สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
กระบวนงาน : กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล กรณีการสอบคัดเลือก
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย หรือผูที่สนใจมีความรูความเขาใจใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล กรณีการสอบคัดเลือก ของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
1.2 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล กรณีการสอบ
คัดเลือก ใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ เจตนารมณของการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตลอดจนคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน
2. ขอบเขต
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน ดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลดวยวิธีการสอบคัดเลือก
ทั้ งในส ว นของพนั กงานและลู ก จ า ง โดยกระบวนงานดั งกล าวอยูใ นความรั บ ผิด ชอบของสํานั กบริ ห าร
ทรัพยากรมนุษยตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ ตั้งแตเมื่อมีอัตราวาง ไปจนถึงการบรรจุและแตงตั้ง
หรือการสั่งจาง
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ไดกําหนดวิธีการ
สอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
เปนการวัดศักยภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงานทุกตําแหนง ทั้งในดานเศรษฐกิจ
การเมือง สังคม การวิเคราะหสรุปขอเท็จจริงและเหตุผล คณิตศาสตร และการใชภาษาไทย มีจุดมุงหมาย
เพื่อทดสอบความสามารถหรือศักยภาพในการเรียนรูของบุคคลเพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่สามารถเรียนรูหรือ
ฝ กฝนการปฏิ บั ติงานในตํ า แหน งได อ ย างมีป ระสิท ธิภ าพ รวมทั้ ง สามารถพัฒ นาใหป ฏิบั ติงานในระดั บ
ตําแหนงที่สูงขึ้นได
สํา นั กงานผูตรวจการแผ น ดิน จะเปน ผูดําเนิน การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่ว ไป
โดยใชขอสอบที่ไดรับการพัฒนาและสรางขึ้นตามหลักวิชาอยางรอบคอบ เพื่อใหสามารถวัดผลไดเที่ยงตรง
และยึ ด หลั ก ความเสมอภาค เป น ธรรม กล า วคื อ มี ก ารใช แ บบทดสอบที่ ไ ด ม าตรฐาน ออกโดย
สถาบันอุดมศึกษาที่มีองคความรู และเคยมีประสบการณในการออกขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ผูเขารับการสอบจะไดรับการประเมินดวยเนื้อหาอยางเดียวกัน ขอแตกตางอันเนื่องมาจากภูมิหลัง
และประสบการณจะไมมีผลตอการประเมิน

-2(2) การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (ภาค ข.)
เป น การทดสอบความรู ค วามสามารถที่ ใ ช ใ นการปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ มี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ
วัดความรู ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของตําแหนงที่สรรหา โดยเลือกใช
วิธีการสอบขอเขียน การสอบปฏิบัติ หรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใชวิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ไดตาม
ความเหมาะสม เพื่อใหไดบุคคลที่มีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและอื่นๆ ที่จําเปนสําหรับตําแหนง
สํ า นั ก งานผู ตรวจการแผ น ดิ น เปน ผูอ อกขอ สอบเพื่ อวั ดความรูค วามสามารถที่ใ ชเ ฉพาะ
ตําแหนง ซึ่งอาจกําหนดเปนขอสอบอัตนัยหรือปรนัย หรือทั้งอัตนัยและปรนัย ใหขึ้นอยูกับดุลพินิจของ
ผูออกขอสอบ
(3) การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
เปนการพิจารณาบุคคลในภาพรวมวามีความเหมาะสมกับการดํารงตําแหนงที่จะปฏิบัติหรือไม
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน จะเปนผูดําเนินการสอบเพื่อความเหมาะสมกับตําแหนง ดวยวิธีการสัมภาษณ
โดยพิจารณาจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทํางาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏ
ในขณะสัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธีการอื่นใดเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตาง ๆ เชน ความรูที่
อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ
จรรยาบรรณของพนักงาน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม
ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอยางอื่น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะ
ที่จําเปนของตําแหนง
3. คําจํากัดความ
การสรรหาบุคคล หมายถึง กระบวนการคนหา และจูงใจใหบุคคลที่มีความรู ความสามารถ
ทักษะ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานใดงานหนึ่งเขามาสมัครงานกับองคกร
การคัดเลือกบุคคล หมายถึง กระบวนการพิจารณาบุคคลที่ไดสรรหามาแลว คัดเลือกเพื่อให
ไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุด
สอบภาค ก. หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถทั่วไป
สอบภาค ข. หมายถึง การสอบเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง
สอบภาค ค. หมายถึง การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหนง

-34. หนาที่และความรับผิดชอบ
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล มีผูรับผิดชอบและหนาที่ ดังนี้
4.1 ผูตรวจการแผนดิน เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบรวมกันในการกําหนดใหมีการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล ทั้งในกรณีเมื่อมีอัตราวาง และกรณีสํานักงานฯ ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังเพิ่ม รวมถึง
วิธีการในการสรรหาและคัดเลือก
4.2 เลขาธิ การสํา นักงานผูตรวจการแผนดิน เปนผูควบคุมดูแลการสรรหาและคัดเลือก
บุคคลสํานักงานใหเปนไปตามระเบียบ ประกาศ และมติของผูตรวจการแผนดิน รวมไปถึงมีหนาที่ในการ
บรรจุ แตงตั้ง พนักงานและลูกจ างประจํา และสั่ งจางลูกจ างชั่ว คราวของสํานักงานผู ตรวจการแผนดิ น
โดยเลขาธิการอาจแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน เพื่อดําเนินการแทนในเรื่องดังกลาวได
4.3 คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเปนพนักงาน แตงตั้งตามคําสั่งของเลขาธิการสํานักงาน
ผูตรวจการแผนดิน โดยมีแนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ดังนี้
4.3.1 เลขาธิการ หรือผูที่เลขาธิการฯ กําหนด เปนประธานกรรมการ
4.3.2 ผูอํานวยการสํานักที่มีอัตราวาง เปน กรรมการ
4.3.3 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย เปน กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการเสนอแนะแนวทาง และดําเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู
ความสามารถ และความเหมาะสมเปนพนักงาน และกํากับดูแลกระบวนการตางๆ ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
4.4 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มีหนาที่กํากับดูแล กลั่นกรองและเสนอเรื่อง
ตอสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ผานรองเลขาธิการฯ ที่กํากับดูแลสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย
4.5 เจาหนาที่สํานักบริหารทรัพยากรมนุษย มีหนาที่ดําเนินการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล ทั้งในดานการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปดรับสมัครสอบ ระบบรับ
สมั ค รออนไลน การรั บ ชํ า ระเงิ น ค า สมั ค รสอบ จั ด พิ ม พ ข อ สอบ จั ด หาสนามสอบ การจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการฯ และงานธุรการตางๆ การสรุปผลการดําเนินการรายงานตอเลขาธิการสํานักงานผูตรวจการ
แผนดินเพื่อทราบ เปนตน รวมไปถึงการจัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้งพนักงานหรือลูกจางประจํา และจัดทํา
สัญญาจางลูกจางลูกจางชั่วคราวที่ผานการคัดเลือก เสนอเลขาธิการเพื่อพิจารณา

-45. ผังกระบวนงาน (Work Flow)
มีอัตราวาง/
ไดรับอัตรากําลังเพิ่ม
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและคัดเลือกบุคคล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิสอบ
ภาค ก. และ ภาค ข.
ภาค ก. และ ภาค ข.

ตรวจขอสอบภาค ก. และ ภาค ข.
ประกาศรายชื่อผูมสี ิทธิสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (ภาค ค.)
สอบภาค ค.

ประกาศขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได

รายงานตัวเขาปฏิบัติงาน

บรรจุและแตงตั้ง (พนักงานและลูกจางประจํา)/
ดําเนินการจาง (ลูกจางชั่วคราว)

-56. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ที่
รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

ผูเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

1 จัดทําบันทึกเสนอสํานักงานฯ พิจารณาการ
สรรหาและคัดเลือกพนักงานหรือลูกจาง

สบท.

-

2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล

สบท.

