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หลักเกณฑและแนวทาง 
ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน 

--------------------------------------- 
 

การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการ ดำเนินการได ๓ วิธี ดังนี ้

๑. การสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดย
การสอบแขงขันเพ ื ่อบรรจ ุบ ุคคลเข ารับราชการ โดยในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขาร ับราชการ 
เพื่อเปนขาราชการพลเรือนสามัญในตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหนงประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ กำหนดใหใชวิธีการสอบ ๓ ขั้นตอน ดังนี ้
 ๑. การสอบเพ่ือวัดความรูความสามารถทั่วไป 
 ๒. การสอบแขงขันเพ่ือวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง 
 ๓. การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนง 
 ก.พ. เปนผู ดำเนินการสอบภาคความรู ความสามารถทั ่วไป สวนราชการดำเนินการสอบ           
ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง 
 เมื ่อสวนราชการมีตำแหนงวาง หรือคาดวาจะมีตำแหนงวางในระยะอันใกล และประสงค  
จะดำเนินการสอบแขงขัน ใหดำเนินการสอบแขงขันโดยรับสมัครจากผูสอบผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 
ของ ก.พ. และดำเนินการสอบภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง และภาคความเหมาะสมกับตำแหนง 
 ท ั ้งนี ้ใหดำเนินการตามหลักเกณฑ ว ิธ ีการ และเง ื ่อนไขที ่ระบุในหนังสือสำนักงาน ก.พ.  
ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 

 หลักเกณฑและวิธีดำเนินการ 

 ๑. การตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบแขงขัน 

 ๒. การประกาศรับสมัครและเผยแพรขาวการรับสมัคร 
 ๒.๑)  การเผยแพรขาวการรับสมัครสอบแขงขันจะดำเนินการไดก็ตอเมื่อหัวหนาสวนราชการ 
ผูดำเนินการสอบแขงขันลงชื่อในประกาศรับสมัครแลว 
 ๒.๒) ตองเผยแพรประกาศรับสมัครบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ. เว็บไซตของสวนราชการ 
ที่รับสมัคร ปดประกาศรับสมัครในที่เปดเผย และอาจเผยแพรทางสื่ออื่นๆ หรือเว็บไซตอื่น ๆ อีกก็ไดตามความ 
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 
 ๒.๓) ตองเผยแพรประกาศรับสมัครใหทราบทั่วกันกอนวันรับสมัครไมนอยกวา ๕ วันทำการ  
ซึ่งหากเปนการเผยแพรทางเว็บไซตประกาศรับสมัครก็จะตองอยูบนเว็บไซตกอนวันรับสมัคร ๕ วันทำการ 
 ๒.๔) การสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ 
คะแนน) เป นการทดสอบความรู ความสามารถที ่ใชในการปฏิบัต ิงานในหนาที ่ โดยวิธ ีการสอบขอเขียน  
การสอบปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใชวิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ไดตามความเหมาะสม เพื่อใหได
บุคคลที่มีความรูความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเปนสำหรับตำแหนง โดยตองระบุวิธีการสอบไวใน
ประกาศรับสมัครสอบใหชัดเจนดวย 
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 ๒.๕) การสอบแขงขันเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เปนการ 
ทดสอบเพ่ือวัดความเหมาะสมกับตำแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณหรือวิธีอ่ืน เพ่ือประเมินความ
เหมาะสมกับตำแหนงจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย 
อารมณ ทัศนคติ การปรับตัวเขากับผูรวมงาน สังคม และสิ่งแวดลอม ความคิดริเริ่มสรางสรรค ปฏิภาณไหวพริบ 
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผูสอบแขงขัน เพื่อใหไดบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรูความสามารถ ทักษะ 
สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเปนสำหรับตำแหนง 
  ๒.๖) ผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนงจะตองได
คะแนนไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ และผูสอบผานการสอบแขงขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหนงจะตองไดคะแนน
ไมตํ่ากวารอยละ ๖๐ ทั้งนี้โดยใหคำนึงถึงหลักวิชาการวัดผล 

