ึงกรมการแพทยไดมอบอํานาจในการดําเนินการดังกลาว จึงขอซักซอมวิธีการและเง่ือนไขการสรรหา
และเลือกสรรพนักงานราชการ ดังนี้ 

๑. การแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
กรมการแพทย ไดมอบอํานาจใหหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 

โดยมีแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการท่ีสําคัญ คือ 
๑.๑ หัวหนาสวนราชการ เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรโดยมี

วัตถุประสงคสําคัญเพ่ือใหเปนกลุมบุคคลท่ีจะทําหนาท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการดวยวิธีการ
ท่ีกําหนดไวในประกาศรับสมัคร ดังนั้น ในการแตงตั้งหัวหนาสวนราชการควรตองพิจารณาเลือกบุคคลโดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถความเปนธรรมและความเปนกลางองคประกอบของคณะกรรมการ มี๓ สวน คือ 

(๑) ประธานกรรมการ: ไดแก หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย ซ่ึงควรอยูใน
ระดับสูงกวาผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหนงงาน 

(๒) กรรมการ: ไดแกผูรับผิดชอบดูแลงานหรือโครงการของตําแหนงงานนั้นซ่ึงควรอยูใน
ระดับผูบังคับบัญชาระดับตนของตําแหนงงาน และในกรณีท่ีสวนราชการเห็นสมควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูมี
ประสบการณท่ีเก่ียวของกับงานในตําแหนงงานนั้นมารวมเปนกรรมการ ก็สามารถแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือผูมี
ประสบการณนั้นๆ ท้ังจากภายนอกหรือภายในสวนราชการเปนกรรมการไดซ่ึงจํานวนกรรมการท้ังหมดใหเปน
ดุลพินิจของสวนราชการแตมีขอสังเกตวาไมควรมีจํานวนมากหรือนอยเกินไป 

(๓) กรรมการและเลขานุการ: ไดแก นักทรัพยากรบุคคล หรือผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี 
ซ่ึงควรตองพิจารณาใหมีระดับตําแหนงท่ีเหมาะสมสอดคลองกับการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรกับตําแหนงงาน
ในครั้งนั้นๆ ท้ังนี้ผูปฏิบัติงานดานการเจาหนาท่ี หมายรวมถึง ผูท่ีปฏิบัติงานเสมือนเปนการเจาหนาท่ีของหนวยงาน 
หรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานนั้น ซ่ึงอาจมิใชตําแหนงนักทรัพยากรบุคคลก็ได 

๑.๒ การออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรควรระบุใหดําเนินการ
โดยคํานึงถึง ความเปนมาตรฐาน ความยุติธรรม และความโปรงใสเพ่ือรองรับการตรวจสอบตามหลักการของการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยใหเปนดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะแตงตั้งคณะกรรมการฯ กอนหรือหลัง
ประกาศรับสมัครก็ไดโดยกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการฯ กอนประกาศรับสมัคร สวนราชการ
อาจใหคณะกรรมการฯ พิจารณาประกาศรับสมัครกอนเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือลงนามก็ได 

 
1.3 แนวทาง... 
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๑.๓ แนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร 
(๑) คณะกรรมการฯ ควรดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

ไดกําหนดไวในประกาศรับสมัคร โดยคํานึงถึงเปาหมายของการสรรหาและเลือกสรรเพ่ือใหไดบุคคลท่ีตรงกับความ
ตองการของตําแหนงงานมุงเนนการดําเนินการท่ีเปดโอกาสใหการสรรหาและเลือกสรรเปนไปดวยความยุติธรรม 
และมีมาตรฐาน ซ่ึงจะสงผลใหเปนไปตามสมมติฐานท่ีวาบุคคลท่ีไดรับการเลือกสรรจะตองสามารถปฏิบัติงานได
ดีกวาผูท่ีไมไดรับการเลือกสรร 

(๒) คณะกรรมการฯ อาจแตงตั้งคณะกรรมการอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดเชน 
คณะกรรมการออกขอสอบ คณะกรรมการสัมภาษณเปนตน 

(๓) เม่ือคณะกรรมการฯ ดําเนินการไดรายชื่อผูท่ีผานการเลือกสรรแลวใหรายงานหัวหนา
สวนราชการเพ่ือทราบ และประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรร 
(ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ภาคผนวกแนบทาย) 

๒. แนวปฏิบัติในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเปนพนักงานราชการ 

 ๒.๑ การเตรียมการกอนรับสมัคร 

 ๑. คณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ดําเนินการประชุมวางแผนเก่ียวกับการ
ดําเนินการสรรหาและเลือกสรร เชน สาขาวิชาท่ีจะเปดรับสมัคร กําหนดวันรับสมัคร การประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ การกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ระเบียบปฏิบัติในการประเมินฯ          
การกําหนดกรรมการออกขอสอบ กรรมการสัมภาษณ เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน การกําหนดคาสมัคร (ถามี) 
ข้ึนอยูกับหนวยงานกําหนดข้ึนใหสอดคลองกับความจําเปนของหนวยงานท่ีตองมีคาใชจายโดยประมาณตอผูสมัคร 
๑ คนเปนตน 
 ๒. การจัดทําประกาศรับสมัครควรมีรายละเอียดตางๆ ท่ีสําคัญประกอบดวย 
 (๑) ลักษณะงานและหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนงท่ีจะสรรหาและเลือกสรร 
 (๒) ชื่อกลุมงานของลักษณะงาน ซ่ึงเปนกลุมงานใดกลุมงานหนึ่งใน ๕ กลุมงานไดแก 
กลุมงานบริการ กลุมงานเทคนิค (เทคนิคท่ัวไป/เทคนิคพิเศษ) กลุมงานบริหารท่ัวไปกลุมงานวิชาชีพเฉพาะ และ
กลุมงานเชี่ยวชาญเฉพาะ 
 (๓) ชื่อตําแหนง กําหนดข้ึนตามความเห็นของสวนราชการ 
 (๔) ระยะเวลาการจางตามขอเท็จจริงโดยประมาณ เปนไปตามความจําเปนของภาระงาน
ท่ีอาจมีระยะเวลาเปนเดือน หรือเปนปก็ไดแตตองไมเกิน ๔ ป 
 (๕) คาตอบแทนท่ีจะไดรับตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในประกาศ คพร.เรื่องคาตอบแทน
ของพนักงานราชการ 

 
 

