ที่ นร 1004.1/ว 16

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. 10300
28 กันยายน 2549

เรื่อง

วุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551

เรียน

(กระทรวง กรม จังหวัด)

อางถึง หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 28 ลงวันที่ 29 กันยายน 2547
สิ่งที่สงมาดวย

1. รายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพือ่ บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2551
2. คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ.กําหนด
3. ขอควรคํานึงในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
4. ตัวอยางและคําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
5. แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ

ตามหนังสือที่อางถึง ก.พ. ไดกําหนดใหสวนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลซึ่งสําเร็จ
การศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กําหนด เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ตามนัยมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2548 – พ.ศ. 2549 มาเพื่อถือปฏิบัติ
ความแจงแลว นั้น
บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณามีมติกําหนดใหสวนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคล ผูซึ่งสําเร็จ
การศึกษาในวุฒทิ ี่ ก.พ. กําหนดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 เขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และแตงตัง้ ให
ดํารงตําแหนง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 ได ทั้งนี้ การคัดเลือกใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2536 โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้
1. วุฒิที่จะคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งตองเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของ
ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง
2. ใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา และตําแหนงที่จะคัดเลือกไวในที่เปดเผยและ
สงเอกสารการแพรขาวใหสํานักงาน ก.พ. กอนดําเนินการรับสมัครทุกครั้ง

2
3. หากสวนราชการใดดําเนินการคัดเลือกดวยวิธีสัมภาษณเพียงวิธีเดียว ใหสวนราชการนั้น
แตงตั้งผูทรงคุณวุฒิที่มีความชํานาญเฉพาะในลักษณะงานที่ปฏิบัติของตําแหนง รวมเปนกรรมการสัมภาษณดวย
4. ผูไดรับการคัดเลือกซึ่งไดรับบรรจุและแตงตั้งตองอยูปฏิบัติราชการในสวนราชการนั้น
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป โดยหามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
นอกจากนั้น การคัดเลือกควรคํานึงถึง คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด ขอควรคํานึง
ในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ และตัวอยางและคําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 2, 3 และ 4 ประกอบดวย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแลวในแตละครั้ง ใหรายงานผลการคัดเลือกไปยังสํานักงาน ก.พ.
ทุกครั้งตามแบบรายงานตามสิ่งที่สงมาดวย 5
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ ทราบดวยแลว
ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีชา วัชราภัย)
เลขาธิการ ก.พ.

ศูนยสรรหาและเลือกสรร
กลุมพัฒนาระบบการสรรหาและการเลื่อนระดับ/ตําแหนง
โทร 0 2281 0505, 0 2281 3333 ตอ 2164
โทรสาร 0 2282 7375

สิ่งที่สงมาดวย 1
รายชื่อวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคดั เลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2550 - พ.ศ.2551
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549)
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ปริญญาเอก
วุฒิบัตรทางการแพทย
ปริญญาแพทยศาสตร
ปริญญาสัตวแพทยศาสตร
ปริญญาทันตแพทยศาสตร
ปริญญาเภสัชศาสตร
ปริญญาวิทยาศาสตรทางกายภาพบําบัด
ปริญญาวิทยาศาสตรทางกิจกรรมบําบัด
ปริญญาวิทยาศาสตรทางรังสีเทคนิค
ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคนิคการแพทย
ปริญญาวิทยาศาสตรทางเวชศาสตรการธนาคารเลือด
ปริญญาวิทยาศาสตรทางวัสดุศาสตร
ปริญญาวิทยาศาสตรทางธรณีวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี
ปริญญาวิทยาศาสตรทางเทคโนโลยีการยาง
ปริญญาวิทยาศาสตรทางพฤกษศาสตร
ปริญญาวิทยาศาสตรทางจุลชีววิทยา
ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร
ปริญญาทางผังเมือง
ปริญญาทางมัณฑนศิลป
ปริญญาทางประติมากรรม
ปริญญาทางการศึกษาพิเศษ
ปริญญาโททางความผิดปกติของการสื่อความหมาย
ปริญญาโททางอาชญาวิทยาหรือทัณฑวิทยา หรือทางการบริหารงานยุติธรรม
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา หรือทางเภสัชศาสตร

