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นางสาวปิยะภรณ ์จนัทรย์ศ 

ต าแหน่ง ลูกจา้งช ัว่คราว 

สงักดัส านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 5 

 



1. ชื่อกระบวนงาน  
การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 

2.  วัตถุประสงค 
เพื่อเปนแนวปฏิบัติการ สรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการใหเปนไปตามระเบียบ 

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               

3.  ขอบเขตของงาน 
                    การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตองดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 และตามระเบียบท่ีเกี่ยวของเพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย
บริสุทธิ์ยุติธรรม ไดบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีความเหมาะสมกับตําแหนง 

4.  คําจํากัดความ 
                                 - 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
            5.1  ศึกษาระเบียบหลักเกณฑท่ีเก่ียวกับการดําเนินการสรรหาพนักงานราชการตามที่กําหนดและ
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
             5.2  วิเคราะหและตรวจสอบกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่คณะกรรมการบริหารพนักงาน
ราชการ (คพร.) อนุมัติเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาพิจารณาดําเนินการ 
             5.3  ประกาศและรับสมัครเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะงาน 
ความรับผิดชอบของตาํแหนง ระยะเวลาจาง คาตอบแทนท่ีได คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์สมัคร หลักเกณฑ และวิธีการสรร
หาและเลือกสรร เกณฑการตัดสินและเงื่อนไขการจางอ่ืนๆ 
             5.4  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสรรหาและเลือกสรรไมนอยกวา 5  คน 
             5.5  ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการประเมินสมรรถนะ 
             5.6  ดําเนินการเลือกสรรดวยวิธีการประเมินสมรรถนะ 
             5.7  คณะกรรมการการดําเนินการสรรหา และเลือกสรร รายงานผลการดําเนินการ 
             5.8  ประกาศรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจางเปนพนักงานราชการ 
             5.9  สถานศึกษาจัดทําสัญญาจาง ตามแบบที่คณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการกําหนด  
(คพร.)  และคําสั่งมอบหมายงาน 
             5.10  สถานศึกษาประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงานตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศกึษา 
 
 
 
 
 
 
 



6.   Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.  แบบฟอรมที่ใช 
- 

8.  เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
              8.1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547               
              8.2  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 เรื่อง  การ
กําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุมงานและการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ 
              8.3  ประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547  เรื่อง  
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 

8.4  คําสั่ง สพฐ.ที่ 511/2559 สั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 เรื่องการมอบอํานาจ 
การปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ 
 

ขอสังเกตในระดับปฏิบัติงาน 
1. การดําเนินการสรรหาเปนอํานาจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษา ตามคําสั่ง ที่ 511/2559 เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ สั่ง 
ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 

2. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปนผูมีอํานาจทําสัญญาจางและออก
คําสั่งมอบหมายงาน 
 
 
 
 
 

วิเคราะหตรวจสอบอัตรากําลงัและการไดรับจัดสรรอัตราจาง

พนักงานราชการ เสนอ ผอ.สพป.  พิจารณาการใชอัตรา 

ประกาศรบัสมัครสรรหาและเลือกสรร 

สงสัญญาจางรายงาน สพป./สพม. เพื่อประสานผูเก่ียวของ 

สํานักงานประกันสังคม/เบิกจายคาตอบแทน 

ดําเนินการเลือกสรรแตงตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

สรรหาโดยการประเมินสมรรถนะประกาศผลการเลือกสรร 



1.   ช่ือกระบวนงาน   
การลาออกจากราชการของพนักงานราชการ 

2. วัตถุประสงค 
                    เพื่อเปนแนวปฏิบัติการลาออกจากราชการของพนักงานราชการที่ถูกตอง สนองตอความตองการ
ของหนวยงาน และเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

3.  ขอบเขตของงาน 
  การดําเนินการเก่ียวกับการลาออกจากราชการของพนักงานราชการในหนวยงานทาง 
การศึกษา 

4.คาํจํากัดความ 
“พนักงานราชการ”  หมายความวา   บุคคลซึ่งไดรบัการจางตามสัญญาจางโดยไดรับ 

คาตอบแทนจากงบประมาณของราชการเพื่อเปนพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานใหกับสวนราชการ 
ขอ 29 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ในระหวางสัญญาจางพนักงานราชการ
ผูใด ประสงคจะลาออกจะลาออกจากการปฏิบัติงานใหยื่นหนังสือขอลาออกตอหัวหนาสวนราชการตามหลักเกณฑที่
สวนราชการกําหนด 