(๖) คุณสมบัติ… 
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 (๖) คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร นอกจากจะตองกําหนดคุณสมบัติตามขอ ๘ ของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ แลวสวนราชการยังสามารถกําหนดคุณสมบัติเพ่ิมเติมได
ตามความตองการหรือความจําเปนของงานเชน กําหนดอายุข้ันสูงในงานท่ีจําเปนตองใชผูปฏิบัติงานท่ีมีอายุนอย
หรืออายุมากกําหนดประสบการณกําหนดภูมิลําเนาในทองถ่ินสําหรับตําแหนงท่ีตองปฏิบัติงานในทองท่ีนั้นๆ     
และรวมถึงการกําหนดคุณสมบัติตองหามดวย เชน กําหนดโรคติดตอตองหามนอกเหนือจากท่ีกําหนดตามขอ ๘      
ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการพ.ศ. ๒๕๔๗ ในกรณีท่ีเห็นวาการปฏิบัติงานในตําแหนงนั้น
จําเปนตองกําหนด เปนตน 
 สําหรับการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
พนักงานราชการของกรมการแพทย ซ่ึงมีตําแหนงพนักงานราชการบางตําแหนงท่ีหนวยงานสามารถกําหนด
สาขาวิชาท่ีเห็นวาเหมาะสมกับหนาท่ีความรับผิดชอบและลักษณะงานท่ีปฏิบัติได ดังนั้น หนวยงานสามารถท่ีจะ
เปดรับสมัครไดในทุกสาขาวิชา หรือระบุสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งก็ไดตามแตท่ีหนวยงานตองการ ยกตัวอยางเชน 
เปดรับสมัครตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล กําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปน “ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยาง
อ่ืนท่ีเทียบไดในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา” หรือ “ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอ่ืนท่ีเทียบไดในระดับ
เดียวกันในสาขาวิชารัฐศาสตร สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ”เปนตน 

ขอเสนอแนะ การระบุสาขาวิชาท่ีเปดรับสมัคร ตองเปนสาขาวิชาท่ี ก.พ. รับรอง ไมใช สาขาวิชาท่ีเปดสอน   
โดยสามารถเขาไปตรวจสอบสาขาวิชาท่ี ก.พ. รับรองไดท่ีเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. หัวขอ “รับรองคุณวุฒิ” 

 (๗) หลักเกณฑวิธีการสรรหาและเลือกสรรประกอบดวย ความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหนง ซ่ึงผูสมัครตองไดรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ ดวยวิธีการประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินโดยการสอบขอเขียน ประกอบดวย 

 ๑) ประเมินดานความรูความสามารถท่ัวไป (...คะแนน) 
 ๒) ประเมินดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนง (...คะแนน) 

2. การประเมินโดยการสอบปฏิบัต ิประกอบดวย 

 1) ประเมินดานความสามารถและทักษะท่ีสอดคลองกับตําแหนง (...คะแนน) 
เชน การใชโปรแกรม Microsoft Office (word, Excel, Powerpoint) เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคล เปนตน 

3. การประเมินโดยการสอบสัมภาษณ ประกอบดวย 

 1) ประเมินดานสมรรถนะของบุคคล (...คะแนน) 
 - เก่ียวกับเรื่อง การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการท่ีดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม และการทํางานเปนทีม 
  
 
 

ซ่ึงสามารถ... 
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ซ่ึงสามารถกําหนดไดหลายหัวขอตามความเหมาะสม ในกรณีท่ีหนวยงานกําหนดวิธีการประเมินหลายๆ วิธี เชน    
การสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ การสัมภาษณเปนตนหนวยงานสามารถกําหนดใหผูสมัครเขารับการประเมินวิธีใด
วิธีหนึ่งกอนเพ่ือกลั่นกรองผูสมัครออกเปนข้ันๆ ท้ังนี้ โดยสวนใหญแลวหากผูสมัครมีจํานวนมาก มักใชวิธีการสอบ
ขอเขียนในการกลั่นกรองผูสมัครท่ีไมเหมาะสมออกไปข้ันหนึ่งกอน 
 (๘) ผูท่ีจะถือวาเปนผูผานการเลือกสรรจะตองเปนผูท่ีไดคะแนนในการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในแตละครั้งไมต่ํากวารอยละ ๖๐ 
 การจัดจางจะเปนไปตามลําดับคะแนนการประเมินรวมกันลงมาตามลําดับ ในกรณีท่ีมีผู
ไดคะแนนรวมเทากันจะใหผูผานการเลือกสรรท่ีไดคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปน
ผูอยูในลําดับท่ีสูงกวา หากคะแนนดานความรูความสามารถท่ีใชเฉพาะตําแหนงยังเทากันอีก จะพิจารณาจากลําดับ
ในการสมัครสอบของผูท่ีไดสมัครกอน 
 (๙) การประกาศรายชื่อและการข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรกรมการแพทย        
จ ะ ป ระ ก าศ ร าย ชื่ อ ผู ผ า น ก า ร เลื อ ก ส ร ร เป น พ นั ก ง าน ร าช ก า ร ท่ั ว ไป ต าม ลํ า ดั บ ค ะ แ น น ส อ บ                                        
ณ ............................................................................ และทางเว็บไซต.......................................... โดยบัญชีรายชื่อผู
ผานการเลือกสรรใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผลไปเม่ือครบกําหนด ซ่ึงอายุบัญชีตองไมเกิน ๒ ป นับแตวันข้ึนบัญชี
หรือนับแตวันประกาศรับสมัครในตําแหนงท่ีมีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม แลวแตกรณี  

  (๑0) การจัดทําสัญญาจางผูผานการเลือกสรรผูผานการเลือกสรรจะตองทําสัญญาจาง
ตามท่ีกรมการแพทยกําหนด 
(ดูตัวอยางประกาศรับสมัคร ภาคผนวกแนบทาย) 
 ๓. การเผยแพรขาวการรับสมัคร ประกาศรับสมัครตองปดไวในท่ีเปดเผยเปนการท่ัวไป โดยยึด
หลักความโปรงใส และเขาถึงกลุมเปาหมายอยางเสมอภาค ท้ังนี้ใหแพรขาวการรับสมัครในเว็บไซตของสวนราชการ  
และเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. โดยใหมีระยะเวลาแพรขาวไมนอยกวา ๕ วันทําการ กอนกําหนดวันรับสมัคร 
 ๔. การเตรียมเอสารการรับสมัครตางๆ เชน ใบสมัคร บัตรประจําตัวผูสมัคร ใบเซ็นชื่อ
กําหนดเลขประจําตัวสอบ แบบคํารองขอผูสมัคร เปนตน 

 ๒.๒ การรับสมัคร 
 สําหรับระยะเวลารับสมัคร หนวยงานสามารถกําหนดระยะเวลาไดตามความเหมาะสม      
แตตองไมนอยกวา ๕ วันทําการ (โดยใชใบสมัครตามแบบฟอรม ภาคผนวกแนบทาย) วิธีการรับสมัคร จะสมัครดวย
ตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย หรือทางอินเตอรเน็ต แลวแตกรณี 

