
แบบ 1

ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

1 เลขำธิกำร กสม. กำรสรรหำ
 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง  - ด ำเนินกำรเลือกสรร/แสดงวิสัยทัศน์  ก.ย. 2564

 - รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อประธำน กสม.  ก.ย. 2564
 - เสนอ ก.ส. เพ่ือให้ควำมเห็นชอบบรรจุ
 - ประกำศผลกำรคัดเลือก
 - ประสำนกำรรับโอนกับหน่วยงำนต้นสังกัด
 - ออกค ำส่ังรับโอนและบรรจุ
 - น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำแต่งต้ัง

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

แผนกำรสรรหำข้ำรำชกำรเพ่ือแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งท่ีว่ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564

(ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เมษำยน 2565)

ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

2 รองเลขำธิกำร กสม. กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรส ำนักงำน กสม.
 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1) เลขำธิกำร กสม. เสนอประธำน กสม. แต่งต้ัง

คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ/ประธำน กสม. ออกค ำส่ัง
แต่งต้ังคณะกรรมกำรเลือกสรรฯ
2) คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ ประชุมเพ่ือก ำหนด
แผนกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรประเมิน
วิธีกำรเลือกสรร และเง่ือนไขกำรเลือกสรร
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
    ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
    (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)
7) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อประธำน กสม.
พิจำรณำเลือก และเสนอ ก.ส. เห็นชอบ
9) ประกำศผลกำรเลือกสรร
10) ออกค ำส่ังบรรจุ
11) น ำควำมกรำบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณำแต่งต้ัง

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
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ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

3 ท่ีปรึกษำส ำนักงำน กสม. ด ำเนินกำรสรรตำมหลักเกณฑ์ท่ี กสม.ก ำหนด กสม.ให้ชะลอ
ก ำหนด กำรสรรหำ

3
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

4 ผู้ช่วยเลขำธิกำร กสม. กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรส ำนักงำน กสม. กสม.ให้ชะลอ
 จ ำนวน 1 ต ำแหน่ง 1) เลขำธิกำร กสม. แต่งต้ังคณะกรรมกำร กำรสรรหำ

เลือกสรรฯ
2) คณะกรรมกำรเลือกสรรฯ ประชุมเพ่ือก ำหนด
แผนกำรเลือกสรร เกณฑ์กำรประเมิน
วิธีกำรเลือกสรร และเง่ือนไขกำรเลือกสรร
3) ประกำศรับสมัคร
4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
    ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
6) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
    (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)
7) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
พิจำรณำเลือก
9) ประกำศผลกำรเลือกสรร
10) ออกค ำส่ังบรรจุและแต่งต้ัง

4
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

5 ผอ.ส ำนัก 2 ต ำแหน่ง กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรส ำนักงำน กสม.
  1) ส ำนักมำตรฐำนและติดตำม 1) แต่งต้ังคณะกรรมกำร/ประชุมเพ่ือก ำหนดแผน  ก.ย. 2564
กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน     กำรเลือกสรร/ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
  2) ส ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน     เลือกสรรและร่ำงประกำศ

2) ประกำศรับสมัคร
3) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
4) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
    ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
5) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
    (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)
6) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
7) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
8) ประกำศผลกำรเลือกสรร
9) บรรจุแต่งต้ัง

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
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ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

6 ผอ.กลุ่มงำน ส่วนกลำง จ ำนวน กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรจำกภำยในภำยนอก
8 ต ำแหน่ง (สรรหำต่อจำกปี 64) 1) เสนอ ก.ส. เพ่ือน ำหลักเกณฑ์กำรเลือกสรร  มี.ค. 2564
1) ก.คลัง  (รอรับโอน)     ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรฯ มำใช้ด ำเนินกำร
2) ก.ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน     เลือกสรรเพ่ือรับโอนฯ โดยอนุโลม และยกเว้น
   (รอรับโอน)     คุณสมบัติกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำน กสม.
3) ก.ศูนย์ศึกษำและประสำนงำน     มำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี
    (รับโอน 2 มี.ค.65) 2) แต่งต้ังคณะกรรมกำร/ประชุมเพ่ือก ำหนดแผน  มี.ค. - พ.ค. 2564