  ๓. การรับสมัครสอบแขงขัน 
   ๓.๑) กำหนดเวลารับสมัครสอบ ตองไมนอยกวา ๑๕ วันทำการ 
   ๓.๒) ในกรณีที ่มีเหตุผลและความจำเปน ผู ดำเนินการสอบแขงขันอาจประกาศขยาย 
กำหนดเวลารับสมัครสอบไดโดย 
     เวลาที่ขยายตองไมนอยกวา ๕ วันทำการ นับตั้งแตวันถัดจากวันสุดทายของการสมัครสอบ 
    ตองประกาศการขยายเวลากอนวันปดรับสมัครสอบ 
   ๓.๓) กรณีที่รับสมัครทางอินเตอรเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และ 
วันหยุดราชการระยะเวลารับสมัครก็จะตองไมนอยกวา ๑๕ วันทำการ 

 ๔.  การตรวจสอบคุณวุฒ ิ
  กรณีผู สมัครสอบไดสมัครสอบไปกอนแลว เพราะมีคุณวุฒิใกลเคียงกับคุณวุฒิที ่ประกาศ       
รับสมัครและเปนผูสอบแขงขันได ใหสวนราชการรวบรวมหลักฐานแลวสงไปตรวจสอบที่สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบ
ใหเรียบรอยกอนประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 

 5. การประกาศขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได 
  ๕.๑) บัญชีผูสอบแขงขันไดใหเรียงตามลำดับคะแนนรวมของผูสอบผานการสอบแขงขันเพ่ือ
วัดความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตำแหนงและความเหมาะสมกับตำแหนงจากมากไปนอย ในกรณีที่มีคะแนน
เทากัน ใหผูที่ไดคะแนนความเหมาะสมกับตำแหนงมากกวาอยูในลำดับที่สูงกวา แตถาคะแนนความเหมาะสมกับ
ตำแหนงเทากันอีก ใหเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบแขงขันจากนอยไปมาก 
   ๕.๒) ใหหัวหนาสวนราชการประกาศบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยปดประกาศไว ณ ที่ทำการของ 
สวนราชการที่รับสมัครสอบ เผยแพรบนเว็บไซตของสวนราชการนั้น และเผยแพรบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ. 
และเผยแพรทางสือ่อื่นตามความเหมาะสม 
   ๕.๓) บัญชีผูสอบแขงขันไดตาม ๕.๑) ใหใชไดไมเกิน ๒ ป นับแตวันประกาศ แตถาสวนราชการ 
นั้นไดจัดใหมีการสอบแขงขันในตำแหนงเดียวกันกับที่ไดประกาศรับสมัครในครั้งกอนนั้นอีก และไดประกาศบัญชี  
ผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันไดครั้งกอนเปนอันยกเลิก 
   ๕.๔) ผูใดมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันได ถาผูนั้นไดสละสิทธิที่จะเขารับการบรรจุและแตงตั้ง 
ในตำแหนงที่สอบแขงขันไดตามบัญชีผูสอบแขงขันไดนั ้น ใหถือวาผูนั ้นไมอยูในลำดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชี  
ผูสอบแขงขันไดนั้น 
   ๕.๕) ผูใดมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันได ถาผูนั้นไมมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเขารับ 
ราชการภายในเวลาที่สวนราชการกำหนด ใหถือวาผูนั้นไมอยูในลำดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผูสอบแขงขันไดนั้น 
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 ๖. การเรียกผูสอบแขงขันไดมารับการบรรจุ 
  จัดทำหนังสือเรียกผูสอบแขงขันไดมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ในวัน เวลาที่สวนราชการ 
กำหนด โดยมีหนังสือสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) แจงใหทราบกำหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา ๕ วัน 
นับตั้งแตวันที่ที่ทำการไปรษณียรับฝาก 