 ๒.๓ การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 
 การตรวจสอบเอกสารการสมัคร 

 ๑) กรณีสมัครดวยตนเอง ณ สถานท่ีท่ีหนวยงานกําหนด ใหตรวจสอบหลักฐานตางๆ ตามท่ี
ระบุไวในประกาศรบัสมัคร 
 ๒) กรณีสมัครทางไปรษณีย หลักฐานท่ียื่นพรอมใบสมัคร ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 
 ๓) กรณีสมัครทางอินเตอรเน็ตหลักฐานตองมายื่นในวันสอบและตรวจสอบหลักฐานตางๆ 
ตามท่ีระบุไวในประกาศรับสมัคร 

การตรวจ... 
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 การตรวจสอบคุณวุฒิ 
 สามารถเขาไปตรวจสอบไดในเว็บไซตของสํานักงาน ก.พ. หัวขอ “การรับรองคุณวุฒิ”และให
หนวยงานตองมีการตรวจสอบคุณวุฒิของผูสมัครทุกครั้ง เพ่ือลดความผิดพลาดในกรณีท่ีมีคุณวุฒิไมตรงตาม
ประกาศรับสมัคร หากมีผูสมัครท่ีมีคุณวุฒิไมตรงตามประกาศรับสมัครและยืนยันท่ีจะสมัคร ใหผูสมัครกรอกแบบ
คํารองขอสมัคร (แบบคํารองขอสมัคร ตามเอกสารภาคผนวกแนบทาย) 

 ๒.๔ การประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมิน 
 หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติแลว ใหหนวยงานประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พรอมประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ี ระเบียบเก่ียวกับการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะและในกรณีท่ีหนวยงานกําหนดใหมีการประเมินความรู
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะท่ีมีคะแนนเต็มมากท่ีสุด และประกาศรายชื่อผูผานการประเมินเฉพาะเรื่องนั้น
เพ่ือเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องท่ีเหลืออยูตอไปก็ได 

 ๒.๕ การเตรียมการกอนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 กรณีสอบขอเขียน 
 - จัดหาสถานท่ีสอบ 
 -จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 -จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการออกขอสอบและเจาหนาท่ีปฏิบัติงานในวันสอบ  
คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดทําแบบทดสอบและกระดาษคําตอบ รวมท้ังคําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน 
 -จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาท่ีและกรรมการ 
 -จัดใหมีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

 กรณีสอบสัมภาษณ 
 ๑. จัดหาสถานท่ี 
 ๒. จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ ระเบียบเก่ียวกับการสอบ 
 ๓. จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสัมภาษณและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 
 ๔. จัดหางบประมาณและคาตอบแทนแกเจาหนาท่ีและกรรมการ 
 ๕. จัดเตรียมเอกสารในวันสัมภาษณ เชน แบบฟอรมการประเมินใบเซ็นชื่อท่ีซองกรรมการสอบสัมภาษณ 
 ๖. จัดใหมีการประชุมชี้แจงกรรมการและเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน 

 ๒.๖ การดําเนินการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

 คณะกรรมการท่ีไดรับแตงต้ังหรือเจาหนาท่ีปฏิบัติงานทุกคนดําเนินการตามกําหนดการ
ประเมินและระเบียบ วิธีการประเมิน 

 ๒.๗ การข้ึนบัญชีประกาศรายช่ือผูผานการเลือกสรร 
 กําหนดอายุบัญชีไมเกิน ๒ ปนับตั้งแตวันข้ึนบัญชีโดยใหมีการทําสัญญาจางภายในอายุบัญช ี     
แตหากมีเหตุผลและความจําเปน ก็อาจจะใหมีการเรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวไดภายในระยะเวลาของ
อายุบัญชีโดยทําสัญญาจางภายหลังอายุบัญชีแตตองไมเกิน ๓๐ วัน นับจากวันท่ีบัญชีหมดอายุแลว 

2.8 การนํา... 
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 ๒.๘ การนํารายช่ือ 
 (๑) ในกรณีท่ีหนวยงานมีตําแหนงวางและมีบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการท่ียังไม
หมดอายุหนวยงานสามารถจัดจางผูผานการเลือกสรรจากบัญชีดังกลาวไดโดยมีแนวทางดังนี้ 
 ๑) หากเปนตําแหนงวางในชื่อตําแหนงเดียวกันและกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง
อยางเดียวกันกับบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาว หนวยงานสามารถจัดจางเปนพนักงานราชการตามลําดับท่ีท่ีสอบได 
 ๒) หากตําแหนงวางนั้นมีชื่อตําแหนงท่ีไมตรงกับบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาว แตมี
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันอีกท้ังตองการใชบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะในเรื่องเดียวกันกับบัญชีผูผานการเลือกสรรดังกลาว ใหเปนดุลพินิจของหนวยงานวาจะจัดจาง
เปนพนักงานราชการตามลําดับท่ีท่ีสอบไดหรือจะประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพ่ิมเติม โดย
ใชวิธีการตางๆ เชน การสอบขอเขียนและ/หรือสัมภาษณ ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีการประเมินเพ่ิมเติม ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือกําหนดเรื่องท่ีจะประเมินเพ่ิมเติมวิธีการประเมินเพ่ิมเติม รวมท้ังเกณฑการตัดสิน 
 (๒) ในกรณีท่ีสวนราชการมีตําแหนงวางและไมมีบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการ 
ในหนวยงานของตน หัวหนาหนวยงานสามารถขอใชบัญชีผูผานการเลือกสรรพนักงานราชการของหนวยงานอ่ืนได 
โดยใหประสานกับหนวยงานเจาของบัญชีโดยตรงซ่ึงตําแหนงท่ีจะขอใชตองมีลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ      
อยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ท้ังนี้ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ท่ีจะประเมินเพ่ิมเติมวิธีการประเมินเพ่ิมเติมรวมท้ังเกณฑการตัดสิน 
 (๓) หนวยงานสามารถกําหนดจํานวนรายชื่อเพ่ือนํามาประเมินตามความเหมาะสม เชน ๓ 
เทาของตําแหนงวาง หรือ ๑๐ คน ตอ ๑ ตําแหนง หรือขอใชท้ังบัญชีหากมีจํานวนนอย เปนตน 
 (๔) การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรท่ีไดจากการนํารายชื่อจะมีอายุบัญชีเทากับระยะเวลา
ของอายุบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงานท่ีไดขอใช 
 (๕) การสละสิทธิ์ของผูข้ึนบัญชี มีแนวทางพิจารณาดังนี้ 
 (๑) ผูผานการเลือกสรรท่ีไมประสงคไปรับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเพ่ิมเติมในหนวยงานท่ีขอใชบัญชียังมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงาน
เจาของบัญชี 
 (๒) ผูผานการเลือกสรรท่ีไปรับการประเมินความรูความสามารถทักษะและสมรรถนะ
เพ่ิมเติมในหนวยงานท่ีขอใชบัญชีแตไมผานการประเมิน ยังมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรร
ของหนวยงานเจาของบัญชี 
 (๓) ผูผานการเลือกสรรท่ีสละสิทธิ์การจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงาน
เจาของบัญชีตั้งแตตน ไมมีสิทธิท่ีจะเขารับการประเมินเพ่ิมเติมกับหนวยงานผูขอใชบัญชี 
 (๔) ผูผานการเลือกสรรท่ีสละสิทธิ์การจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงาน
เจาของบัญชีในภายหลัง เนื่องจากผานการประเมินกับหนวยงานผูขอใชบัญชีมีสิทธิท่ีจะไดรับการจัดจางในบัญชีผู
ผานการเลือกสรรของหนวยงานผูขอใชบัญชี 
 