4) ก.เฝ้ำระวังฯ 1 (แต่งต้ังแล้ว)     กำรเลือกสรร/ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
5) ก.ควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนฯ 2     เลือกสรรและร่ำงประกำศ
    (ไม่ได้) 3) ประกำศรับสมัคร   พ.ค. 2564
6) ก.พันธกรณีฯ (ไม่ได้) 4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)   พ.ค. 2564
7) ก.เสนอแนะปรับปรุงกฎหมำย 1 5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ   ก.ค. 2564
    (รับโอน 2 มี.ค.65)     ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
8) ก.นิติกำร 6) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร   ก.ค. 2564
    (รอรับโอน)     (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)

7) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
9) ประกำสผลกำรเลือกสรร
10) ประสำนส่วนรำชกำรเพ่ือก ำหนดวันรับโอน
11) รับโอน

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

7 ผอ.กลุ่มงำนส่วนกลำงว่ำงใหม่  ำแหน่ง กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรส ำนักงำน กสม. กสม.ให้ชะลอ
จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง+ต ำแหน่งเดิม 1) ด ำเนินกำรเก่ียวกับกำรย้ำย กำรสรรหำ
2 ต ำแหน่ง 2) แต่งต้ังคณะกรรมกำร/ประชุมเพ่ือก ำหนดแผน
1) ก.สำรสนเทศ     กำรเลือกสรร/ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
2) ก.เสนอแนะปรับปรุงกฎหมำย 2     เลือกสรรและร่ำงประกำศ
3) ก.เฝ้ำระวังฯ 3 3) ประกำศรับสมัคร
4) ก.ติดตำมและสำรบบส ำนวน 4) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
5) ก.มำตรฐำนรำยงำนกำรคุ้มครอง 5) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
6) ก.ส่งเสริมและเฝ้ำระวัง     ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
(ส ำนักงำน กสม. พ้ืนท่ีภำคใต้) 6) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
7) ก.ตรวจสอบ 3     (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)
8) ก.กล่ันกรองรับเร่ืองร้องรียน 7) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
9) ก.ควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนฯ 2 8) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
10) ก.พันธกรณีฯ 9) ประกำศผลกำรเลือกสรร

10) บรรจุแต่งต้ัง

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

8 ผอ.ส ำนักงำนภำคใต้ 1 ต ำแหน่ง กำรเลือกสรรข้ำรำชกำรส ำนักงำน กสม.
1) แต่งต้ังคณะกรรมกำร/ประชุมเพ่ือก ำหนดแผน
    กำรเลือกสรร/ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำร
    เลือกสรรและร่ำงประกำศ
2) ประกำศรับสมัคร
3) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
4) คณะกรรมกำรพิจำณำคุณสมบัติและพิจำรณำ
    ร่ำงประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
5) ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรเลือกสรร
    (ก่อนวันเลือกสรรไม่น้อยกว่ำ 7 วันท ำกำร)
6) ด ำเนินกำรเลือกสรรฯ
7) รำยงำนผลกำรเลือกสรรต่อเลขำธิกำร กสม.
8) ประกำศผลกำรเลือกสรร
9) บรรจุแต่งต้ัง

หมำยเหตุ 
 1. ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565
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ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