 ๗. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 
  เมื่อบรรจุผูสอบแขงขันไดแลว ใหตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผูสอบแขงขันไดวาสำเร็จ 
การศึกษาจริงหรือไม หากปรากฏภายหลังวาผูสอบแขงขันไดรายใดไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาหลัง
วันที่ปดรับสมัคร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ 
ตามนัยมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  สำหรับการตรวจสอบใหสงหลักฐานการศึกษา (เชน ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร) ไปยัง 
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือสถานศกึษาที่ผูนั้นสำเร็จการศึกษา 
 
๒. การคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตำแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตำแหนงอื่น 
 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กำหนดวา “กรณีที่  
สวนราชการมีตำแหนงวางในตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับ 
ปฏิบัติการ ซึ่งตองการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอยางเดียวกัน และมีความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่ 
เหมือนหรือใกลเคียงกันกับตำแหนงที่ไดมีการสอบแขงขันและขึ้นบัญชีไว ใหสวนราชการสามารถคัดเลือกจากบัญชี
ผูสอบแขงขันไดในตำแหนงหนึ่งไปข้ึนบัญชีเปนผูไดรับการคัดเลือกในตำแหนงอ่ืนได โดยเรียกผูสอบแขงขันไดมารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงเปนจำนวนสามเทาของตำแหนงวางแตไมนอยกวาสิบคน โดยเรียกตั้งแต
ลำดับแรกของผูที่ยังไมไดรับการบรรจุไปตามลำดับตอกันไปเรื่อย ๆ โดยไมซํ้ากัน และเมื่อเรียกถึงคนสุดทายใน
บัญชีแลวแตบัญชียังไมยกเลิกใหยอนกลับมาเรียกตั ้งแตลำดับแรกของผูที ่ยังไมไดรับการบรรจุอีก ในกรณีที่มี         
ผูสอบแขงขันไดเหลืออยูในบัญชีนอยกวาสิบคน ใหเรียกตามจำนวนที่เหลืออยูในบัญชีได 
 ทั้งนี้ คำวา “ตำแหนงอ่ืน” ให หมายถึง ชื่อตำแหนงเดียวกันแตตางสวนราชการดวย” 

 หลักเกณฑและวิธีดำเนินการ 

๑. การคนหาขอมูลรายละเอียดบัญชผีูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น 
  กรมพัฒนาที่ดิน คนหาบัญชีผูสอบแขงขันไดของสวนราชการอื่น ซึ่งสามารถดูรายละเอียด
บัญชีผู สอบแขงขันไดผานทางเว็บไซตศูนยรวมขอมูลขาวสารดานการสรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ.  
ที่ http://job.ocsc.go.th โดยตองตรวจสอบวามีบัญชีผูสอบแขงขันไดของสวนราชการใดที่ขึ ้นไวและยังไม
หมดอายุ มีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง มีวุฒิการศึกษา ความรูความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะเหมือนหรือใกลเคียงกับตำแหนงที่วางอยู โดยมีแนวทางการพิจารณาบัญชีผูสอบแขงขันได ดังนี ้

  ๑.1) ชื่อตำแหนงเดียวกัน หรือชื่อตำแหนงคลายคลึงกัน 
  1.๒) คณุวุฒิที่รับสมัคร 
  1.๓) หลักสูตรและวิธีการสอบตรงกับตำแหนงท่ีจะคัดเลือก 
  1.๔) จำนวนคนที่เหลือในบัญชีผูสอบแขงขันได 
  1.๕) อายุของบัญชีผูสอบแขงขันได 
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  1.๖) สวนราชการเจาของบัญชีผูสอบแขงขันไดตรวจสอบคุณวุฒิของผูสอบแขงขันไดครบถวน 
ทั้งนี้ ใหเลือกบัญชีผูสอบแขงขันไดจากสวนราชการที่เหมาะสมที่สุดจำนวน ๑ สวนราชการ ในการดำเนินการ
คัดเลือกของสวนราชการแตละครั้งตองเลือกบัญชีผูสอบแขงขันไดจากสวนราชการเพียง ๑ แหงเทานั้น 