 

(๕) ผูผาน... 
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 (๕) ผูผานการเลือกสรรท่ีไมสละสิทธิ์การจัดจางในบัญชีผูผานการเลือกสรรของ
หนวยงานเจาของบัญชีและไดรับการจัดจางเปนพนักงานราชการในบัญชีผูผานการเลือกสรรของหนวยงานผูขอใช
บัญชีนั้น หากผูผานการเลือกสรรดังกลาวไดรับการเรียกตัวเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการของหนวยงานเจาของ
บัญชีเม่ือถึงลําดับท่ีผูผานการเลือกสรรก็มีสิทธิจะลาออกเพ่ือจะขอไปรับการจัดจางเปนพนักงานราชการในบัญชี 
ผูผานการเลือกสรรของหนวยงานเจาของบัญชีได 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป... 



 
-๘- 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปข้ันตอนการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

๑. ตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร  
(กอนหรือหลังประกาศรับสมัครก็ได แตควรกอนประกาศรับสมัคร
เพ่ือชวยพิจารณารายละเอียดตางๆ) คณะกรรมการดําเนินการฯ
สามารถแตงตั้งคณะกรรมการอ่ืนๆ เชน คณะกรรมการออกขอสอบ 
คณะกรรมการสัมภาษณ เปนตน 

๒. กําหนดรายละเอียดตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับการจัดทําประกาศ
รับสมัคร เชน ลักษณะงาน ชื่อกลุมงาน ชื่อตําแหนง ระยะเวลา
การจาง คาตอบแทน คุณสมบัติ ผูมีสิทธิสมัคร หลักเกณฑ วิธีการ
สรรหาและเลือกสรร เกณฑการตัดสิน เง่ือนไขการจางอ่ืนๆ 
รวมท้ังวันเวลาของกําหนดการตางๆ คาสมัคร ฯลฯ 

๓. แพรขาวประกาศรับสมัคร (ไมนอยกวา ๕ วัน) และรับสมัคร 
(ไมนอยกวา ๕วันทําการ) 
 

๔. ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เชน สอบ
ขอเขียน สัมภาษณ ฯลฯ 
 

๕. รายงานผลใหหัวหนาสวนราชการทราบและประกาศรายชื่อผู
ผานการเลือกสรร (อายุบัญชีไมเกิน ๒ ป) 
 

๖. เรียกผูผานการเลือกสรรมารายงานตัวและทําสัญญาจาง 
ภายในระยะเวลาของอายุบัญชี 
 



 

(ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร) 
 

 
 

        
 

     
คําสั่งกรมการแพทย 
  ท่ี          /๒๕๕9 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการท่ัวไป 
ในตําแหนง..........................................................................  

 
 

  ด วย  ก รมการแพ ท ย  จ ะดํ า เนิ น ก ารส รรห าและ เลื อกส รรพ นั ก งาน ราช การ ท่ั ว ไป                    
ตําแหนง..................................... ปฏิบัติงานท่ี..................................................... ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ในขอ ๕    
ของประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและการเลือกสรร
พนักงานราชการ และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ ลงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกอบกับคําสั่ง       
กรมการแพทยท่ี ๑๑๗๗/๒๕๕๔ ลงวันท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบอํานาจการสรรหาและเลือกสรร       
และลงนามในสัญญาจางพนักงานราชการ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรร ดังมีรายชื่อตอไปนี้ 

 ๑. ......................(ชื่อ – สกุล)........(ตําแหนง)..................    ประธานกรรมการ 
 ๒. ......................(ชื่อ – สกุล)........(ตําแหนง)...................   กรรมการ  
  3. ......................(ชื่อ – สกุล)........(ตําแหนง)...................     กรรมการและเลขานุการ  

  ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรรับผิดชอบในการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดในประกาศรับสมัคร และรวมถึงการดําเนินการ
ในสวนท่ีเก่ียวของ เชน กําหนดวัน เวลา สถานท่ี และระเบียบเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะตามความจําเปนโดยไมขัดตอหลักเกณฑ วิธีการสรรหาและเลือกสรร ตลอดจนตัดสินปญหา
ตางๆ ที่เกี่ยวกับการดําเนินการ และควบคุมดูแลการดําเนินการใหไดมาตรฐาน มีความยุติธรรม และโปรงใส 
เพ่ือรองรับการตรวจสอบตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแลวใหรายงาน
ผลเพ่ือกรมการแพทยจะไดประกาศข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรรตอไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี.............เดือน.........................พ.ศ……………………… 
 

(ลงชื่อ).......................................................... 
    (.................................................) 

  ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย 
    ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 

(ภาคผนวก) 















































 
ใบสมัครเลขท่ี .................................. 

ใบสมัครสําหรับพนักงานราชการทั่วไป 
………………………………………………… 

 
๑.ขอมูลสวนตัว 
ชื่อและนามสกุล สมัครตําแหนง 
(นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................... ....................................................................... 
ที่อยูที่ติดตอได............................................................................................. วัน/เดือน/ปเกิด อายุ 

..................................................................................................................... .................................... ............................ 

หมายเลขโทรศัพท........................................................................................ สถานที่เกิด เชื้อชาต ิ

e-mail Address …………………………………………………………………………….. .................................... ............................ 

เลขบัตรประจําตวัประชาชน........................................................................ 

.................................................................................................................... 

สถานภาพสมรส 

.................................. 

สัญชาต ิ

………………………. 
ออกใหที่อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................... 

วันเดือนปที่ออกบัตร.....................................หมดอายุ................................. 

การรับราชการทหาร 
………………………….. 

ศาสนา 
………………………. 

