Flowchart กระบวนกำรสรรหำคัดเลือก และบรรจุแต่ งตัง้ พนักงำนใหม่
ก่ อนกำรปรับปรุ ง

หลังกำรปรับปรุ ง
วันทำกำร

1
หน่วยงานต้ นสังกัดแจ้ งความประสงค์ขอบรรจุพนักงานเพิ่ม
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1.
2.
3.
4.

วันทำกำร

1
หน่ วยงำนต้ นสังกัดจัดทำบันทึกแจ้ งควำมประสงค์ รับ
พนักงำนควำมต้ องกำรรั บบุคลำกร โดยระบุข้อมูลเบื ้องต้ น อาทิ
1. คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
2. คาบรรยายลักษณะงาน (กรณีอตั รากาลังใหม่)
3. แบบทดสอบข้ อเขียน (ถ้ ามี)

ความต้ องการรับบุคลากร
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับตาแหน่ง
คาบรรยายลักษณะงาน และบันทึก (อัตรากาลังใหม่)
แบบฟอร์ มขออนุมตั ิ (อัตรากาลังว่าง)

เกินกรอบอัตรา

ไม่รับและแจ้ ง
กลับหน่วยงาน
ต้ นสังกัด

2

3
ตรวจสอบขออนุมตั ิตั ้งคณะกรรมการฯ และอัตรากาลังว่าง
(1 วันทำกำร)

เกินกรอบอัตรา

4

ไม่มีการรับ
บุคลากรเพิ่มเติม
บันทึกอนุมตั ิ
อัตรากาลังและแต่งตั ้ง
คณะกรรมการ

กก.ผอ.ใหญ่ ลงนามอนุมตั ิ อัตราและและคณะกรรมการคัดเลือก
(5 วันทำกำร)

สำนักทรั พยำกรมนุษย์ ฯ
1. ตรวจสอบอัตรากาลังว่าง
2. ขออนุมตั ิการสรรหา แต่งตั ้งคณะกรรมการคัดเลือก และ
ลงนามในประกาศรับสมัคร
(คุณสมบัติผ้ สู มัครพิจารณาจากนโยบายองค์กรจาก กก.ผอ.ใหญ่
ประกอบกับความต้ องการของหน่วยงานต้ นสังกัด
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5

ไม่เกิน
กรอบอัตรา

3

5
ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกาหนดคุณสมบัติในการสรรหา
และวิธีการ และหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก (1 วันทำกำร)

6

ประกาศรับสมัคร
(ระยะเวลำประกำศ
10 วันทำกำร)

จัดทาประกาศ และประกาศรับสมัครงานผ่านสือ่ ต่าง ๆ ของ
บมจ.อสมท เช่น เว็บไซต์ โทรทัศน์ วิทยุ และ Social network
ต่าง ๆ กก.ผอ.ใหญ่ ลงนามอนุมตั ิประกาศ (5 วันทำกำร)

ประกาศรับสมัคร
ผ่านสือ่ อสมท และอื่น ๆ
(10 วันทำกำร)

กก.ผอ.ใหญ่ อนุมตั ิ
และลงนามประกาศฯ
(3 วันทำกำร)

1

บันทึกขออนุมตั ิฯ และ
ลงนามประกาศ เสนอ
กก.ผอ.ใหญ่
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คัดเลือกผู้สมัครผ่ ำนคุณสมบัติเบือ้ งต้ น เข้ ำสอบคัดเลือก
แฟ้มข้ อมูลผู้สมัคร
ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต้ น
เข้ ารับการสอบคัดเลือก

ส่ วนบริ หำรงำนบุคคล
- รวบรวมข้ อมูลผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้ น (1 วันทำกำร)
คณะกรรมกำรคัดเลือก / สอบคัดเลือก
- พิจารณาข้ อมูลจากแฟ้มข้ อมูลผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต้ นโดยส่วนบริหารงานบุคคล (4 วันทำกำร)

8

แจ้ งผู้สมัครเตรียมตัวเข้ า
สอบในสัปดาห์ถดั ไป
(10 วันทำกำร)

ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื ้องต้ นจากคณะกรรมการ
คัดเลือก / สอบคัดเลือก (1 วันทำกำร)