 ๒. ตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดในตำแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญช ี
เปนผูไดรับการคัดเลือกในตำแหนงอื่น 

 3. การประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงและเกณฑผานการประเมิน 
  คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตำแหนงทำหนาที ่ประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหนง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการไดกำหนดไว ซึ่งอาจดำเนินการโดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบ
ขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอื ่น วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีไดตามความเหมาะสมกับความตองการของตำแหนง  
โดยกำหนดเกณฑผานการประเมินเพื่อขึ้นบัญชีเปนสอบแขงขันได วาตองไดคะแนนประเมินความเหมาะสมกับ
ตำแหนงไมตํ่ากวา รอยละ ๖๐ 

 4. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
  ประกาศขึ ้นบัญชีผู ไดรับการคัดเลือก เรียงตามลำดับที ่จากผู ไดคะแนนรวมสูงสุดลงมา
ตามลำดับ ถาไดคะแนนเทากันใหผูไดรับเลขประจำตัวเขารับการประเมินกอนเปนผูอยูในลำดับที่สูงกวา 

 5. การสงประกาศขึ้นบัญชผีูไดรับการคัดเลือก 
  สงประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือกดังกลาวไปยังสวนราชการเจาของบัญชี ภายใน ๕ วัน   
ทำการ นับแตวันประกาศขึ้นบัญชี 

 6. การเรียกผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจ ุ
  เรียกผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในตำแหนงที่วาง โดยดำเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี ้
   6.๑) ตรวจสอบกับสวนราชการเจาของบัญชีวา ผูนั ้นยังคงมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและ
แตงตั้ง 
   6.๒) มีหนังสือสงทางไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เรียกใหผู นั ้นมารายงานตัว ทั ้งนี ้ ว ันที่
กำหนดใหมารายงานตัวตองเปนวันที่หลังจากวันที่มีหนังสือใหมารายงานตัวไมนอยกวา ๕ วัน 
   6.๓) ในวันที่ผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัว ใหตรวจสอบอีกครั้งวายังคงเปนผูมีสิทธิที่จะ
ไดรับการบรรจุและแตงตั้งอยูหรือไม 
   6.๔) หากผูนั ้นยังเปนผูมีสิทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้ง ก็ใหผู นั ้นแสดงความจำนงเปน 
ลายลักษณอักษรวาจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตำแหนงที่มารายงานตัวครั้งนี้ พรอมทั้งขอสละสิทธิที่จะรับการ
บรรจุและแตงตั้งในตำแหนงอ่ืน ๆ ในการสอบครั้งเดียวกัน 
   6.๕) จัดสงหลักฐานการสละสิทธิไปเพื่อใหสวนราชการเจาของบัญชีตัดชื่อผูนั้นออกจากบัญชี 
ผูสอบแขงขันได เพ่ือปองกันการบรรจุซํ้าซอนกับสวนราชการอื่น 
   6.๖) ขอใหสวนราชการเจาของบัญชีจัดสงหลักฐานการสมัครสอบของผูนั้นไปยังสวนราชการ
ที่ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุ 
   6.๗) ใหสวนราชการออกคำสั ่งบรรจุและแตงตั ้งเขารับราชการในตำแหนงที่คัดเลือกได 
ตามลำดับที ่
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 7. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 
   เมื่อบรรจุผูไดรับการคัดเลือกแลว ใหตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผูไดรับการคัดเลือก  
วาสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม หากปรากฏภายหลังวาผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จ
การศึกษาหลังวันที่ปดรับสมัคร ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั้นออกจากราชการ
โดยพลัน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
   สำหรับการตรวจสอบใหสงหลักฐานการศึกษา (เชน ประกาศนียบัตร  ปริญญาบัตร) ไปยัง 
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือสถานศกึษาที่ผูนั้นสำเร็จการศึกษา 
 
