หลักเกณฑ์และแนวทาง
ในการพิจารณาดาเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดิน
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ ดาเนินการได้ 3 วิธี ดังนี้
1. การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดย
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุ คคลเข้ารับราชการ โดยในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเพื่อเป็น
ข้าราชการพลเรื อ นสามัญในตาแหน่ งประเภททั่ว ไป ระดับปฏิบั ติงาน และตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดั บ
ปฏิบัติการ กาหนดให้ใช้วิธีการสอบ 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
2. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง
3. การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ก.พ. เป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบภาคความรู้ ค วามสามารถทั่ ว ไป ส่ ว นราชการด าเนิ น การสอบ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
เมื่ อ ส่ ว นราชการมี ต าแหน่ ง ว่ า ง หรื อ คาดว่ า จะมี ต าแหน่ ง ว่ า งในระยะอั น ใกล้ และประสงค์
จะดาเนินการสอบแข่งขัน ให้ดาเนินการสอบแข่งขันโดยรับสมัครจากผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
ของ ก.พ. และดาเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ทั้ ง นี้ ให้ ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ดังนี้
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ
1. การตั้งคณะกรรมการดาเนินการสอบแข่งขัน
2. การประกาศรับสมัครและเผยแพร่ข่าวการรับสมัคร
2.1) การเผยแพร่ข่ าวการรับสมัครสอบแข่งขันจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผู้ดาเนินการสอบแข่งขันลงชื่อในประกาศรับสมัครแล้ว
2.2) ต้องเผยแพร่ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่วนราชการ
ที่รับสมัคร ปิดประกาศรับสมัครในที่เปิดเผย และอาจเผยแพร่ ทางสื่ออื่นๆ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ อีกก็ได้ตามความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
2.3) ต้องเผยแพร่ประกาศรับสมัครให้ทราบทั่วกันก่อนวัน รับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ซึ่งหากเป็นการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ประกาศรับสมัครก็จะต้องอยู่บนเว็บไซต์ ก่อนวันรับสมัคร 5 วันทาการ
2.4) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่ ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐
คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเขียน การสอบ
ปฏิบัติหรือสอบโดยวิธีอื่น ทั้งนี้ จะใช้วิธีการสอบหนึ่งวิธีหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ได้บุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง โดยต้องระบุวิธีการสอบไว้ในประกาศ
รับสมัครสอบให้ชัดเจนด้วย

-2-

2.5) การสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการ
ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่งทีจ่ ะบรรจุและแต่งตั้ง โดยวิธีการสัมภาษณ์หรือวิธีอื่น เพื่อประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทางาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย
อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ
บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้ สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จาเป็นสาหรับตาแหน่ง
2.6) ผู้ ส อบผ่ านการสอบแข่ งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตาแหน่ งจะต้ องได้
คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ และผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตาแหน่ งจะต้องได้คะแนน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ทั้งนี้ โดยให้คานึงถึงหลักวิชาการวัดผล
3. การรับสมัครสอบแข่งขัน
3.1) กาหนดเวลารับสมัครสอบ ต้องไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
3.2) ในกรณี ที่ มี เ หตุ ผ ลและความจ าเป็ น ผู้ ด าเนิ น การสอบแข่ ง ขั น อาจประกาศขยาย
กาหนดเวลารับสมัครสอบได้โดย
 เวลาที่ขยายต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันสุดท้ายของการสมัครสอบ
 ต้องประกาศการขยายเวลาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
3.3) กรณีที่รับ สมัครทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวัน หยุดเสาร์ -อาทิตย์ และ
วันหยุดราชการ ระยะเวลารับสมัครก็จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วันทาการ
4. การตรวจสอบคุณวุฒิ
กรณีผู้สมัครสอบได้สมัครสอบไปก่อนแล้ว เพราะมีคุณวุฒิใกล้เคียงกับคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
และเป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ให้ ส่ ว นราชการรวบรวมหลั ก ฐานแล้ ว ส่ ง มาตรวจสอบที่ ก ลุ่ ม งานรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สานักงาน ก.พ. ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อนประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
5. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
5.1) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้เรียงตามลาดับคะแนนรวมของผู้สอบผ่ านการสอบแข่งขันเพื่อวัด
ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตาแหน่งและความเหมาะสมกับตาแหน่งจากมากไปน้อย ในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน
ให้ผู้ที่ได้คะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่งมากกว่ าอยู่ในลาดับที่ดีกว่า แต่ถ้าคะแนนความเหมาะสมกับตาแหน่ ง
ยังเท่ากันอีก ให้เรียงลาดับตามเลขประจาตัวสอบแข่งขันจากน้อยไปมาก
5.2) ให้หัวหน้าส่วนราชการประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ทาการของ
ส่วนราชการที่รับสมัครสอบ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการนั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ.