-225.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางวิทยาศาสตรการบริการโลหิต
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางกีฏวิทยา
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางพืชสวน หรือพืชไร
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางโรคพืช
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางปฐพีวิทยา หรือปฐพีศาสตร
ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางสัตวศาสตร หรือสัตวบาลหรือสัตววิทยา
ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางนาฏศิลป หรือดุรยิ างคศิลป หรือดุรยิ ศิลป
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางชางภาพ
หรือทางการถายภาพ
33. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูงทางชางพิมพหรือ
ทางการพิมพ
34. ประกาศนียบัตรทางวิชากายอุปกรณเสริมและเทียม หรือ ทางเทคนิคกายอุปกรณ
35. ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาทางวิทยาศาสตรการแพทย หรือทางพนักงาน
วิทยาศาสตรการแพทย หรือทางรังสีเทคนิค หรือทางรังสีการแพทย
36. ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง
37. ประกาศนียบัตรทางเภสัชกรรม
38. ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ) หรือประกาศนียบัตรชั้น 2 (ตนหนที่หนึ่ง) หรือ
ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ตนหนที่สอง) หรือประกาศนียบัตรนายชางกลเรือชั้นสอง หรือ
ประกาศนียบัตรนายชางกลเรือชั้นสาม หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ

ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนดใหคัดเลือก ฯ เฉพาะตําแหนง
39. ปริญญาทางจิตวิทยาคลีนิคเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนักจิตวิทยา
40. ปริญญาทางการพยาบาลเพื่อเขารับราชการในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ
41. ปริญญาโททางนิติวิทยาศาสตรเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนักนิติวิทยาศาสตร
42. ปริญญาโททางกฎหมายเพื่อเขารับราชการในตําแหนงนิติกร
43. ประกาศนียบัตรทางการพยาบาล หรือทางการพยาบาลและผดุงครรภเพื่อเขารับราชการ
ในตําแหนงพยาบาลเทคนิค
44. ประกาศนียบัตรทางชางทันตกรรมเพือ่ เขารับราชการในตําแหนงชางทันตกรรม 2
45. ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยเพือ่ เขารับราชการในตําแหนงผูช วยทันตแพทย 1
-------------------------------

สิ่งที่สงมาดวย 2
คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที่ ก.พ. กําหนด
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549)
วัตถุประสงค

เพื่ออธิบายความหมายของวุฒิบางวุฒิ หรือคําบางคํา วามีขอบเขตเพียงใด
ซึ่งจะแยกชี้แจงเปนกรณี ๆ ดังนี้

ลําดับที่
2 วุฒิบัตรทางการแพทย

ความหมาย
หมายถึง วุฒิบัตรทางการแพทยที่กําหนดเปนคุณสมบัติของ
ผูดํารงตําแหนงระดับ 5 เชน วุฒิบัตรทางแพทย
วุฒิบัตรทางทันตแพทย
3 – 6 ปริญญา……………….
หมายถึง ชื่อปริญญานั้น ๆ ในระดับปริญญาตรี และ
ปริญญาโท เชน ปริญญาบัณฑิต
หรือปริญญามหาบัณฑิต
7 – 16 ปริญญาวิทยาศาสตรทาง……………… หมายถึง ชื่อปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต และปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเอก
หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา
ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางนัน้ ๆ
16 ปริญญาวิทยาศาสตรทางจุลชีววิทยา
หมายถึง ปริญญาวิทยาศาสตร สาขาวิชา หรือวิชาเอกจุลชีววิทยา
และหมายรวมถึง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชา
ปรสิตวิทยาหรือปาราสิตวิทยา
จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
จุลชีววิทยาทางการแพทย จุลชีววิทยาประยุกต
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชาจุลชีววิทยา
17 – 21 ปริญญาทาง…………………..
หมายถึง ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาวิชา วิชาเอก หรือ
เนื้อหาวิชาทีไ่ ดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษาตามที่
ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางนั้น ๆ

-2ลําดับที่
17 ปริญญาทางสถาปตยกรรมศาสตร
22 – 30 ปริญญาโท…………………
23 ปริญญาโททางอาชญาวิทยาหรือ
ทัณฑวิทยา หรือทางการบริหาร
งานยุตธิ รรม

