แบบ 1

ลำดับ
1

ตำแหน่ง
เลขำธิกำร กสม.
จำนวน 1 ตำแหน่ง

แผนกำรสรรหำข้ำรำชกำรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษำยน 2565)
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2565
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กำรสรรหำ
- ดำเนินกำรเลือกสรร/แสดงวิสัยทัศน์
ก.ย. 2564
- รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อประธำน กสม.
ก.ย. 2564
- เสนอ ก.ส. เพื่อให้ควำมเห็นชอบบรรจุ
- ประกำศผลกำรคัดเลือก
- ประสำนกำรรับโอนกับหน่วยงำนต้นสังกัด
- ออกคำสั่งรับโอนและบรรจุ
- นำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำแต่งตั้ง

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

2
ลำดับ
2

ตำแหน่ง
รองเลขำธิกำร กสม.
จำนวน 1 ตำแหน่ง

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม.
1) เลขำธิกำร กสม. เสนอประธำน กสม. แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ/ประธำน กสม. ออกคำสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรเลือกสรรฯ
2) คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ ประชุมเพื่อกำหนด
แผนกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรประเมิน
วิธีกำรเลือกสรร และเงือ่ นไขกำรเลือกสรร
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
7) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อประธำน กสม.
พิจำรณำเลือก และเสนอ ก.ส. เห็นชอบ
9) ประกำศผลกำรเลือกสรร
10) ออกคำสั่งบรรจุ
11) นำควำมกรำบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณำแต่งตั้ง

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

3
ลำดับ

ตำแหน่ง

3 ที่ปรึกษำสำนักงำน กสม.

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำรสรรตำมหลักเกณฑ์ที่ กสม.กำหนด
กำหนด

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ
กสม.ให้ชะลอ
กำรสรรหำ

4
ลำดับ
4

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสม.
จำนวน 1 ตำแหน่ง

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม.
1) เลขำธิกำร กสม. แต่งตั้งคณะกรรมกำร
เลือกสรรฯ
2) คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ ประชุมเพื่อกำหนด
แผนกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรประเมิน
วิธีกำรเลือกสรร และเงือ่ นไขกำรเลือกสรร
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
7) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
พิจำรณำเลือก
9) ประกำศผลกำรเลือกสรร
10) ออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ
กสม.ให้ชะลอ
กำรสรรหำ

5
ลำดับ
5

ตำแหน่ง
ผอ.สำนัก 2 ตำแหน่ง
1) สำนักมำตรฐำนและติดตำม
กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
2) สำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม.
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ประชุมเพื่อกำหนดแผน
กำรเลือกสรร/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกสรรและร่ำงประกำศ
2) ประกำศรับสมัคร
3) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
4) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
5) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
6) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
7) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
8) ประกำศผลกำรเลือกสรร
9) บรรจุแต่งตั้ง

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

ก.ย. 2564

6
ลำดับ
6

ตำแหน่ง
ผอ.กลุ่มงำน ส่วนกลำง จำนวน
8 ตำแหน่ง (สรรหำต่อจำกปี 64)
1) ก.คลัง (รอรับโอน)
2) ก.ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(รอรับโอน)
3) ก.ศูนย์ศึกษำและประสำนงำน
(รับโอน 2 มี.ค.65)
4) ก.เฝ้ำระวังฯ 1 (แต่งตั้งแล้ว)
5) ก.ควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนฯ 2
(ไม่ได้)
6) ก.พันธกรณีฯ (ไม่ได้)
7) ก.เสนอแนะปรับปรุงกฎหมำย 1
(รับโอน 2 มี.ค.65)
8) ก.นิติกำร
(รอรับโอน)

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรจำกภำยในภำยนอก
1) เสนอ ก.ส. เพื่อนำหลักเกณฑ์กำรเลือกสรร
ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรฯ มำใช้ดำเนินกำร
เลือกสรรเพื่อรับโอนฯ โดยอนุโลม และยกเว้น
คุณสมบัติกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน กสม.
มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ประชุมเพื่อกำหนดแผน
กำรเลือกสรร/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกสรรและร่ำงประกำศ
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
7) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
9) ประกำสผลกำรเลือกสรร
10) ประสำนส่วนรำชกำรเพื่อกำหนดวันรับโอน
11) รับโอน