อาชีพปจจบุัน........................................................................................................................................................................... 
เหตุผลที่ (อยาก) ออกจากงาน……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

๒.ขอมูลการศึกษาและฝกอบรม 
ป พ.ศ. สถานศึกษา ประกาศนียบัตร/ปริญญาบตัร/วิชาเอก 

จาก ถึง   
    

  
    

  
    

  

หลักสูตรเพ่ิมเติม      การฝกอบรม 
  

 
๓.ขอมูลการทํางานและประสบการณทํางาน (โปรดใหรายละเอียดของงานท่ีทําในชวง ๓ ปหลัง) 

ป พ.ศ. ชื่อและที่อยู ตําแหนงงานและ เงินเดือน สาเหตุที่ออกจากงาน 
จาก ถึง ของหนวยงาน หนาที่โดยยอ   

      

      

      

      

(ตัวอยางใบสมคัรพนักงานราชการ) 



 
โปรดระบุความสําเร็จของงานท่ีทําผานมาในชวง ๓ ปหลัง (ถามี) 
 
 
 
 
โปรดใหความเห็นเก่ียวกับประสบการณท่ีไดรับ และอธิบายวาประสบการณนั้น ๆ เปนประโยชนตองานท่ีสมัครใน
ครั้งนี้อยางไรบาง 
 
 
 
 
๔.ขอมูลความรูความสามารถพิเศษ (ถามี) 
 
 
 
 
๕.บุคคลอางอิง (ขอใหระบุชื่อบุคคลท่ีคุนเคยกับการทํางานของทาน เชน ผูบังคับบัญชาโดยตรง โปรดอยาระบุชื่อ
บุคคลท่ีเปนญาติหรือเพ่ือน) 

ชื่อและนามสกุล ตําแหนงปจจุบนั ที่ทํางานปจจุบนัและโทรศัพท ระบุความสัมพันธกับทาน 
    
    
    
    

๖.ขาพเจามีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีระบุไวในขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ   
พ.ศ. ๒๕๔๗ 
 
  ขอรับรองวาขอความท่ีกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ หากขอความตอนใดเปนความเท็จ
หรือไมตรงกับความจริง ใหถือเปนหลักฐานเพ่ือเลิกจางขาพเจาไดทันที 
         
 

      ลงชื่อ ............................................................ ผูสมัคร  
                                                                         (.............................................................) 

                                                               ยื่นใบสมัครวนัท่ี ....... เดือน............................ พ.ศ. ............. 
 
 
 
 



(ตัวอยางบัตรประจําตัวผูสมัคร) 
 

ดานหนาบัตรประจําตัวผูสมัคร 
 

 
 
 
บัตรประจําตัวผูสมัคร กรมการแพทย  
เลขประจําตัวผูสมัคร............................................                                                                                                             

โปรดอานขอปฏิบัติดานหลัง 
 
 
                           บัตรประจําตัวผูสมัคร กรมการแพทย  
                           เลขประจาํตัวผูสมัคร......................................   
                            เลขประจาํตัวประชาชน.................................. 
                            ตําแหนง......................................................... 
                            ช่ือ-นามสกุล...................................................                                                  

เลขประจําตัวประชาชน....................................... 
ตําแหนง............................................................... 
ช่ือ-นามสกุล....................................................... 
  
                                                                 
.............................................                         ................................. 
       ลายมือช่ือผูสมัคร                                 (............................) 
                                                              เจาหนาท่ีออกบัตร 

 
.............................................                         ................................. 
       ลายมือช่ือผูสมัคร                                 (............................) 
                                                              เจาหนาท่ีออกบัตร 

  

 
 

ดานหลังบัตรประจําตัวผูสมัคร 
  

1.ตองแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครน้ี คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตร
ท่ีทางราชการออกให ทุกครั้งท่ีเขารับการเลือกสรร และมารับการจาง หากไม
มีท้ังสองบัตรแสดงคูกัน อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการเลือกสรร 
2.ผูกระทําการทุจริตในการประเมินเพ่ือรับการเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให
ตกทุกวิชา และเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะจัดจางเปนพนักงานราชการ 
 

1.ตองแสดงบัตรประจําตัวผูสมัครน้ี คูกับ บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ี
ทางราชการออกให ทุกครั้งท่ีเขารับการเลือกสรร และมารับการจาง หากไมมี
ท้ังสองบัตรแสดงคูกัน อาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการเลือกสรร 
2.ผูกระทําการทุจริตในการประเมินเพ่ือรับการเลือกสรร จะถูกลงโทษปรับให
ตกทุกวิชา และเปนผูขาดคุณสมบัติท่ีจะจัดจางเปนพนักงานราชการ 

  

ติดรูปถาย 

ขนาด 

๑.๕ x ๒ นิว้ 

   

 

ติดรูปถาย 

ขนาด 

๑.๕ x ๒ นิว้ 

   

 



(ตัวอยางคํารองขอสมัครพนักงานราชการ กรณีท่ีผูสมัครยังมีปญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาท่ีใชสมัคร) 
แบบคํารองขอสมัครพนักงานราชการ 

เขียนท่ี.............................................................. 
วันท่ี ....... เดือน .............................. พ.ศ. .......... 

เรียน ......(หัวหนาสวนราชการท่ีดําเนินการสรรหาและเลือกสรร)...... 

ดวยขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................................. 
เปนผูจบการศึกษาปริญญา/ประกาศนียบัตร......................................................................................................... 
สาขาวิชา/วิชาเอก........................................................................................โดยไดรับอนุมัติจากสถานศึกษาชื่อ 
.................................................................................................เม่ือวันท่ี.........เดือน..........................พ.ศ. ............ 
(ภายในวันปดรับสมัคร) มีความประสงคท่ีจะสมัครเพ่ือรับการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ 
กรม/หนวยงาน.........................................................ตําแหนง...........................................................ซ่ึงรับสมัคร 
จากผูท่ีไดรับวุฒิ (ปริญญา/ประกาศนียบัตร).....................................................................................สาขาวิชา/ 
วิชาเอก.................................................................................. ระหวางวันท่ี..........เดือน......................พ.ศ. .......... 
ถึงวันท่ี............. เดือน............................ พ.ศ. ............... พรอมนี้ ขาพเจาไดขอยื่น (หลักฐานการศึกษา) 
............................................................................... ไวกอน 

ท้ังนี้ หากมีการตรวจสอบเอกสาร หรือคุณวุฒิของขาพเจาท่ีไดยื่นสมัครแลว ปรากฏวา ก.พ. 
ยังมิไดรับรองวุฒิของขาพเจาหรือคุณวุฒิดังกลาวไมตรงตามคุณวุฒิของตําแหนงท่ีขาพเจาสมัครอันมีผลทําให 
ขาพเจาไมมีสิทธิสมัครตามประกาศรับสมัครท่ีกลาวถึงขางตน ขาพเจาจะไมใชสิทธิเรียกรองใดๆ ท้ังสิ้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับสมัครขาพเจาดวย จะขอบคุณยิ่ง 

 
                                 .......................................................... 
                                 (.........................................................) 