ความหมาย
หมายรวมถึง ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต
หมายถึง ปริญญาเฉพาะระดับปริญญาโท
หมายถึง ปริญญาโท ที่ ก.พ. รับรองเปนทางอาชญาวิทยา
หรือทัณฑวิทยา หรือทางการบริหารงานยุตธิ รรม
และหมายรวมถึง ปริญญาสังคมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร
หมวดวิชาการบริหารงานยุตธิ รรมและความปลอดภัย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
งานยุตธิ รรม
24 – 30 ปริญญาโทวิทยาศาสตรทาง……… หมายถึง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา วิชาเอก
หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา
ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาทางนัน้ ๆ
24 ปริญญาโทวิทยาศาสตรทางเภสัชวิทยา หมายถึง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หรือวิชาเอก
หรือทางเภสัชศาสตร
เภสัชวิทยาหรือเภสัชศาสตร
และหมายรวมถึง ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี
เภสัชศาสตรชีวภาพ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(วิทยาศาสตรชีวภาพ) สาขาวิชาเภสัชวิทยา
31 ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทาง
หมายรวมถึง ประกาศนียบัตรหรือปริญญาทางคีตศิลป
นาฏศิลป หรือดุรยิ างคศิลปหรือ
ดุรยิ ศิลป
32 ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือ
หมายรวมถึง ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ชั้นสูง สาขาวิชาชางภาพ การถายภาพ หรือ
ทางชางภาพหรือทางการถายภาพ
การถายภาพและภาพยนตร

-3ลําดับที่
36 ประกาศนียบัตรทางเคมีทุกแขนง

ความหมาย
หมายถึง ประกาศนียบัตรที่มีคําวา “เคมี” อยูในสาขาวิชา
ตัวอยางเชน
ประกาศนียบัตรสาขาวิชาเทคนิคทางเคมี
เทคนิคเคมีสิ่งทอ เคมีสิ่งทอ เคมีอุตสาหกรรม
เคมีปฏิบัติการ
39 – 45 ปริญญาหรือประกาศนียบัตรที่กําหนด หมายถึง ปริญญาหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชา วิชาเอก
ใหคัดเลือกฯ เฉพาะตําแหนง
หรือเนื้อหาวิชาที่ไดศึกษาในแตละวุฒิการศึกษา
ตามที่ ก.พ. รับรองวาเปนปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ทางนั้น ๆ ใหคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งเฉพาะ
ตําแหนงที่ระบุเทานั้น
ดังนั้น ผูไดรับการคัดเลือกจะตองอยูปฏิบตั ิ
ราชการในสวนราชการนัน้ และในตําแหนงที่ไดรับ
การบรรจุเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป เวนแตลาออกจาก
ราชการ
สําหรับการพิจารณาปริญญาหรือประกาศนียบัตรในประเทศ สามารถตรวจสอบวา
เปนทางใดไดจากหนังสือเวียนของ ก.พ. ที่รับรองคุณวุฒิตาง ๆ
กรณีที่สวนราชการมีเหตุผลความจําเปนทีจ่ ะบรรจุผูมีวฒ
ุ ิอื่น ซึ่งหาผูสนใจมารับ
การบรรจุไดยากหรือไดไมพอกับความตองการ ก็อาจสงเรื่องให ก.พ. พิจารณาเปนราย ๆ ไป

สิ่งที่สงมาดวย 3
ขอควรคํานึงในการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการ
โดยใชวุฒิที่ ก.พ. กําหนดตามหนังสือเวียนฉบับนี้
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549)
1. เพื่อใหการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการไดคนดี มีความรู ความสามารถ
มีคุณลักษณะเหมาะสมกับตําแหนง และดําเนินการโดยคํานึงถึงความเสมอภาค ยุติธรรม ไดมาตรฐานและ
เปนไปตามระบบคุณธรรม ก.พ. จึงไดกําหนดหลักเกณฑและวิธกี ารคัดเลือกไวตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.
ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536
2. หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเขารับราชการอาจพิจารณาดําเนินการ
ไดหลายวิธี เชน สอบสัมภาษณ สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ หรือวิธีอนื่ วิธีใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได
ตามความเหมาะสม มิใชมีแตวิธีสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว แตหากสวนราชการใดดําเนินการคัดเลือก
ดวยวิธีสัมภาษณเพียงอยางเดียว ใหสว นราชการนัน้ ตั้งผูท รงคุณวุฒิทมี่ ีความชํานาญเฉพาะในลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติของตําแหนงรวมเปนกรรมการสัมภาษณดว ย
3. ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ใหสวนราชการปฏิบัติตาม
หนังสือเวียนดังกลาวตามขอ 1 อยางเครงครัดและโดยเฉพาะอยางยิ่งตองจัดใหมีการทําประกาศรับสมัคร
คัดเลือกและเอกสารเผยแพรเกี่ยวกับวุฒิการศึกษาและตําแหนงที่จะคัดเลือกสงใหสํานักงาน ก.พ.
กอนวันรับสมัครและแพรขาวไวในที่เปดเผยและทัว่ ถึง เพื่อสวนราชการจะไดจํานวนผูสมัครเพียงพอ
สําหรับคัดเลือกหาผูที่มีความรู ความสามารถ และมีคณ
ุ ลักษณะเหมาะสมกับตําแหนงตอไป
4. สวนราชการอาจหารือผูแ ทน ก.พ. หรือใหมกี รรมการผูแ ทน ก.พ. รวมในการดําเนินการ
คัดเลือกเพื่อใหการดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกขางตนเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสม
5. สวนราชการจะตองรับผิดชอบในการดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรม
และพรอมที่จะชี้แจงขอรองเรียนเกีย่ วกับการดําเนินการคัดเลือกทุกขั้นตอน
6. เมื่อการดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลงใหรายงานผลการคัดเลือกมายังสํานักงาน ก.พ.
ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ทุกครั้ง เพื่อการรวบรวมและประมวลผลที่ชัดเจนถูกตอง อันจะเปนประโยชน
สําหรับการปรับปรุงหนังสือเวียนครั้งตอไป

