คู่มือการปฏิบัติงาน
กระบวนการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ สพภ.
................................................................
วัตถุประสงค์ (OBJECTIVE)
1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงาน
บุคคล และมีการดาเนินการในกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของสานักงานที่
เกี่ยวข้อง
2. เพื่ อใช้เป็ น ข้อมูล ในการอ้างอิงการปฏิบัติงานด้านการบริห ารงานบุคคล และการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
3. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจแนวทางการดาเนินงานด้านบริหารงานบุ คคลให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน/แนวทางปฏิบัติเดียวกัน
ขอบเขต (SCOPE)
ครอบคลุมการบริหารงานบุคคลด้านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ โดยมีการกาหนดความรู้ ความสามารถ และ
ทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานสอดคล้องกับกาหนดตาแหน่งของสานักงาน โดยวิธีการสอบ
หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลซึ่งสานักงานแต่งตั้งเป็นผู้กาหนด
คานิยาม (DEFINITIONS)
“ผู้อานวยการ สพภ.” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
“ผู้อานวยการกลุ่มกิจการอานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการกลุ่มกิจการที่เป็นผู้บังคับบัญชางาน
พัฒนาองค์กรและพัฒนาบุคคล
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ตามความในมาตรา 32(1) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสานักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2550
“คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการซึ่งดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
เอกสารที่ต้องเกี่ยวข้อง (DOCUMENT)
1. มาตรฐานกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ (JOB DESCRIPTION)
2. ประกาศสานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2562
3. บันทึกขออนุมัติ/มติที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ/มติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกฯ รับเจ้าหน้าที่
ในอัตราที่ว่าง
4. ประวัติและหลักฐานการสมัครงานของผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว
5. ใบคะแนนสอบสัมภาษณ์
6. ผลการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางานของเจ้าหน้าที่ใหม่

-2Flow Chart คัดเลือกเจ้าหน้าที่
ได้รับบันทึกขออนุมัติรับสมัครเจ้าหน้าทีใ่ นอัตราที่ว่างที่ได้รับการอนุมัติและลงนาม
ของผู้เกี่ยวข้องครบถ้วน/มติที่ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ของตาแหน่งที่เปิดรับสมัครที่ได้รับการคัดเลือก

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่

สรุปข้อมูลใบสมัคร

ไม่มีผู้ผ่านการ
พิจารณาคุณสมบัติ
ตามที่ประกาศ

คณะกรรมการคัดเลือกฯ
พิจารณาใบสมัครตาม
คุณสมบัติที่ประกาศ

มีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามที่ประกาศ
การทดสอบและสัมภาษณ์

ไม่มีผู้ผ่าน
การคัดเลือก

คณะกรรมการคัดเลือกฯ
สรุปผลการคัดเลือก

มีผู้ผ่านการคัดเลือก
ผูอ้ านวยการ สพภ.
ลงนามอนุมัติประกาศผลการคัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกตกลงเรื่องค่าตอบแทน
และวันเริ่มปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่ใหม่เซ็นสัญญาจ้างปฏิบัติงาน
พร้อมผลตรวจสุขภาพก่อนเข้าทางาน