                                                                                            ผูสมัคร 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ผูสําเร็จการศึกษาจะตองไดรับการรับรองจากสถานศึกษาวาเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตร 
ดังกลาวไมเกินวันท่ีปดรับสมัคร มิเชนนั้นจะถือเปนผูขาดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงท่ีสมัคร 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางประกาศรายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ) 

 

 
 

        
 

     
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง   รายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
       กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  

ในตําแหนง............................................................................................................. 
 

ตามท่ีไดมีประกาศกรมการแพทย ลงวันท่ี...............................................เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ
เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนง....................................................และจะประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขา
รับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันท่ี.................................................................. นั้น 

กรมการแพทย จึงขอประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ    
และสมรรถนะ กําหนดวัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบ
ปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังตอไปนี้ 

ก) รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามาถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ปรากฏตามเอกสารแนบทายประกาศนี้ (ถามีจํานวนไมมาก อาจระบุรายชื่อในประกาศนี้) 
ข) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
 ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ ตามวัน เวลา 

และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

เลขประจําตัวผูสมัคร 

ตัวอยาง เชน  
ความรูความสามารถเก่ียวกับการ
วางแผนงาน หรือโครงการ 
ประเมินโดยการสอบขอเขียน  
ฯลฯ 

วันท่ี............................................ 
เวลา............................................ 
ณ................................................ 

 

 
 
 
 

ค) ประกาศ... 
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ค) ประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ 
หรือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 

กรมการแพทย จะประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งท่ี ๑ และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ในวันท่ี 
................................... ณ .............................................................และทาง www ……….………………………….……. 

ง) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ 
ใหผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งท่ี ๑ เขารับการประเมิน

ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี ๒ ตามวัน เวลา และสถานท่ีในตารางสอบ ดังนี้ 
 

ความรูความสามารถ ทักษะ และ 
สมรรถนะและวิธีการประเมิน 

วัน เวลาและสถานท่ี 
ในการประเมินฯ 

เลขประจําตัวผูสมัคร 

ตัวอยาง เชน  
สมรรถนะ 
- การมุงผลสัมฤทธิ์ 
- การบริการท่ีดี 
ฯลฯ 

วันท่ี............................................ 
เวลา............................................ 
ณ................................................ 

 

 

จ) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ใหผูสมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 

๑. แตงกายใหสุภาพเรียบรอยตามประเพณีนิยม คือ สุภาพสตรีสวมกระโปรง สวมรองเทาหุมสน 
สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไวในกางเกง สวมรองเทาหุมสน และประพฤติตนเปนสุภาพชน 

๒. เปนหนาท่ีของผูสมัครตองทราบ วัน เวลา สถานท่ีในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะ 

๓. ตองนําบัตรประจําตัวผูสมัคร และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรท่ีทางราชการออกใหไป
ในวันประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะทุกครั้ง หากไมมีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ อาจพิจารณาไมอนุญาตใหเขารับการประเมิน
ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะก็ได 

๔. การเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ ตองปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ หามนําเครื่องมือและอุปกรณสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดเขาไปในหองสอบ 
 ๔.๒ ควรไปถึงสถานท่ีประเมินกอนเริ่มเวลาประเมินไมนอยกวา ๓๐ นาที แตจะเขาหองสอบ
ไดก็ตอเม่ือไดรับอนุญาตจากกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินแลว 
 ๔.๓ ตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนําของกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุม    
การประเมินโดยเครงครัด 
 ๔.๔ ตองเขาประเมินกับกรรมการตามท่ีเจาหนาท่ีดําเนินการประเมินกําหนดใหเทานั้น 

4.5 ผูเขา... 
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 ๔.๕ ผูเขาสอบท่ีไปถึงหองสอบหลังจากเวลาท่ีกําหนดเริ่มสอบในตารางการประเมินไปแลว   
๓๐ นาที จะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบ 
 ๔.๖ ผูมาสอบจะตองเขารับการประเมินตามตําแหนงท่ีสมัคร และตามวัน เวลาท่ีกําหนดใน
ตารางการประเมิน ผูท่ีเขารับการประเมินผิดตําแหนงจะถูกปรับใหตกและไมมีสิทธิเขารับการประเมินในตําแหนงท่ี
สมัครอีก 
 ๔.๗ ผูเขารับการประเมินจะตองนั่งประเมินตามท่ีนั่งและหองประเมินท่ีกําหนดให ผูใดนั่งผิดท่ี
ในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะใดจะไมไดรับคะแนนสําหรับความรูความสามารถ ทักษะ 
และสมรรถนะนั้น 
 ๔.๘ เขียนชื่อ-นามสกุล ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีสอบ ตําแหนงท่ีสมัคร
และเลขประจําตัวผูสมัครเฉพาะในท่ีท่ีกําหนดใหเทานั้น 
 ๔.๙ เม่ืออยูในหองประเมิน ขณะประเมินไมพูดหรือติดตอกับผูเขารับการประเมินอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอก และไมออกจากหองประเมินเวนแตไดรับอนุญาต และอยูในการดูแลของกรรมการหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการประเมินฯ 
 ๔.๑๐ ถาสอบเสร็จกอนเวลาและสงคําตอบนั้นแลว ตองไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการประเมินกอน จึงจะออกจากหองประเมินได 
 ๔.๑๑ แบบทดสอบ กระดาษคําตอบท่ีใชในการประเมิน จะนําออกจากหองประเมินไมไดเวน
แตคณะกรรมการ หรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินอนุญาตเทานั้น 
 ๔.๑๒ เม่ือหมดเวลาและคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินใหหยุดทําตอบ
จะตองหยุดทันที แตจะออกจากหองประเมินไดตอเม่ือคณะกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการประเมินได 
อนุญาตแลว 
 ๔.๑๓ เม่ือสอบเสร็จแลว ตองไปจากสถานท่ีสอบโดยพลัน หามติดตอกับผูท่ียังไมไดเขารับการ
ประเมิน และตองไมกระทําการใดๆ อันเปนการรบกวนผูท่ียังสอบอยู 

๕. ผูใดไมปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะนี้ หรือผูใดทุจริตหรือพยายามทุจริตอาจไมไดรับอนุญาตใหเขารับการประเมินความรูความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะ และคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรอาจพิจารณาสั่งงดการใหคะแนนก็ได 

๖. ผูใดไมมาภายในกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว ถือวาสละสิทธิ์และไมมีสิทธิเขารับ   
การประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งนี้ 

ฉ) กรมการแพทยจะประกาศรายชื่อและข้ึนบัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรร ในวันท่ี............. 
เดือน.................... พ.ศ. ............. ณ ......................................... และทางเว็บไซตท่ี www …………...……………… 

ประกาศ ณ วันท่ี.......... เดือน............................. พ.ศ. ......... 
(ลงชื่อ) .................................................. 