----------------------------------
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แนวทางและคําอธิบายในการจัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกเพือ่ บรรจุบคุ คลเขารับราชการ
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549)
ประกาศ………..(ชือ่ สวนราชการผูด ําเนินการคัดเลือก)…………
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ
ในตําแหนง………………………….

ดวย ………………. (ชื่อสวนราชการ) ………………. จะดําเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแตงตั้งบุคคลเขารับราชการในตําแหนง……………………………………… ฉะนั้น อาศัยอํานาจตาม
ความในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 และที่ นร 1004.1/ว 16
ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ดังตอไปนี้
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
2. คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
3. การรับสมัคร
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
6. เกณฑการตัดสิน
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
8. การบรรจุและแตงตั้ง
(ชื่อสวนราชการ)………ดําเนินการคัดเลือกดวยความโปรงใส ยุติธรรม และเสมอภาค
ดังนั้น หากมีผูใดแอบอางวาสามารถชวยเหลือใหทานไดรับการคัดเลือก หรือมีพฤติการณในทํานองเดียวกันนี้
โปรดอยาไดหลงเชื่อ และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบดวย
ประกาศ ณ วันที่…….. เดือน………………. พ.ศ………
(ลงชื่อ) ……………………………………
(……….……………………….)
………………………………
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คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกมีบทบาทสําคัญทีจ่ ะทําใหสวนราชการสรรหาคนดี
มีความสามารถ มีคุณภาพสูงเขารับราชการดวยความโปรงใส ยุติธรรม สะดวก รวดเร็วและสามารถตอบ
ขอรองเรียนทีอ่ าจจะมีขึ้นในอนาคต ดังนัน้ คณะกรรมการฯ จึงควรพิจารณากําหนดรายละเอียดตาง ๆ
ในประกาศรับสมัครฯ ใหสอดคลองกับความตองการ และครอบคลุมในทุกขัน้ ตอน
1. ตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนทีจ่ ะไดรับ
นอกจากระบุชื่อตําแหนงและอัตราเงินเดือนแลว สวนราชการควรระบุดวยวาเปนความ
ตองการของกอง / สํานัก / ฯลฯ ใด และมีลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยออยางไร ทั้งนี้ เพื่อเปนการแจงให
ผูสนใจสมัครทราบขอบเขตของงาน และพิจารณาในชั้นตนวา เปนงานที่อยูในความสนใจหรือไม และ
ลักษณะงานดังกลาวจะเปนองคประกอบสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกนําไปใชในการพิจารณา
ประเมินบุคคลเขาสูตําแหนงตอไป
2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก
นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงแลว สวนราชการยังอาจ
ระบุคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมที่จะเปนประโยชนตองานที่ปฏิบัติ เชน ควรมีความรูความสามารถในการใชภาษา
อังกฤษเปนอยางดี ทั้งในการฟง – การพูด – การเขีย น หรือควรมีความรูความสามารถในการ
ใชคอมพิวเตอร (ระบุในรายละเอียด) หรือควรมีประสบการณอื่นที่จะเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน
3. การรับสมัคร
- การรับสมัคร มีหลายวิธี เชน สมัครดวยตนเอง ใหผูอื่นยื่นใบสมัครให สงเอกสาร
การสมัครมาทางไปรษณีย หรือ สมัครผานทาง website และยื่นเอกสารในวันคัดเลือก ฯลฯ การกําหนด
วิธีการรับสมัครจึงตองพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมกับกลุมคนที่มีคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก
- ระยะเวลารับสมัคร
สวนราชการจะตองกําหนดระยะเวลารับสมัครที่เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวน
ผูสมัคร และการคาดการณวาตําแหนงวางนั้น ๆ จะหาผูสมัครไดงาย หรือยาก ตลอดจนวิธีการรับสมัครที่
สอดคลองกัน