-3ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. ได้ รั บ บั น ทึ ก ขออนุ มั ติ ที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ละลงนามของผู้ เกี่ ย วข้ อ งครบถ้ ว น/มติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการคัดเลือก เพื่อจัดทาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ในอัตราที่ว่างที่ได้รับการอนุมัติและลงนามของ
ผู้เกี่ยวข้องครบถ้วน พร้อมมาตรฐานกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ (JOB DESCRIPTION) ของตาแหน่งที่เปิดรับ
สมัครที่ได้รับการคัดเลือก
2. ประกาศรั บ สมั ครคัด เลื อ กบุ คคลเพื่ อ บรรจุแต่ งตั้งเป็ น เจ้าหน้ าที่ โดยระบุ ตาแหน่ ง ระดั บ งาน
คุณสมบัติ ประสบการณ์ หน้าที่ความรับผิดชอบ ในตาแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร และกาหนดวันเปิด -ปิดรับ
สมัคร
3. สรุปจานวนผู้สมัครและประวัติโดยย่อ พร้อมประวัติและใบสมัครของผู้สมัครในตาแหน่ งที่เปิดรับ
เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
4. คณะกรรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์ตามที่ประกาศฯ กาหนดไว้
เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนด และกาหนดวิธีการสอบคัดเลือก ซึ่งอาจจะเป็นการสอบข้อเขียน สอบ
สัมภาษณ์ หรืออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด พร้อมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ในกรณีที่
ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ดาเนินการประกาศคัดเลือกใหม่
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่สอบและเกณฑ์คัดเลือก
6. คณะกรรรมการคัดเลือกบุคคลพิจารณาและสรุปผลการสอบคัดเลือก เพื่อนาเสนอต่อ ผู้อานวยการ
สพภ. พิจารณา ในกรณีที่ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ให้ดาเนินการประกาศคัดเลือกใหม่
7. นาเสนอผลการคัดเลือกต่อผู้อานวยการ สพภ. ลงนามอนุมัติประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อ
บรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
8. เจ้ าหน้ าที่บุ คคลติดต่อผู้ได้รับ การคัดเลื อกเพื่อนัดหมายการตกลงเรื่องค่าตอบแทนและวันเริ่ม
ปฏิบัติงาน
9. ผู้ได้รับการคัดเลือกตกลงเรื่องค่าตอบแทน และวันเริ่มปฏิบัติงานกับผู้อานวยการ สพภ.
10. เจ้าหน้าที่บุคคลจัดทาสัญญาจ้างปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ใหม่
11. เจ้ า หน้ า ที่ ใหม่ เซ็ น สั ญ ญาปฏิ บั ติ ง าน พร้ อ มแนบผลการตรวจสุ ข ภาพก่ อ นเข้ า ท างาน โดยมี
ผู้อานวยการกลุ่มกิจการอานวยการ และเจ้าหน้าทีบ่ ุคคลลงนามเป็นพยาน
12. นาเสนอผู้อานวยการ สพภ. ลงนาม

สำนักงำนพัฒนำเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพ (องค์กำรมหำชน)

ใบสมัครเลขที่

Biodiversity-based Economy Development Office (Public Organization)

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

ใบสมัครงำน
ตาแหน่งงานที่สมัคร

รูปถ่ำยขนำด
1-1.5 นิ้ว

ระดับ

กลุ่มกิจการ
เงินเดือนที่ต้องการ

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)

เพศ



ชาย

 หญิง

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วัน/เดือน/ปี เกิด
อายุ

ปี ส่วนสูง

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ซม. น้าหนัก

กิโลกรัม ตาหนิ

ศาสนา
กรุ๊ปเลือด

ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้าน

สถานที่เกิด

ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรติดต่อ

e-mail

บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่

ออกให้ ณ อาเภอ/เขต

จังหวัด

วันที่ออกบัตร

วันหมดอายุ

สถานะความเป็นอยู่

 บ้านส่วนตัว



บ้านเช่า

 อาศัยอยู่กับ..................  อื่นๆ................

สถานะทางการหาร

 ศึกษาวิชาทหาร



ผ่านการเกณฑ์ทหาร

 ได้รับการยกเว้น

สถานภาพ

 โสด

สมรส

กรณีสมรส

 ไม่ได้จดทะเบียน





 หย่า
จดทะเบียน

 หม้าย

คู่สมรสมีรายได้หรือไม่

ชื่อ – นามสกุลคู่สมรส

 อื่นๆ................
 แยกกันอยู่

 มี

 ไม่มี

อาชีพ

ชื่อ – ที่ตั้งของสถานที่ทางาน
จานวนบุตร

คน จานวนบุตรที่กาลังศึกษา

คน จานวนบุตรที่อายุเกิน 21 ปี

คน

ชื่อ – นามสกุลบิดา

อายุ

ปี อาชีพ



ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

ชื่อ – นามสกุลมารดา

อายุ

ปี อาชีพ



ยังมีชีวิตอยู่  ถึงแก่กรรม

หน้า 1 / 4

ประวัติกำรศึกษำ
ระดับกำรศึกษำ

ชื่อสถำบัน

ปีกำรศึกษำ
จำก (พ.ศ.) ถึง (พ.ศ.)