3 ประสานงานกับธนาคาร
เพื่อขอใชบริการระบบรับชําระเงิน
คาสมัครสอบ และระบบรับสมัครสอบ
ออนไลน

สบท.

- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ
- ผูตรวจการแผนดิน
- ผอ.สํานักที่มีอัตราวาง
- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ
- สบค.
- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ

4 ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศ
รับสมัครสอบคัดเลือก
5 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศ
รับสมัครฯ

สบท.

คณะกรรมการฯ

สบท.

6 ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบ
เรื่องระบบรับสมัครสอบออนไลน และ
แจงคุณสมบัติของผูส มัครตามประกาศฯ
เพื่อออกแบบใบสมัคร ใหเรียบรอย
กอนวันเปดรับสมัคร
7 ประกาศรับสมัครในเว็บไซตที่กําหนด

สบท.

- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ/ประธาน
กรรมการฯ
สทส.

8 จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงาน
การจางดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อใช
ในการจัดจางผูด ําเนินการสอบ

9 สรุปรายชื่อผูสมัครที่ชําระเงินคาสมัครสอบ
ในวันสิ้นสุดการรับสมัคร

หนวยงานที่
- สบท.
รับผิดชอบ
- สสป.
เรื่องระบบรับ
สมัครออนไลน
สบท.
สบค.

สบท.

สบค.

คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
- แบบคําขอใชบริการ
ชําระเงินของธนาคาร
- หนังสือขอใชบริการ
รับชําระเงินคาสมัคร
สอบ และระบบ
รับสมัครสอบออนไลน
ระเบียบวาระ
การประชุม ครั้งที่ 1
ประกาศรับสมัครฯ

-

-

ขอกําหนดและ
ขอบเขตของงาน
(Term of
Reference : TOR)
การจางดําเนินการ
สอบคัดเลือก
-

-6ที่

รายละเอียด

ผูรับผิดชอบ

ผูเกี่ยวของ

เอกสารที่เกี่ยวของ

10 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2
พิจารณาคุณสมบัตผิ สู มัครสอบเพือ่ ประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธิสอบ
11 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศ
รายชื่อผูมสี ิทธิสอบฯ

สบท.

คณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระ
การประชุม ครั้งที่ 2

สบท.

ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบฯ

12 กรรมการสงขอสอบภาค ข. ใหสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
13 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอขอสอบ
ใหประธานกรรมการฯ เลือก
14 นําขอสอบที่ประธานกรรมการฯ เลือกแลว
มาจัดพิมพกอนวันสอบ 1 วัน และเก็บ
ขอสอบไวในสถานที่ปด
15 สอบขอเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.)
และตรวจขอสอบภาค ก.
16 คัดแยกขอสอบภาค ข. ของผูท ี่ผานการสอบ
ภาค ก. สงใหกรรมการฯ ตรวจ
17 กรรมการสงคะแนนขอเขียน
18 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3
พิจารณาผูผา นการสอบทั้ง 2 ภาค และ
หลักเกณฑการสอบ ภาค ค.
19 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศ
รายชื่อผูผา นภาคขอเขียน และกําหนดวัน
เวลารายงานตัวเพื่อเขาสอบภาค ค.
20 สอบภาค ค.
21 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4
พิจารณาผูผา นการสอบภาค ค.
22 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศการ
ขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผสู อบคัดเลือก
ไดในการสอบคัดเลือก
23 ผูสอบผานมารายงานตัว
24 จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง/จัดทําสัญญา
จางลูกจางชั่วคราว ที่ผานการคัดเลือก

สบท.

- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ/ประธาน
กรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

สบท.

ประธานกรรมการฯ

-

สบท.

โรงพิมพ/สนามสอบ

-

สบท.

คณะกรรมการฯ

-

สบท.

คณะกรรมการฯ

-

สบท.
สบท.

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

ระเบียบวาระ
การประชุม ครั้งที่ 3

สบท.

- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ/ประธาน
กรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

ประกาศรายชื่อ
ผูผานภาคขอเขียน ฯ

สบท.
สบท.
สบท.

สบท.
สบท.

- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ/ประธาน
กรรมการฯ
- รองเลขาธิการ
- เลขาธิการ

-

ระเบียบวาระ
การประชุม ครั้งที่ 4
ประกาศการขึ้นบัญชีฯ

คําสั่งบรรจุและ
แตงตั้ง/สัญญาจาง
ลูกจางชั่วคราว

-77. มาตรฐานงาน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ใหมีความรวดเร็วและเปนไปตาม
กําหนดเวลา กําหนดมาตรฐานงาน 2 มาตรฐาน คือ มาตรฐานดานระยะเวลา และมาตรฐานดานคุณภาพ
โดยจําแนกตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้
มาตรฐาน
ที่
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดานระยะเวลา
ดานคุณภาพ
1
2
3

4

5
6

7

8

จัดทําบันทึกเสนอสํานักงานฯ พิจารณาการสรรหา
และคัดเลือกพนักงานหรือลูกจาง
จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
และคัดเลือกบุคคล
ประสานงานกับธนาคาร
เพื่อขอใชบริการระบบรับชําระเงิน
คาสมัครสอบ และระบบรับสมัครสอบออนไลน
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับการประกาศรับสมัคร
สอบคัดเลือก
จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศ
รับสมัครฯ
ประสานงานกับหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องระบบ
รับสมัครสอบออนไลน และแจงคุณสมบัติของ
ผูสมัครตามประกาศฯ เพื่อออกแบบใบสมัคร
ใหเรียบรอยกอนวันเปดรับสมัคร
ประกาศรับสมัครในเว็บไซตที่กําหนด

จัดทําขอกําหนดและขอบเขตของงานการจาง
ดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อใชในการจัดจาง
ผูดําเนินการสอบ
9 สรุปรายชื่อผูสมัครที่ชําระเงินคาสมัครสอบ ในวัน
สิ้นสุดการรับสมัคร
10 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2
พิจารณาคุณสมบัตผิ สู มัครสอบเพือ่ ประกาศรายชื่อ
ผูมีสิทธิสอบ

1 วัน
1 วัน
30 นาที

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- สํานักงานฯ พิจารณาแลวเห็นชอบดวย
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- ความถูกตองของหนังสือและคําสั่ง
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- ความถูกตองของหนังสือ

120 นาที

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรวมกัน

1 วัน

ความถูกตองของหนังสือและประกาศ

10-15 นาที

ความถูกตองครบถวนของขอมูล

10-15 วัน

- การกรอกขอมูลการสมัครในเว็บไซต
เขาใจงาย
- ระบบสามารถรองรับผูส มัคร
จํานวนมากไดอยางมีประสิทธิภาพ
- ขอบเขตของงานมีความชัดเจน
- สบค. ดําเนินการจัดจางตามเวลาที่
กําหนด
ความถูกตองครบถวนของขอมูล

1 วัน

1 วัน
120 นาที

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรวมกัน

-8-

ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ดานระยะเวลา

มาตรฐาน
ดานคุณภาพ

11 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศรายชื่อผูมี
สิทธิสอบฯ
12 กรรมการสงขอสอบภาค ข. ใหสํานักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย
13 สํานักบริหารทรัพยากรมนุษยเสนอขอสอบให
ประธานกรรมการฯ เลือก
14 นําขอสอบที่ประธานกรรมการฯ เลือกแลวมา
จัดพิมพกอนวันสอบ 1 วัน และเก็บขอสอบไวใน
สถานที่ปด

1 วัน

ความถูกตองของหนังสือและประกาศ

1 วัน

ความครบถวนของขอสอบและเฉลย

1 วัน

ขอคําถามเปนไปตามที่ประชุมฯ กําหนด

1 วัน

15 สอบขอเขียน (ภาค ก. และ ภาค ข.)
และตรวจขอสอบภาค ก.

1 วัน

16 คัดแยกขอสอบภาค ข. ของผูที่ผานการสอบภาค ก.
สงใหกรรมการฯ ตรวจ
17 กรรมการสงคะแนนขอเขียน
18 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3
พิจารณาผูผา นการสอบทั้ง 2 ภาค และ
หลักเกณฑการสอบ ภาค ค.
19 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศรายชื่อ
ผูผานภาคขอเขียน และกําหนดวันเวลารายงานตัว
เพื่อเขาสอบภาค ค.
20 สอบภาค ค.

