
 
 
 
 
 

ประกาศคณะกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
โครงการจัดจ้างบุคลากรสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลส าหรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล 

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

ด้วยส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีความประสงค์รับสมัคร
คัดเลือกบุคคลส าหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลเพ่ือสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 

1. ต ำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 
  พนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล จ านวน 2 อัตรา 
 

2. ระยะเวลำกำรจ้ำงและกำรจ่ำยเงินค่ำจ้ำง 
  ระยะเวลาการจ้าง จ านวน 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2565 

โดยจ่ายคา่จ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 21,000.- บาท (สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

3. ลักษณะงำนที่ต้องปฏิบัติ 
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเงื่อนไขและข้อก าหนดการจ้างขอบเขต

ของงาน (Tor) แนบท้ายประกาศนี้ 
 

4. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
  4.1 เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ 
  4.2 ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา 
  4.3 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
  4.4 มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับสภาพงานซึ่งต้องปฏิบัติ ไม่เป็น

โรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ โดยต้องมีใบรับรองจากแพทย์รับรอง 
  4.5 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
  4.6 ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติด 
  4.7 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช 
  4.8 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 
 
 

/4.9 ไม่เป็น ... 
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  4.9 ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระท าผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือ
ตามกฎหมายอื่น 

  4.10 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกเพราะกระท าความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือท าความผิดที่กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

  4.11 ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID – 19) 

 

5. เอกสำรที่ใช้ในกำรสมัคร 
  5.1 ใบสมัคร แนบท้ายประกาศนี้ พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและสวมแว่นตาด า 

ขนาด 1 นิ้ว จ านวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 2 ชุด 
  5.2 ส าเนาปริญญาบัตร และส าเนาระเบียบแสดงผลการเรียน จ านวนอย่างละ 2 ชุด ที่แสดงว่า

เป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครในข้อ 4.2 โดยต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอ านาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดจะถือตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบเก่ียวกับการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์ หากปรากฏภายหลัง
ว่าผู้สมัครรายใด มีวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือขากคุณสมบัติตามที่ก าหนด จะถือว่าผู้รับสมัครรายนั้น
เป็นผู้ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิท าสัญญาจ้างในต าแหน่งที่สมัคร 

  4.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวนอย่างละ 2 ชุด 
  4.4 ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่ามีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อ

การปฏิบัติงาน หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ จ านวน 2 ชุด จากแพทย์รับรอง 
  4.5 ส าเนาหลักฐานอ่ืนๆ เช่น ใบส าคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ในกรณีที่ชื่อ – นามสกุล

ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จ านวน 2 ชุด 
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองส าเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อก ากับหลักฐานทุกฉบับ 
 

6. วัน เวลำ และสถำนที่รับสมัคร 
  ให้ผู้สมัครยื่นสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงาน ป.ป.ช. 

ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ณ ส านักประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส อาคาร 2 ชั้น 4 ส านักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ต าบลท่าทราย อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 

 

7. ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิเข้ำรับกำรคัดเลือก และก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ประเมิน
ควำมเหมำะสมกับต ำแหน่ง 

  ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกและก าหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมกับต าแหน่ง เพ่ือคัดเลือกเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการบุคคล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th หัวข้อ ข่าวเจ้าหน้าที่ 
ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 4744 และ 4745 

 

8. วิธีกำรประเมินควำมเหมำะสม (100 คะแนน) 
  เป็นการทดสอบโดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความเหมาะสม จากประวัติ

ส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการท างาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัว
เข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรม 
เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 

/9. เกณฑ์กำรตัดสิน ... 

http://www.nacc.go.th/
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9. เกณฑ์กำรตัดสิน 
  ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก ต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 
 

10. กำรประกำศรำยช่ือผู้ได้รับกำรคัดเลือก 
 การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เรียงล าดับที่ตามคะแนนประเมินความเหมาะสม

ของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในกรณีที่คะแนนเท่ากัน ให้เรียงล าดับที่ตามเลขประจ าตัวคัดเลือกจากน้อยไปมาก 
 

11. กำรท ำสัญญำ 
 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการจ้างเรียงตามล าดับที่ในประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก 

โดยจะต้องท าสัญญาจ้างเหมาบริการ ตามวัน และเวลา ที่ส านักงาน ป.ป.ช. โดยส านักประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ก าหนด 

 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565 
   
 
                                      

(นายทวิชาติ  นิลกาญจน์) 
ผู้อ านวยการส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประธานกรรมการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ 




