(.................................................) 
     ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย 

                                 ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
 



เอกสารแนบทายประกาศกรมการแพทย 

ลงวันท่ี ........................................................ 

เรื่อง รายช่ือผูมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

ในตําแหนง.............................................. 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ช่ือ – สกุล หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางเอกสารสําหรับการเตรียมการสรรหา) 
 

เอกสารสําหรับการเตรียมการ 
กอนการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 

(วิธีการประเมินดวยการสอบขอเขียน) 
- สรุปผังท่ีนั่งสอบ 
- ผังท่ีนั่งสอบ 
- วิธีติดหมายเลขหองสอบ ผังท่ีนั่งสอบ และการจัดหองสอบ 
- ใบเซ็นชื่อผูเขาสอบ 
- คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการ 
- คําสั่งแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผังท่ีนั่งสอบ 
 

หนวยท่ี........................... ตําแหนง..................................................................................... 

สอบวันท่ี.............................................. ณ ........................................... เวลา................. น. 

วิชา..................................................................................................................................... 
 

สนามสอบ เลขประจําตัวสอบ จํานวน หองสอบ ชั้น ตึก/อาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 



แผนผังท่ีนั่งสอบ 
(กรณีจํานวนผูสมัครหองละ ๓๕ คน) 

 
หนวยท่ี........................... ตําแหนง..................................................................................... 

สอบวันท่ี.............................................. ณ ........................................... เวลา................. น. 

วิชา..................................................................................................................................... 
หนาหอง 

 
แถวท่ี ๑  แถวท่ี ๒  แถวท่ี ๓  แถวท่ี ๔  แถวท่ี ๕ 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..*  ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 
………..   ………..   ………..   ………..   ……….. 

 
 
 
*..................... ขาดคุณสมบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบเซ็นช่ือผูเขาสอบ 
หองสอบท่ี............... ชั้น........... ตึก/อาคาร.......................................... สนามสอบ................................................ 
วันท่ีสอบ................................................. วชิา................................................. เวลา............................................... 
หัวหนาหองสอบชื่อ.............................................................. เจาหนาท่ีคุมสอบชื่อ.................................................. 
จํานวนผูเขาสอบ.............คน จํานวนผูขาดสอบ................คน 

ขอปฏิบัติ ๑. ใหเจาหนาท่ีคุมสอบเขียนเลขประจําตัวผูสมัครท้ังหมดโดยเรียงลําดับตามผังท่ีนั่งสอบ 
๒. หลังจากเวลาหามผูมาสายเขาหองสอบแลว จึงใหผูเขาสอบเซ็นชื่อ สําหรับผูขาดสอบใหเขียน 
– ขาดสอบ – ลงในชองลายเซ็นชื่อ – นามสกุล 
๓. ใหแยกใบเซ็นชื่อเปนรายวิชา และใหเก็บไวในซองกระดาษคําตอบของวิชานั้น ๆ 
๔. ในขณะท่ีใหผูเขาสอบเซ็นชื่อ จะตองตรวจสอบใบหนาของผูเขาสอบวาเหมือนกับในบัตร
ประจาํตัวประชาชนหรือไม และใหเซ็นชื่อรับรองการตรวจสอบไวทายใบเซ็นชื่อดวย 

ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัว
ผูสมัคร 

ลายเซ็น 
ชื่อ – สกุล 

ลําดับ
ท่ี 

เลขประจําตัว
ผูสมัคร 

ลายเซ็น 
ชื่อ – สกุล 

1   19   
2   20   
3   21   
4   22   
5   23   
6   24   
7   25   
8   26   
9   27   

10   28   
11   29   
12   30   
13   31   
14   32   
15   33   
16   34   
17   35   
18      

 

ขาพเจาไดตรวจสอบใบหนาของผูเขาสอบทุกคนแลว ปรากฏวา 

� เหมือนกับในบัตรประจําตัวประชาชน 

� มีปญหา คือ .................................................................... 

ลงชื่อผูตรวจสอบ ................................................ 
                                                                                           (........................................................) 



(ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการสอบ) 
 

 
 

        
 

     
คําสั่งกรมการแพทย 

  ท่ี  .............../................ 
เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาท่ีดําเนินการสอบขอเขียนในการประเมินความรูความสามารถ  

ทักษะ และสมรรถนะ เพ่ือเลือกสรรพนักงานราชการ  
ในตําแหนง.....................................................  

 
ดวยกรมการแพทย จะดําเนินการสอบขอเขียนเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนง…………………..............................ในวันท่ีเวลา.......................... ณ...................... 
(สนามสอบ)..................... ซ่ึงมีผูสมัคร จํานวน..........คน เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งใหผูมีรายชื่อตอไปนี้ปฏิบัติงานเก่ียวกับการสอบขอเขียน คือ 

๑. อํานวยการท่ัวไป 
 ................................................................................................................................................ 

๒. หัวหนาสนามสอบ 
 ................................................................................................................................................ 

๓. เจาหนาท่ีกองกลาง 
 ๑.......................................................................... 
 ๒.......................................................................... 
 ๓.......................................................................... 
 ฯลฯ 

๔. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
 ................................................................................................................................................. 

๕. หัวหนาหองสอบและเจาหนาท่ีคุมสอบ 
 ๑. …………………………….. หวัหนาหองสอบ ๑ 
 ๒. …………………………….. เจาหนาท่ีคุมสอบ ๑ 
 ฯลฯ 

๖. เจาหนาท่ีการเงิน 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 
 
 

 



-๒- 
 

๗. เจาหนาท่ียานพาหนะ 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 ฯลฯ 

๘. เจาหนาท่ีสนามสอบ 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 ............................................................................ 
 ฯลฯ 

ท้ังนี้ ใหเจาหนาท่ีท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติงานตั้งแตเวลา ....................... น. ในวนัท่ี............. 
และใหความรวมมือปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมาย ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี และใหอยูในความรับผิดชอบของ 
........(อํานวยการท่ัวไป)........... 

สัง่ ณ วันท่ี .......... เดือน ........................... พ.ศ. ............... 
 

          (ลงชื่อ) ....................................................... 
          (.................................................) 

                                               ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย 
                                              ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งเจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบทดสอบ) 
 

 
 

        
 

     
คําสั่งกรมการแพทย 

  ท่ี  .............../................ 
เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาท่ีจัดเตรียมแบบทดสอบในการเลือกสรรพนักงานราชการ 

ตําแหนง.....................................................  
 