๓. การคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ 
 ก.พ. มีมติใหกำหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ และวิธีการใหสวนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ  
เขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงไดโดยไมตองสอบแขงขัน โดยกรณีเหตุพิเศษ ซึ่งสวนราชการอาจ
คัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงได มีดังนี ้
 ๑. กรณีเปนผูไดรับทุนเลาเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ  
ที่สำเร็จการศึกษาแลว 
 ๒. กรณีเปนผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติใหสวนราชการจัดใหมีการศึกษาข้ึน 
เพ่ือเขารับราชการในสวนราชการใดสวนราชการนั้นโดยเฉพาะ 
 ๓. กรณีเปนผูสำเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกำหนด ซึ่งกรมอาจคัดเลือกบุคคลผูซึ ่งมีคุณวุฒิ   
ที่ ก.พ. กำหนด โดยเปนวุฒิที่เก่ียวของกับตำแหนงของกรมพัฒนาที่ดิน  
 ๔. กรณีเปนผูสอบแขงขันไดซึ่งไมสามารถมารับการบรรจุได เมื่อถึงลำดับที่ที่สอบได เพราะอยู
ระหวางรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหารและไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุ เมื่อบัญชี
ผูสอบแขงขันไดท่ีผูนั้นสอบไดถูกยกเลิกไปแลว 
 ๕. กรณีเปนผูสอบแขงขันไดซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดโดยไดมารายงานตัวเพื่อ 
ขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตุที่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการในตำแหนงที่สอบแขงขันไดตามกำหนดเวลาที่ทาง 
ราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 
 ๖. กรณีอ่ืนที่ ก.พ. อนุมัติ 

 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามกรณี ขอ ๑ และขอ ๒ ดังนี้ 
 ๑. ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนดไวพรอมหลักฐานการศึกษา 
 ๒. ใหผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น 
 ๓. ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน 
ทางจริยธรรม และเอกสารที่เก่ียวของตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด นอกจากนี้ อาจใชวิธีสัมภาษณเพ่ิมเติม 
อีกก็ได และในการจัดสรรผูไดรับคัดเลือกไปบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในหนวยงานตาง ๆ 
ของสวนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูมีอำนาจสั ่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณากำหนดตามที่ 
เห็นสมควร เชน ใหผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงเปนผูเลือกหนวยงานที่จะบรรจุเขารับราชการกอน 
หรือการจัดสรรตามภูมิลำเนาของผูไดรับคัดเลือก เปนตน 
 ๔. เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ไดพิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูไดรับคัดเลือก      
เขารับราชการแลว ก็ใหดำเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงได 
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 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกตามกรณี ขอ ๓ ดังนี้ 

 ๑. การตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 

 ๒. การเผยแพรขาวการรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๒.๑) การเผยแพรขาวการรับสมัครสอบคัดเลือกจะดำเนินการไดก็ตอเมื ่อผูมีอำนาจตาม
มาตรา ๕๗ ลงชื่อในประกาศรับสมัครแลว 
  ๒.๒) ตองเผยแพรประกาศรับสมัครใหทราบทั่วกัน 
  ๒.๓) ตองเผยแพรประกาศรับสมัครบนเว็บไซตของสำนักงาน ก.พ. เว็บไซตของสวนราชการ 
ที่รับสมัคร ปดประกาศรับสมัครในที่เปดเผย และอาจเผยแพรทางสื่ออื่น ๆ หรือเว็บไซตอื่น ๆ อีกก็ไดตามความ 
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย 