5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   5.1  พนักงานราชการย่ืนหนังสือขอลาออกจากราชการตอผูอํานวยการสถานศึกษาในสังกัด  
 5.2  ผูอํานวยการสถานศึกษา แจงหนังสือขอลาออกจากราชการพนักงานราชการในสังกัด ตอผูอํานวย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมัติลาออก 
  5.3 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษา สรรหาหรือเรยีกผูขึ้นบัญชีสงไปใหสถานศกึษา
ดําเนินการทาํสัญญาจางตามแบบที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 
 
7.  แบบฟอรมที่ใช 
  - 
 8.  เอกสาร/หลักฐานอางองิ 
  8.1  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
  8.2  คําสั่ง ที่ 511/2559 เรื่อง  การมอบอํานาจการปฏิบัติราชการแทนเก่ียวกับพนักงานราชการ 
สั่ง ณ วันท่ี 28 กันยายน 2559 

ขอสังเกตในระดับการปฏิบัติ 
1. การสรรหาและการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ เปนอํานาจของเลขาธิการ  

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมอบอํานาจใหผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผูอํานวยการ
สถานศึกษา 

2. การลงนามในสัญญาจาง ดังนี ้    
-  ผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  เปนผูมีอํานาจลงนามในคําสั่งเลิกจาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

พนักงานราชการยื่นหนังสือลาออกจากราชการตอ 
ผูบังคับบัญชาชั้นตน (ผอ.สถานศึกษา) 

ผอ.สพป. พิจารณาอนุมัติใหลาออก 

สถานศึกษารายงานการลาออกแจง สพป. เพื่อใหสรรหา
หรือเรียกผูข้ึนบัญชีในลําดับตอไป 

ผูไดรับการสรรหาบรรจุและแตงตั้งและทําสัญญา 

 



 
1.  ชื่อกระบวนงาน 

การดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวในสาํนักงานเขตเขตพ้ืนที่การศึกษา และลูกจางชัว่คราวใน
สถานศึกษา 

2. วัตถุประสงค 
            เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูเก่ียวของใชเปนแนวปฏิบัติ  และเปนแนวปฏิบัติท่ีถูกตอง  

3. ขอบเขตของงาน  
เปนการสรรหาบุคคลมาปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลาชั่วคราวตามสัญญาจางระหวางหนวยงาน 

กับบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งจะมีการดําเนินการทั้งในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และในสถานศึกษา 

4.  คําจํากัดความ 
  - 
5.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  5.1  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/ โรงเรียน ตรวจสอบอัตราจางที่ไดรับจัดสรรวา
สามารถทําสัญญาไดก่ีอัตราระยะเวลานานเทาใด 

5.2  ประชาสัมพันธใหบุคคลท่ัวไปทราบวาจะมีการจางบุคคลภายนอกเขามาปฏิบัติงานใน 
สํานักงานหรือในโรงเรียน 

5.3  พิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะจาง 
5.4  ทําสัญญาจางตามระยะเวลาที่ทางราชการกําหนดโดยผูอํานวยการสาํนักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศกึษา หรือผูอํานวยการโรงเรยีน เปนผูลงนามในสัญญาจาง 
5.5  กลุมบริหารงานบุคคลรวบรวมสัญญาจางและคําสั่งจางประสานผูเก่ียวของ 

6.  Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

         สํารวจอัตรา/เงินจัดสรรท่ีจะใชจางลูกจางชั่วคราว 

สพป./สพม./โรงเรียนมีประกาศ 
ประชาสัมพันธวาประสงคจางบุคคลภายนอกปฏิบัตงิาน 

สพป./โรงเรียน 

พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ประสงคเขาปฏิบัติงาน 

ผอ.เขต/ผอ.สถานศึกษาลงนามในสัญญาจาง 

ตามระยะเวลาที่ไดรบัจัดสรรเงิน 

กลุมบริหารงานบุคคลนําสัญญาจางคําสั่งจาง 

ประสานผูเก่ียวของ 



   
7. แบบฟอรมที่ใช 
  7.1  ประกาศสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/โรงเรียน 
  7.2  สัญญาจาง     

8.  เอกสาร/หลักฐานอางอิง 
  8.1  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
  8.2  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม 
  8.3  คําสั่งสาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน  ที่ 1120/2560 เรื่อง  มอบอํานาจ 
เก่ียวกับลูกจางชั่วคราว สั่ง ณ วันท่ี 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
 