-3ในกรณีที่เปนตําแหนงที่มีปญหาในการสรรหา เชน เปนตําแหนงที่หาผูสมัครไดยาก
หรือตําแหนงที่มีการโอน ยาย หรือลาออกสูง ทําใหตองดําเนินการรับสมัครบอยครั้ง สวนราชการอาจ
จัดทําประกาศรับสมัครฯ โดยไมกําหนดระยะเวลารับสมัคร ซึ่งทําใหผูสนใจมาสมัครไดตลอดเวลา และ
สวนราชการจะดําเนินการคัดเลือกเมื่อมีตําแหนงวาง และพิจารณาวามีผูสมัครมากพอ ทั้งนี้ จะตองระบุ
รายละเอียดวิธีดําเนินการ และสวนราชการจะตองมั่นใจวาจะทําการแพรขาวไดอยางทั่วถึงเปนระยะ ๆ
อยางตอเนื่อง
- หลักฐานการสมัครสอบ ใหระบุไดตามความจําเปนกับตําแหนงและการดําเนินการ
4. การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
คณะกรรมการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ที่จะทําการคัดเลือก สําหรับการประกาศ
รายชื่อจะประกาศหรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เชน กรณี
มีผูสมัครจํานวนไมมากและสวนราชการสามารถประสานงานใหผูสมัครทุกคนทราบถึงขั้นตอนตอไปได
ก็ไมจําเปนตองมีการทําประกาศรายชื่อฯ อยางไรก็ตาม ตองคํานึงถึงการดําเนินการที่โปรงใสเปนธรรมดวย
5. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก
สวนราชการจะตองกําหนดวาจะใชวิธีการคัดเลือก โดยวิธีใด จะโดยวิธีสอบสัมภาษณ
สอบขอเขียน สอบปฏิบัติ หรือวิธีอื่น วิธีหนึ่งวิธีใด หรือหลายวิธีก็ได เพื่อใหไดคนดี คนเกง มีคุณภาพ
ตามความตองการของตําแหนงงานเขารับราชการ นอกจากนี้ ยังเปนขอมูลใหผูสมัครพิจารณาตนเองวา
มีความรูความสามารถเพียงพอที่จะเขารับการทดสอบหรือไม
6. เกณฑการตัดสิน
จะตองกําหนดการใหคะแนนและเกณฑการตัดสินที่สอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการ
คัดเลือกที่กําหนดตามขอ 5
7. การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกจะประกาศผลการดําเนินการคัดเลือกอยางใด
อยางหนึ่ง ดังนี้
7.1 ประกาศไมมีผูผานการคัดเลือก หากพิจารณาวาไมมีผูเหมาะสม
7.2 ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่ผานการคัดเลือกและจะไดรับการบรรจุ และแตงตั้งเทานั้น

-47.3 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกินจํานวนอัตราวางในขณะนั้น
หากพิจารณาวาจะใชประโยชนในการเรียกบรรจุในอนาคต ซึ่งวิธีนี้คณะกรรมการคัดเลือกจะตองพิจารณา
ตอไปวา หากจะบรรจุในอนาคต จะบรรจุจากผูที่ไดคะแนนคัดเลือกสูงสุด หรือจะมีการประเมินจากกลุม
ดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง เพื่อใหไดผูที่เหมาะสมที่สุด เพราะผูที่ไดคะแนนสูงสุดอาจจะมีคุณลักษณะบางอยางที่
ไมเหมาะสมกับอัตราวางที่เกิดขึ้นใหม ตัวอยางเชน มีอัตราวางใหมในงานที่ตองใหบริการ แตจากผล
การประเมินผูผานการคัดเลือกที่ไดคะแนนสูงสุดที่เหลืออยูในบัญชี อาจจะมีลักษณะที่ไมมีจิตใจในการ
ใหบริการ แตมีลักษณะเดนอื่น จึงเปนผูที่ไมเหมาะสมกับตําแหนงในขณะนั้น เปนตน
การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก เปนขั้นตอนที่สําคัญและละเอียดออน ซึ่งอาจจะ
มีขอโตเถียงและขอรองเรียนจากผูสมัคร ดังนั้น จึงตองพิจารณาดวยความรอบคอบ และประกาศขอกําหนด
ตาง ๆ ใหผูสมัครทราบดวย
8. การบรรจุและแตงตั้ง
8.1 การบรรจุและแตงตั้ง จะตองดําเนินการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551
8.2 ระบุจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุและแตงตั้งในครั้งแรก
8.3 ผูไดรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งจะตองอยูปฏิบัติราชการในสวนราชการนี้
เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป หามโอนไปสวนราชการอื่น เวนแตลาออกจากราชการ
8.4 สําหรับผูมีวุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกในอันดับที่ 39 – 45 (สิ่งที่สงมาดวย 1) นอกจาก
จะตองดําเนินการขอ 8.2 แลว ผูไดรับการบรรจุยังจะตองดํารงตําแหนงนั้น ๆ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ดวย
……………………..