สำขำที่สำเร็จ

อนุปริญญา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อื่นๆ...................

ควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำ
ประเภทภำษำ
ดีมำก

กำรพูด
ดี

พอใช้

ดีมำก

กำรอ่ำน
ดี

พอใช้

ดีมำก

กำรเขียน
ดี

พอใช้

ไทย
อังกฤษ
อื่นๆ..........................................
อื่นๆ..........................................

ประวัติกำรทำงำน
ชื่อสถำนประกอบกำร

ระยะเวลำทำงำน
ว/ด/ป
ว/ด/ป
ที่เริ่ม
ที่ลำออก
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ตำแหน่งงำน

เงินเดือน
สุดท้ำย

เหตุที่ออก

ประวัติกำรฝึกอบรม
ชื่อหลักสูตร

วัน/เดือน/ปี ที่อบรม

จัดอบรมโดยสถำบัน

หมายเหตุ กรณีมีรายละเอียดมากกว่าตารางที่กาหนด สามารถจัดทาเป็นเอกสารแนบได้

ข้อมูลอื่นๆ
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์สานักงาน
 คอมพิวเตอร์  เครื่องโทรสาร  พิมพ์ดีด ไทย

คา/นาที, อังกฤษ

ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ความสามารถพิเศษอื่นๆ

งานอดิเรก

โปรดแสดงเหตผุ ลทีท่ ่านมคี วามเหมาะสมกับตาแหน่งนี้
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คา/นาที  อื่นๆ................

ข้อมูลอื่นๆ
บุคคลอ้างอิงในสายงานอาชีพ (โปรดระบุชื่อรับรองที่ไม่ใช่ญาติ
ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

e-mail

ชื่อ-นามสกุล

ความสัมพันธ์

สถานที่ทางาน

ตาแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

e-mail

ท่านเคยถูกฟ้องร้องดาเนินคดีหรือต้องคาพิพากษาหรือไม่

 เคย เรื่อง

 ไม่เคย

ท่านเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการ หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมืองหรือไม่  เป็นองค์กร
บุคคลในสานักงานที่ท่านรู้จักชื่อ

 ไม่เป็น

ความสัมพันธ์

ข้าพเจ้า ขอรับ รองว่า ข้ อ ความข้ างต้ น และหลั ก ฐานต่ างๆถู ก ต้ อ งเป็ น จริงทุ ก ประการ ข้ าพเจ้ ายิ น ดี ให้ สานั กงาน
ตรวจสอบประวัติเกี่ยวกับตัวของข้าพเจ้าได้ และหากข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาเข้าทางาน และสานักงานตรวจสอบพบว่าข้อความที่ให้ไว้ไม่ตรงกับ
ความจริง ข้าพเจ้ายินดีให้สานักงานยกเลิกสัญญาจ้ างข้าพเจ้าทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเงินชดเชยใดๆ จากสานักงาน
ทั้งสิ้น

ลงชื่อ

ผู้สมัครงาน วันที่

(

)

หลักฐำนประกอบกำรสมัคร
1.
2.
3.
4.

ใบสมัครตามรูปแบบที่สานักงานกาหนด (พิมพ์หรือเขียนใบสมัครด้วยลายมือด้วยตัวบรรจง)
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดา ขนาด 1-1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร) และสาเนารายละเอียดผลการศึกษา (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ ทุกระดับกำรศึกษำ
(ผู้สมัครจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอานาจภายในวันที่ปิดรับสมัคร)
5. ใบสรุปการทางานและผลงานที่สาคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับตาแหน่งที่สมัครงาน รายละเอียดตามความเหมาะสม
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล (ถ้ามี)
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