1 วัน

- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- จัดพิมพขอสอบในเวลาที่กําหนด
- การเก็บรักษาขอสอบมีความปลอดภัย
และปองกันการรั่วไหลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
- ความพรอมของสนามสอบ
- การดําเนินการสอบมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
- สามารถตรวจขอสอบไดครบถวน
ตามเวลาที่กําหนด
ความถูกตองครบถวนของขอมูล

21 ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4
พิจารณาผูผา นการสอบภาค ค.
22 จัดทําบันทึกเสนอเพื่อลงนามในประกาศการขึน้
บัญชีและการยกเลิกบัญชีผสู อบคัดเลือกไดในการ
สอบคัดเลือก
23 ผูสอบผานมารายงานตัว

1 วัน
120 นาที

ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรวมกัน

1 วัน

ความถูกตองของหนังสือและประกาศ

1 วัน

การดําเนินการสอบภาค ค.
มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบรวมกัน

120 นาที

1 วัน

ความถูกตองของหนังสือและประกาศ

10-15 นาที/คน สามารถตอบคําถามผูมารายงานตัวได
อยางชัดเจน
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ที่

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

24 จัดทําคําสั่งบรรจุและแตงตั้ง/จัดทําสัญญาจาง
ลูกจางชั่วคราว ที่ผานการคัดเลือก

ดานระยะเวลา
1 วัน

มาตรฐาน
ดานคุณภาพ
- ความถูกตองครบถวนของขอมูล
- ความถูกตองของหนังสือและคําสั่ง

อนึ่ง มาตรฐานดานระยะเวลาจะนับเฉพาะสวนการดําเนินงานของสํานักบริการทรัพยากร
มนุษย โดยไมนับรวมระยะเวลารอการพิจารณาของรองเลขาธิการ และเลขาธิการ
8. ระบบติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคคลมีระบบการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
8.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตอสํานักนโยบายและแผนเปนรายเดือนและรายไตรมาส
8.2 รายงานผลการดํ า เนิ น การสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลต อ สํ า นั ก งานฯ เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น
กระบวนการ
8.3 รายงานผลการดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลตอผูตรวจการแผนดินเปนระยะๆ
จนเสร็จสิ้นกระบวนการ
9. แนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงานตามกระบวนการมีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคูมือ ตามลําดับ ดังนี้
9.1 ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน
และระยะเวลาที่กําหนด
9.2 รองเลขาธิการผูกํากับดูแลสํานักบริหารทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
และหนังสือที่เสนอ
9.3 เลขาธิการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล หนังสือหรือคําสั่งที่เสนอ
9.4 ผูสมัครสามารถตรวจสอบความถูกตองของขอมูลตนเองไดในหลายชองทาง เชน โทรศัพท
โทรสาร เปนตน
10. เอกสารอางอิง
10.1 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยผูตรวจการแผนดิน พ.ศ. 2560
10.2 ระเบียบผูตรวจการแผนดินวาดวยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2554
10.3 ศูนยสรรหาและเลือกสรร, สํานักงาน ก.พ. (2557). คูมือการสรรหาและเลือกสรรบุคคล
เขารับราชการ.

-1010.4 มติที่ประชุมผูตรวจการแผนดินครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 เห็นชอบ
แนวทางการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเปนพนักงาน 2 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 กรณีคัดเลือกตําแหนงที่ตองการบุคลากรที่มีประสบการณ ความรูความสามารถ
ตรงกับความตองการของสํานักงาน สามารถปฏิบัติงานไดทันที ใหใชวิธีการสรรหาโดยเชิญมาสัมภาษณ
แนวทางที่ 2 กรณีคัดเลือกตําแหนงพนักงานปฏิบัติการทั่วไป ใหใชวิธีการสอบคัดเลือกโดย
การสอบขอเขียน สัมภาษณ และทดสอบความสามารถในการใชคอมพิวเตอรปฏิบัติงานตามลําดับ