คัดเลือกผู้สมัครผ่ ำนคุณสมบัติเบือ้ งต้ น เข้ ำสอบคัดเลือก
แฟ้มข้ อมูลผู้สมัคร
ที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต้ น
เข้ ารับการสอบคัดเลือก

ส่ วนบริ หำรงำนบุคคล
- รวบรวมข้ อมูลผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติเบื ้องต้ น (3 วันทำกำร)
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คณะกรรมกำรคัดเลือก / สอบคัดเลือก
- พิจารณาข้ อมูลจากแฟ้มข้ อมูลผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื ้องต้ นโดยส่วนบริหารงานบุคคล (4 วันทำกำร)
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1

1. สอบข้ อเขียน / สอบปฏิบตั ิ
2. แบบทดสอบในการสรรหาคัดเลือก
3. สอบสัมภาษณ์
(ตารางว่างของคณะกรรมการ)***

ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื ้องต้ น เข้ ารับการสอบข้ อเขียน /
ปฏิบตั ิ และแบบทดสอบในการสรรหาคัดเลือก
แจ้ งผู้สมัครล่วงหน้ า (1 สัปดาห์) (3 วันทำกำร)
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ผลการทดสอบหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการคัดเลือก/
สอบคัดเลือกกาหนด

ดาเนินการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือก /
สอบคัดเลือกกาหนด (1 วันทำกำร)

- นัดคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
- ติดต่อผู้สมัครที่ผ่านแบบทดสอบ เข้ ารับการสัมภาษณ์
แจ้ งคณะกรรมการและผู้สมัครล่วงหน้ า (2 วันทำกำร)

1
7

ผลการทดสอบหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการคัดเลือก/
สอบคัดเลือกกาหนด

ทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคัดเลือก / สอบคัดเลือก
กาหนด (5 วันทำกำร)
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10
ติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้ งเงินเดือน สวัสดิการ วันเริ่มงาน
พร้ อมรายละเอียดอื่น ๆ เบื ้องต้ น (1 วันทำกำร)

ติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อแจ้ งเงินเดือน สวัสดิการ วันเริ่มงาน
พร้ อมรายละเอียดอื่น ๆ เบื ้องต้ น (2 วันทำกำร)

1

11

บันทึกขออนุมตั ิผล
การคัดเลือก

สรุปผลการทดสอบที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คัดเลือก / สอบคัดเลือก (1 วันทำกำร)

9
สรุปผลการทดสอบที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ
คัดเลือก / สอบคัดเลือก เสนอ กก.ผอ.ใหญ่ (4 วันทำกำร)

1

ไม่ผ่าน

ผ่าน

บันทึกขออนุมตั ิผล
การคัดเลือก

ไม่ผ่าน
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13
ติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือก และได้ รับอนุมตั ิให้ ว่าจ้ างอย่าง
เป็ นทางการ เพื่อยืนยันวันเริ่มงาน และนัดลงนามในสัญญาจ้ าง
(1 วันทำกำร)

บันทึกขออนุมตั ิ
ผลการคัดเลือก

4

บันทึกขออนุมตั ิ
ผลการคัดเลือก

5

ได้ รับบุคลากร จัดทาแฟ้ม
และฐานข้ อมูลพนักงาน

2

10

12
อนุมตั ิผลการคัดเลือก
เพื่อดาเนินการว่าจ้ าง
(5 วันทำกำร)

2

กก.ผอ.ใหญ่ อนุมตั ิผลการ
คัดเลือก เพื่อดาเนินการว่าจ้ าง
(5 วันทำกำร)

ผ่าน

11
ได้ รับบุคลากร จัดทาแฟ้ม
และฐานข้ อมูลพนักงาน

จำนวนวันดำเนินกำร
จำนวนวันประกำศ
แจ้ งผู้สมัครเตรียมตัวสอบ
รวม

1

27
10
10
47

ติดต่อผู้ผ่านการคัดเลือก และได้ รับอนุมตั ิให้ ว่าจ้ างอย่าง
เป็ นทางการ เพื่อยืนยันวันเริ่มงาน และนัดลงนามในสัญญาจ้ าง
(2 วันทำกำร)

จำนวนวันดำเนินกำร
***จำนวนวันประกำศ
รวม

35
10
.
45