9 ข้ำรำชกำร จ ำนวน 16 อัตรำ ด ำเนินกำรสอบแข่งขัน
1) นักวิชำกำรสิทธิมนุษยชน 1) เสนอ ก.ส. ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรสอบแข่งขัน
รวม 11 อัตรำ     และก ำหนดปัจจัยในกำรก ำหนดอัตรำเงินเดือน
   (1) กบท. สบก. 1 อัตรำ     แรกบรรจุ
   (2) ฝ.ชอ. สกอ. 1 อัตรำ 2) ด ำเนินกำรแจ้งเวียนให้ข้ำรำชกำรในสังกัด
   (3) ก.กิจกำร สกอ. 1 อัตรำ     แสดงควำมประสงค์ขอย้ำยก่อน
   (4) ก.ตส.3 สคส. 1 อัตรำ 3) แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสอบฯ
   (5) ก.ตส.7 สคส. 2 อัตรำ 4) ประชุมคร้ังท่ี 1 เพ่ือพิจำรณำ
   (6) ก.ส่งเสริม สสค. 2 อัตรำ    - รำยละเอียดท่ีจ ำเป็น/ต ำแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ  
   (7) ก.รับเร่ือง สมต. 2 อัตรำ    - ร่ำงประกำศรับสมัคร
   (8) ก.ติดตำม สมต. 1 อัตรำ 5) ส ำนักงำน กสม. ประกำศรับสมัคร
2) นักทรัพยำกรบุคคล 3 อัตรำ (สอบ) 6) เผยแพร่ข่ำวประกำศรับสมัคร (ก่อนวันรับสมัคร
   (1) กทบ. 2 อัตรำ     ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร) ข้อ 4.5
   (2) กพพ. 1 อัตรำ 7) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่ำ 15 วันท ำกำร)
3) นักวิชำกำรพัสดุ จ ำนวน 1 อัตรำ 8) ประชุมคร้ังท่ี 2 เพ่ือพิจำรณำ
    - กพด. 1 อัตรำ     - ประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ (ก่อนวันสอบ
4) นักบัญชี (สอบ)       ไม่น้อยกว่ำ 5 วันท ำกำร)
    - ก.คลัง 1 อัตรำ     - หลักสูตรและเกณฑ์กำรตัดสิน

9) ส ำนักงำน กสม. ประกำศรำยช่ือผู้สมัครสอบ
10) ด ำเนินกำรจัดจ้ำงผู้ด ำเนินกำรสอบ  ส.ค. 2564

9
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

11) ประชุมคร้ังท่ี 3 เพ่ือพิจำรณำ
    - ก ำหนดวัน เวลำ และสถำนท่ีสอบ
12) ส ำนักงำน กสม. ประกำศก ำหนดวันสอบ
13) สอบข้อเขียน
14) ประชุมคร้ังท่ี 3 เพ่ือพิจำรณำ
   - รำยช่ือผู้ผ่ำนกำรสอบข้อเขียน
   - เกณฑ์กำรสัมภำษณ์
15) ส ำนักงำน กสม. ประกำศรำยช่ือผู้สอบผ่ำน
      ข้อเขียน
16) สอบสัมภำษณ์
17) ประชุมคร้ังท่ี 4 เพ่ือพิจำรณำ
   - ประกำศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
18) ส ำนักงำน กสม. ประกำศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมแ

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
10

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

10 ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ด ำเนินกำรคัดเลือกรับโอน
นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 1 อัตรำ
ก.พัฒนำระบบสำรสนเทศและฐำน
ข้อมูล
ส ำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
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ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

11 ข้ำรำชกำร จ ำนวน 1 อัตรำ ด ำเนินกำรคัดเลือกรับโอน
นักวิชำกำรกำรเงินและบัญชี 1 อัตรำ
ก.บริหำร
ส ำนักงำน กสม. พ้ืนท่ีภำคใต้

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรอำจเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

12
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

พนักงำนรำชกำร ด ำเนินกำรสรรหำและเลือกสรร (สอบแข่งขัน)
  1) นักวิชการโสตทัศนูปกรณ์ 1) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรฯ
1 อัตรา (กลุ่มงานส่ือสารองค์กร) 2) ประชุมคร้ังท่ี 1 เพ่ือพิจารณา
  2) นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา    - ก าหนดแผนการด าเนินการ
(กลุ่มงานส่ือสารองค์กร)    - รายละเอียดท่ีจ าเป็น/ต าแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ
  3) ช่างเทคนิค 1 อัตรา    - ร่างประกาศรับสมัคร
(กลุ่มงานพัสดุ) 3) ส านักงาน กสม. ประกาศรับสมัคร

4) เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร
5) รับสมัคร (ไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ ข้อ 6 (3))
6) ประชุมคร้ังท่ี 2 เพ่ือพิจารณา
    - ประกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ
    - หลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน
7) ส านักงาน กสม. ปะกาศรายช่ือผู้สมัครสอบ
8) ด าเนินการจัดจ้างผู้ด าเนินการสอบ (ประมาณ
    45 วัน)
9) ประชุมคร้ังท่ี 3
    - ประกาศก าหนดวันเวลา และสถานท่ีสอบ
    - ก าหนดข้อปฏิบัติในการสอบ
10) ส านักงาน กสม. ประกาศก าหนดวันสอบ
11) ประเมินความรู้ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
แผนกำรสรรหำพนักงำนรำชกำรเพ่ือจัดจ้ำงในต ำแหน่งท่ีว่ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565

2



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม หมำยเหตุ

12) ประชุมคร้ังท่ี 4 เพ่ือพิจารณา
      - รายช่ือผู้ผ่านการประเมินฯ คร้ังท่ี 1
(สอบข้อเขียน)
      - เกณฑ์การสัมภาษณ์
13) ส านักงาน กสม.ประกาศรายช่ือผู้สอบผ่าน
      การประเมินฯ คร้ังท่ี 1 (สอบข้อเขียน)
14) ประเมินฯ คร้ังท่ี 2 (สอบสัมภาษณ์)
15) ประชุมคร้ังท่ี 5 เพ่ือพิจารณา
   - ร่างประกาศบัญชีผู้ผ่านการสรรหา
และเลือกสรร
16) ส านักงาน กสม. ประกาศบัญชีรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาและเลือกสรร
17) จัดจ้าง

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พ.ศ. 2564

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



ล ำดับ ต ำแหน่ง กำรด ำเนินกำร/กิจกรรม 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.

ลูกจ้ำง กำรสรรหำหรือคัดเลือก
1. พนักงานขับรถ กสม. 7 อัตรา 1. กรณีพนักงานขับรถของ กสม.
2. ต าแหน่งอ่ืนๆ 55 อัตรา     (กสม.แจ้งส านักงานด าเนินการแต่งต้ัง)
 1) นักจัดการงานท่ัวไป (31) 2. กรณีต าแหน่งอ่ืน ๆ
 2) พนักงานรับโทรศัพท์ (1)     1) แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาหรือคัดเลือก  มี.ค. 2564
 3) พนักงานท่ัวไป (1)     2) ประชุมเพ่ือพิจารณา
 4) พนักงานบริการ (4)    - ก าหนดแผนการด าเนินการ
 5) นักวิชาการเงินและบัญชี (1)    - รายละเอียดท่ีจ าเป็น/ต าแหน่ง/คุณสมบัติฯลฯ
 6) นักวิชาการพัสดุ (1)    - ร่างประกาศรับสมัคร (พิจารณา 3 คร้ัง)
 7) นายช่างเทคนิค (1)     3) ส านักงาน กสม. ประกาศรับสมัคร
 8) พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (5)     4) เผยแพร่ข่าวประกาศรับสมัคร
 9) พนักงานขับรถยนต์ กสม. (7)     5) รับสมัคร
 10) นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (1)     6) ประชุมพ่ือพิจารณา
 11) นิติกร (3)     - ประกาศรายช่ือผู้สมัคร
 12) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (2)     - หลักสูตรและเกณฑ์การตัดสิน
 13) บรรณารักษ์ (3) 3. ส านักงาน กสม. ประกาศรายช่ือผู้สมัคร
 14) นักจดหมายเหตุ (1) 4. ประเมินความรู้ ความสามารถ

     (ตามวิธีการท่ีคณะกรรมการสรรหาฯก าหนด)
5. ประชุมเพ่ือพิจารณา
   - รายช่ือผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ
6. ส านักงาน กสม. ประกาศรายช่ือผู้ผ่าน
การสรรหาหรือคัดลือก
7. จัดจ้าง

หมำยเหตุ ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผนกำรสรรหำลูกจ้ำงในต ำแหน่งท่ีว่ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564 ปี พ.ศ. 2565