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019

หมำยเหตุ

มี.ค. 2564

มี.ค. - พ.ค. 2564

พ.ค. 2564
พ.ค. 2564
ก.ค. 2564
ก.ค. 2564

7
ลำดับ

ตำแหน่ง

7

ผอ.กลุ่มงำนส่วนกลำงว่ำงใหม่ ำแหน่ง
จำนวน 8 ตำแหน่ง+ตำแหน่งเดิม
2 ตำแหน่ง
1) ก.สำรสนเทศ
2) ก.เสนอแนะปรับปรุงกฎหมำย 2
3) ก.เฝ้ำระวังฯ 3
4) ก.ติดตำมและสำรบบสำนวน
5) ก.มำตรฐำนรำยงำนกำรคุ้มครอง
6) ก.ส่งเสริมและเฝ้ำระวัง
(สำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้)
7) ก.ตรวจสอบ 3
8) ก.กลั่นกรองรับเรือ่ งร้องรียน
9) ก.ควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนฯ 2
10) ก.พันธกรณีฯ

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม.
1) ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรย้ำย
2) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ประชุมเพื่อกำหนดแผน
กำรเลือกสรร/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกสรรและร่ำงประกำศ
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
7) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
9) ประกำศผลกำรเลือกสรร
10) บรรจุแต่งตั้ง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ
กสม.ให้ชะลอ
กำรสรรหำ

8
ลำดับ
8

ตำแหน่ง
ผอ.สำนักงำนภำคใต้ 1 ตำแหน่ง

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรสำนักงำน กสม.
1) แต่งตั้งคณะกรรมกำร/ประชุมเพื่อกำหนดแผน
กำรเลือกสรร/กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
เลือกสรรและร่ำงประกำศ
2) ประกำศรับสมัคร
3) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
4) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
ร่ำงประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
5) ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันทำกำร)
6) ดำเนินกำรเลือกสรรฯ
7) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
8) ประกำศผลกำรเลือกสรร
9) บรรจุแต่งตั้ง

หมำยเหตุ
1. กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

9
ลำดับ
9

ตำแหน่ง
ข้ำรำชกำร จำนวน 16 อัตรำ
1) นักวิชำกำรสิทธิมนุษยชน
รวม 11 อัตรำ
(1) กบท. สบก. 1 อัตรำ
(2) ฝ.ชอ. สกอ. 1 อัตรำ
(3) ก.กิจกำร สกอ. 1 อัตรำ
(4) ก.ตส.3 สคส. 1 อัตรำ
(5) ก.ตส.7 สคส. 2 อัตรำ
(6) ก.ส่งเสริม สสค. 2 อัตรำ
(7) ก.รับเรือ่ ง สมต. 2 อัตรำ
(8) ก.ติดตำม สมต. 1 อัตรำ
2) นักทรัพยำกรบุคคล 3 อัตรำ (สอบ)
(1) กทบ. 2 อัตรำ
(2) กพพ. 1 อัตรำ
3) นักวิชำกำรพัสดุ จำนวน 1 อัตรำ
- กพด. 1 อัตรำ
4) นักบัญชี (สอบ)
- ก.คลัง 1 อัตรำ

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำรสอบแข่งขัน
1) เสนอ ก.ส. กำหนดหลักเกณฑ์กำรสอบแข่งขัน
และกำหนดปัจจัยในกำรกำหนดอัตรำเงินเดือน
แรกบรรจุ
2) ดำเนินกำรแจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัด
แสดงควำมประสงค์ขอย้ำยก่อน
3) แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินกำรสอบฯ
4) ประชุมครัง้ ที่ 1 เพื่อพิจำรณำ
- รำยละเอียดที่จำเป็น/ตำแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ
- ร่ำงประกำศรับสมัคร
5) สำนักงำน กสม. ประกำศรับสมัคร
6) เผยแพร่ข่ำวประกำศรับสมัคร (ก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร) ข้อ 4.5
7) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 15 วันทำกำร)
8) ประชุมครัง้ ที่ 2 เพื่อพิจำรณำ
- ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ (ก่อนวันสอบ
ไม่น้อยกว่ำ 5 วันทำกำร)
- หลักสูตรและเกณฑ์กำรตัดสิน
9) สำนักงำน กสม. ประกำศรำยชื่อผู้สมัครสอบ
10) ดำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ดำเนินกำรสอบ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

ส.ค. 2564

10
ลำดับ

ตำแหน่ง

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
11) ประชุมครัง้ ที่ 3 เพื่อพิจำรณำ
- กำหนดวัน เวลำ และสถำนที่สอบ
12) สำนักงำน กสม. ประกำศกำหนดวันสอบ
13) สอบข้อเขียน
14) ประชุมครัง้ ที่ 3 เพื่อพิจำรณำ
- รำยชื่อผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน
- เกณฑ์กำรสัมภำษณ์
15) สำนักงำน กสม. ประกำศรำยชื่อผู้สอบผ่ำน
ข้อเขียน
16) สอบสัมภำษณ์
17) ประชุมครัง้ ที่ 4 เพื่อพิจำรณำ
- ประกำศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
18) สำนักงำน กสม. ประกำศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมแ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