 ๓. การรับสมัครสอบคัดเลือก 
  ๓.๑) กำหนดเวลารับสมัครสอบ ตองไมนอยกวา ๕ วันทำการ 
  ๓.๒) กรณีที่รับสมัครทางอินเตอรเน็ตตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไมเวนวันหยุดเสาร-อาทิตย และ 
วันหยุดราชการระยะเวลารับสมัครก็จะตองไมนอยกวา ๕ วันทำการ 

 ๔. การดำเนินการคัดเลือก 
  ใหคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือก ตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กำหนดโดย 
คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกอาจตั ้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการ 
ปฏิบัติงาน หรือกรรมการอ่ืน หรือเจาหนาที่เพ่ือดำเนินการในเรื่องตาง ๆ ไดตามความจำเปน 

 5. การประกาศขึ้นบัญชีผูไดรับการคัดเลือก 
  การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลการดำเนินการ 
คัดเลือกอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี ้
  ๕.๑) ประกาศไมมีผูไดรับการคัดเลือก หากพิจารณาวาไมมีผูเหมาะสม 
  ๕.๒) ประกาศรายชื่อเฉพาะผูที่ไดรับการคัดเลือกและจะไดรับการบรรจุและแตงตั้งเทานั้น 
  ๕.๓) ประกาศรายชื่อผูไดรับการคดัเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกินจำนวนตำแหนงวางในขณะนั้น 
หากพิจารณาวาจะใชประโยชนในการเรียกบรรจุในอนาคต จะตองกำหนดระยะเวลาในการขึ้นบัญชีผูไดรับการ 
คัดเลือก โดยใหสวนราชการเปนผูกำหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินระยะเวลาตามที่กำหนดไวในหนังสือที่ ก.พ. กำหนดวุฒิ 
ใหคัดเลือกปจจุบัน 

 ๖. การตรวจสอบคุณวุฒ ิ
  กรณีผู สมัครสอบไดสมัครสอบไปกอนแลว เพราะมีคุณวุฒิใกลเคียงกับคุณวุฒิที ่ประกาศ      
รับสมัคร และเปนผูผานการคัดเลือกใหรวบรวมหลักฐานและตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิตามหนังสือสำนักงาน 
ก.พ. ที่กำหนดไว หากไมพบการรับรองคุณวุฒิจึงสงไปตรวจสอบที่สำนักงาน ก.พ. ตรวจสอบใหเรียบรอยกอน
ประกาศขึ้นบัญชีผูผานการคัดเลือก 

 

 

 

 



-๗- 

 ๗. การเรียกผูไดรับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ 
  เมื่อผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผูไดรับการคัดเลือก    
เขารับราชการ ก็ใหดำเนินการเรียกผูนั ้นมารับการบรรจุและสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดำรงตำแหนง กรณีที่มีผูผาน 
การคัดเลือกมากกวาจำนวนตำแหนงวาง และภายหลังมีตำแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูไดรับการ 
คัดเลือกที่เหลืออยูดังกลาว หรือจะดำเนินการคัดเลือกใหมก็ได ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผู มีอำนาจสั่งบรรจุ     
ตามมาตรา ๕๗ 

 ๘. การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา 
  เมื่อบรรจุผูไดรับการคัดเลือกแลว ใหตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของผูไดรับการคัดเลือก   
วาสำเร็จการศึกษาจริงหรือไม หากปรากฏภายหลังวา ผูไดรับการคัดเลือกรายใดไมสำเร็จการศึกษา หรือสำเร็จ
การศึกษาหลังวันที ่ปดรับสมัคร ใหผู บังคับบัญชาซึ ่งมีอำนาจสั่งบรรจุมาตรา ๕๗ สั่งใหผูนั ้นออกจากราชการ      
โดยพลัน ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  สำหรับการตรวจสอบใหสงหลักฐานการศึกษา (เชน ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร) ไปยัง 
หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบ หรือสถานศกึษาที่ผูนั้นสำเร็จการศึกษา 
 

 

 
 