สิ่งที่สงมาดวย 5
แบบรายงานการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549)
ชื่อสวนราชการ ……………………………………………………………………………………..
ขอมูลการคัดเลือก
ชื่อตําแหนง………………………………………………………………………...
วุฒ/ิ ปริญญาทีค่ ัดเลือก คือ………………………………………………………….
อัตราวาง

จํานวนผูสมัคร

จํานวนผูเ ขารับ
การคัดเลือก

จํานวนผูผ าน
การคัดเลือก

จํานวนผูไ ดรบั
การบรรจุ

ชื่อสถานศึกษาของผูสมัคร คือ…………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ชื่อสถานศึกษาของผูไดรับการบรรจุ คือ…………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
(กรณีวุฒิตางประเทศ ใหระบุชื่อประเทศดวย)

-2การดําเนินการ
1. วิธกี ารสรรหา
การทําประกาศรับสมัคร Ο จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก โดย
Ο จัดทําประกาศครั้งเดียวใชตลอด 2 ป
Ο จัดทําประกาศทุกครั้งที่ดําเนินการคัดเลือก
Ο ไมไดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก
การแพรขา ว Ο สงสํานักงาน ก.พ. Ο หนังสือพิมพ Ο วิทยุ
Ο สถานศึกษา
Ο อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………….
ติดตอที่คณะ, ภาควิชา หรือมหาวิทยาลัยโดยตรง
มีผูแนะนํามา
มาสมัครดวยตนเอง
จากรายชื่อที่สํานักงาน ก.พ. จัดสงให จํานวน………………..คน
Ο แจงทุกคนใหมาสมัคร
Ο แจงบางคนใหมาสมัคร จํานวนที่แจงใหมาสมัคร………….คน
โปรดระบุเหตุผลพรอมเกณฑในการพิจารณา…………………………………………
………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………..
อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………..
2. การคัดเลือก
2.1 การตั้งคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก ไดตั้งเมื่อวันที่…………………………………
2.2 กรรมการสัมภาษณ จํานวน……………………..คน
2.3 วิธกี ารคัดเลือก
สอบสัมภาษณและสอบขอเขียน
โดยสอบขอเขียนวิชา…………………………………………………………………
สอบสัมภาษณและสอบปฏิบัติ
โดยสอบปฏิบัติดว ยวิธ…
ี …………………………………………………………….
สอบสัมภาษณอยางเดียว โดยแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิดาน…………….………………..
ตําแหนง………………………………………………………………………………
ระดับ…………….. จํานวน………………..คน

-3วิธกี ารอื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………
3 ระยะเวลาการดําเนินการ
วันที่แพรขาว…………………………………..วันที่สมัครสอบ……………….……………….
วันที่สอบ………………………………………วันที่บรรจุ……………………………………..
3.1 ตั้งแตวันที่แพรขาวจนถึงวันบรรจุ รวม………………..วัน
3.2 ตั้งแตวันทีร่ ับสมัครจนถึงวันบรรจุ รวม………………..วัน
ปญหาและขอเสนอแนะ (เชน ปญหาเรือ่ งวุฒิที่คัดเลือก วิธีการคัดเลือก จํานวนผูสมัคร
คุณสมบัติของผูสมัคร ฯลฯ)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมายเหตุ

กรณีที่การดําเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นลง โดยที่ไมมผี ูไดรับการบรรจุ อาจจะเนื่องจากไม
มีผูสมัครหรือมีผูสละสิทธิ ขัน้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่งก็ใหรายงานผล
การคัดเลือกตามแบบรายงานนี้ไปยังสํานักงาน ก.พ. ดวย