11
ลำดับ

ตำแหน่ง

10 ข้ำรำชกำร จำนวน 1 อัตรำ
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรำ
ก.พัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำน
ข้อมูล
สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำรคัดเลือกรับโอน

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

12
ลำดับ

ตำแหน่ง

11 ข้ำรำชกำร จำนวน 1 อัตรำ
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ
ก.บริหำร
สำนักงำน กสม. พื้นที่ภำคใต้

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ดำเนินกำรคัดเลือกรับโอน

หมำยเหตุ กำหนดกำรอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

ลำดับ

ตำแหน่ง
พนักงำนรำชกำร
1) นักวิชการโสตทัศนูปกรณ์
1 อัตรา (กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)
2) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา
(กลุ่มงานสื่อสารองค์กร)
3) ช่างเทคนิค 1 อัตรา
(กลุ่มงานพัสดุ)

แผนกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรเพื่อจัดจ้ำงในตำแหน่งที่ว่ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2565
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ดำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร (สอบแข่งขัน)
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ
2) ประชุมครัง้ ที่ 1 เพื่อพิจารณา
- กาหนดแผนการดาเนินการ
- รายละเอียดที่จาเป็น/ตาแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ
- ร่างประกาศรับสมัคร
3) สานักงาน กสม. ประกาศรับสมัคร
4) เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร
5) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ ข้อ 6 (3))
6) ประชุมครัง้ ที่ 2 เพื่อพิจารณา
- ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
- หลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน
7) สานักงาน กสม. ปะกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
8) ดาเนินการจัดจ้างผู้ดาเนินการสอบ (ประมาณ
45 วัน)
9) ประชุมครัง้ ที่ 3
- ประกาศกาหนดวันเวลา และสถานที่สอบ
- กาหนดข้อปฏิบัติในการสอบ
10) สานักงาน กสม. ประกาศกาหนดวันสอบ
11) ประเมินความรู้ ครัง้ ที่ 1 (สอบข้อเขียน)

2

หมำยเหตุ

พ.ศ. 2564
ลำดับ

ตำแหน่ง

กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
12) ประชุมครัง้ ที่ 4 เพื่อพิจารณา
- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครัง้ ที่ 1
(สอบข้อเขียน)
- เกณฑ์การสัมภาษณ์
13) สานักงาน กสม.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
การประเมินฯ ครัง้ ที่ 1 (สอบข้อเขียน)
14) ประเมินฯ ครัง้ ที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)
15) ประชุมครัง้ ที่ 5 เพื่อพิจารณา
- ร่างประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร
16) สานักงาน กสม. ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร
17) จัดจ้าง

หมำยเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

หมำยเหตุ

ลำดับ

ตำแหน่ง
ลูกจ้ำง
1. พนักงานขับรถ กสม. 7 อัตรา
2. ตาแหน่งอื่นๆ 55 อัตรา
1) นักจัดการงานทั่วไป (31)
2) พนักงานรับโทรศัพท์ (1)
3) พนักงานทั่วไป (1)
4) พนักงานบริการ (4)
5) นักวิชาการเงินและบัญชี (1)
6) นักวิชาการพัสดุ (1)
7) นายช่างเทคนิค (1)
8) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (5)
9) พนักงานขับรถยนต์ กสม. (7)
10) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1)
11) นิติกร (3)
12) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)
13) บรรณารักษ์ (3)
14) นักจดหมายเหตุ (1)

แผนกำรสรรหำลูกจ้ำงในตำแหน่งที่ว่ำง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564
กำรดำเนินกำร/กิจกรรม
ปี พ.ศ. 2565
หมำยเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
กำรสรรหำหรือคัดเลือก
1. กรณีพนักงานขับรถของ กสม.
(กสม.แจ้งสานักงานดาเนินการแต่งตั้ง)
2. กรณีตาแหน่งอื่น ๆ
1) แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก
มี.ค. 2564
2) ประชุมเพื่อพิจารณา
- กาหนดแผนการดาเนินการ
- รายละเอียดที่จาเป็น/ตาแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ
- ร่างประกาศรับสมัคร (พิจารณา 3 ครัง้ )
3) สานักงาน กสม. ประกาศรับสมัคร
4) เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร
5) รับสมัคร
6) ประชุมพื่อพิจารณา
- ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
- หลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน
3. สานักงาน กสม. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร
4. ประเมินความรู้ ความสามารถ
(ตามวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯกาหนด)
5. ประชุมเพื่อพิจารณา
- รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ
6. สานักงาน กสม. ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การสรรหาหรือคัดลือก
7. จัดจ้าง

หมำยเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