ดวยกรมการแพทย จะดําเนินการสอบขอเขียนเพ่ือสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใน 
ตําแหนง…………………....................................................................ในวันท่ีเวลา........................................................... 
เวลา...............................ณ..............................(สนามสอบ)................................ ซ่ึงมีผูสมัคร จํานวน..............คน  

เพ่ือใหการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งเจาหนาท่ี
จัดเตรียมทําแบบทดสอบ เพ่ือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพิมพ การจัดเตรียมแบบทดสอบ และการบรรจุแบบทดสอบ 
ใหเปนไปตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ ดังมีรายชื่อตอไปนี้ คือ 

ตําแหนง............................................... 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
 

ตําแหนง.................................................. 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
ฯลฯ 

   สั่ง ณ วันท่ี..........................เดือน.................................พ.ศ...................... 

     (ลงชื่อ).......................................................................... 
      (....................................................................) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบนั/ศูนย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 
 

 



(ตัวอยางคําส่ังแตงตั้งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน) 
 

 
 

        
 

     
คําสั่งกรมการแพทย 

  ท่ี  .............../................ 
เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนในการเลือกสรรพนักงานราชการ 

ในตําแหนง.................................................................  
 

ตามท่ีกรมการแพทย ไดดําเนินการเลือกสรรพนักงานราชการในตําแหนง…………………...........     
และจะประกาศผลการเลือกสรในวันท่ี..............................................................นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการกรอกและรวมคะแนนในการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะครั้งนี้เปนไปดวยความเรียบรอย จึงแตงตั้งเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนน จํานวน 2 ชุด ดังมีรายชื่อ
ตอไปนี้ 

เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนชุดท่ี 1 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 

เจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนชุดท่ี 2 

1. ………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………… 
ใหเจาหนาท่ีกรอกและรวมคะแนนแตละชุดแยกกันดําเนินการกรอกและรวมคะแนนในบัญชี 

กรอกและรวมคะแนนโดยเอกเทศ เม่ือกรอกและรวมคะแนนเสร็จแลวใหนําบัญชีกรอกและรวมคะแนนท้ัง ๒ ชุด 
มาตรวจทานกันเพ่ือความถูกตองอีกครั้งหนึ่ง โดยใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นทันการประกาศผลการเลือกสรร ท้ังนี้   
ใหการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท้ัง ๒ ชุด ดังกลาว อยูในความรับผิดชอบของ .......(กรรมการดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรรคนใดคนหนึ่ง).......    

สั่ง ณ วันท่ี..........................เดือน.................................พ.ศ...................... 

    (ลงชื่อ).......................................................................... 
             (....................................................................) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบนั/ศูนย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 



(ตัวอยาง) 
บัญชีสรุปคะแนนการประเมินสมรรถนะพนักงานราชการ โดยวิธีสอบสัมภาษณ 
ตําแหนง ........................................................................................................ 

ณ ................................................................................... วันท่ี .................................................. 
 

เลขประจําตัวสอบ คะแนนท่ีได ลําดับท่ีได 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 



(ตัวอยางประกาศรายช่ือผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 
กรณีกําหนดใหมีการประเมินมากวา 1 ครั้ง) 

 

 
 

        
 

     
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง   รายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 และ 
       มีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 

 
ตามท่ีไดมีประกาศกรมการแพทย ลงวันท่ี...............................................เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนง....................................................และกรมการแพทยไดดําเนินการ
ประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี.................................................................. 
ไปแลว นั้น 

กรมการแพทย จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ 
ครั้งท่ี 1 และมีสิทธิเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งท่ี 2 ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด
ในขอ.....(เกณฑการตัดสิน)..............แหงประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกลาว ดังมีรายชื่อ ตอไปนี้ 
 

เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
   
   
   

  ท้ังนี้ ขอใหมีรายชื่อขางตนเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งท่ี 2 
ในความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเก่ียวกับ.........................................................โดยการ..........................
ในวันท่ี.............................................เวลา........................................ณ..........................................................................
ผูใดไมมาภายในกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว จะถือวาสละสิทธิและไมมีสิทธิเขารับการประเมินครั้งนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน.......................พ.ศ................................. 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
      (....................................................................) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบัน/ศูนย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 
 
 

 



(ตัวอยางประกาศรายช่ือผูผานการการเลือกสรร) 
 

 
 

        
 

     
ประกาศกรมการแพทย 

เรื่อง   บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ 
 

 
ตามท่ีไดมีประกาศกรมการแพทย ลงวันท่ี...............................................เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือ

เลือกสรรเปนพนักงานราชการท่ัวไป ในตําแหนง......................................................................................... นั้น 

บัดนี้ การเลือกสรรไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรและ
การข้ึนบัญชีผูผานการเลือกสรร ตามรายชื่อดังตอไปนี้ 
 

ลําดับท่ี เลขประจําตัวผูสมัคร ชื่อ – สกุล หมายเหตุ 
    
    
    

  บัญชีรายชื่อดังกลาวใหเปนอันยกเลิกหรือสิ้นผล เม่ือครบกําหนด ๒ ป นับตั้งแตวันประกาศ
รายชื่อเปนตนไป และในอายุบัญชีถามีกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ใหรายชื่อท่ีไดข้ึนบัญชีไวเปนอันถูกยกเลิก
การข้ึนบัญชีของผูนั้นดวย คือ 
  1. ผูนั้นไดขอสละสิทธิไมเขารับการจัดจางในตําแหนงท่ีผานการเลือกสรร 
  2. ผูนั้นไมมารายงานเพ่ือรับการจางภายในเวลาท่ีกําหนด 
  3. ผูนั้นไมเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามกําหนดวันเวลาท่ีสวนราชการกําหนด 

  ท้ั งนี้  ใหผูผานการเลือกสรร ลําดับ ท่ี  .................ถึงลําดับ ท่ี .................... ของตําแหนง
.............................................................. ตามประกาศนี้ มารายงานตัวเพ่ือเขารับการจัดจางเปนพนักงานราชการ             
ในวันท่ี ...................เดือน...............................พ.ศ. ................................. เวลา .............................. น. 
ณ........................................................................................................หากไมไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานท่ี
ท่ีกําหนด จะถือวาสละสิทธิในการขอรับการจัดจาง สําหรับตําแหนงท่ีผานการเลือกสรรนี้ 

   ประกาศ ณ วันท่ี......................เดือน.......................พ.ศ................................. 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
      (....................................................................) 

ผูอํานวยการโรงพยาบาล/สถาบนั/ศูนย 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย 

 



 

เอกสารอางอิง 
 

๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
๒. คูมือการบริหารงานพนักงานราชการ ๒๕๕๕ สํานักงาน ก.พ. 
๓. คูมือการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ สํานักงาน ก.พ. 
4. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการเรื่อง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการสรรหาและ 

การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ 