และเผยแพร่ทางสื่ออื่นตามความเหมาะสม
5.3) บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตาม 5.1) ให้ใช้ได้ไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศ แต่ถ้าส่วนราชการ
นั้นได้จัดให้มีการสอบแข่งขันในตาแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งก่อนนั้นอีก และได้ประกาศบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นอันยกเลิก
5.4) ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นได้สละสิทธิที่จะเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง
ในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลาดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชี
ผู้สอบแข่งขันได้นั้น
5.5) ผู้ใดมีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ สอบแข่งขันได้ ถ้าผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ ารับ
ราชการภายในเวลาที่ส่วนราชการกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่อยู่ในลาดับที่ตามที่ปรากฏในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้นั้น
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6. การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารับการบรรจุ
จัดทาหนังสือเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ ในวัน เวลาที่ส่วนราชการ
กาหนด โดยมีหนั งสื อส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) แจ้งให้ ทราบกาหนดเวลาล่ว งหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน
นับตั้งแต่วันที่ที่ทาการไปรษณีย์รับฝาก
7. การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
เมื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ตรวจสอบการสาเร็จ การศึกษาของผู้สอบแข่งขันได้ว่าสาเร็จ
การศึกษาจริงหรือไม่ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่สาเร็จการศึกษา หรือสาเร็จหลังวันที่ปิดรับ
สมัคร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามนัย
มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สาหรับ การตรวจสอบให้ ส่งหลักฐานการศึกษา (เช่น ประกาศนียบัตร , ปริญญาบัตร) ไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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2. การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 18 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 กาหนดว่า “กรณีที่
ส่ว นราชการมีตาแหน่ งว่างในตาแหน่งประเภททั่ว ไป ระดับปฏิบัติงาน และตาแหน่งประเภทวิช าการ ระดับ
ปฏิบัติการ ซึ่งต้องการบุคคลที่มีวุฒิการศึกษาอย่างเดียวกั น และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่
เหมือนหรือใกล้เคียงกันกับตาแหน่งที่ได้มีการสอบแข่งขันและขึ้นบัญชีไว้ ให้ส่วนราชการสามารถคัดเลือกจาก
บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตาแหน่งอื่นได้ โดยเรียกผู้สอบแข่งขัน
ได้มารับการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งเป็นจานวนสามเท่าของตาแหน่งว่างแต่ไม่น้อยกว่าสิบคน โดยเรียก
ตั้งแต่ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุไปตามลาดับต่อกันไปเรื่อยๆ โดยไม่ซ้ากัน และเมื่อเรียกถึงคนสุดท้าย
ในบัญชีแล้ว แต่บัญชียังไม่ยกเลิกให้ย้อนกลับมาเรียกตั้ งแต่ลาดับแรกของผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุอีก ในกรณีที่มี
ผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในบัญชีน้อยกว่าสิบคน ให้เรียกตามจานวนที่เหลืออยู่ในบัญชีได้
ทั้งนี้ คาว่า “ตาแหน่งอื่น” ให้ หมายถึง ชื่อตาแหน่งเดียวกันแต่ต่างส่วนราชการด้วย”
 หลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการ
1. การค้นหาข้อมูลรายละเอียดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น
กรมฯ ค้นหาบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการอื่น ซึ่งสามารถดูรายละเอียดบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารด้านการสรรหาและเลือกสรร สานักงาน ก.พ. ที่ http://job.ocsc.go.th
โดยต้องตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการใดที่ขึ้นไว้และยังไม่หมดอายุ มีคุณสมบัติเฉพาะตรง
ตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง มีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะเหมือนหรือใกล้เคียงกั บ
ตาแหน่งที่ว่างอยู่
2. ตั้งคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตาแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกในตาแหน่งอื่น
3. การเตรียมการก่อนการรับสมัคร
พิจ ารณาชื่อ ต าแหน่ ง ที่ จ ะบรรจุ และคุณ วุ ฒิ ที่ส อดคล้ องกั บงานที่ จ ะปฏิ บั ติจ ากข้ อ มูล บั ญ ชี
สอบแข่งขันของส่วนราชการต่างๆ และตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของแต่ละบัญชีที่ขึ้นบัญชีไว้กับ
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่ว่างต้องสอดคล้องกัน และให้นาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
ในกรณีที่มีบัญชีคุณวุฒิอย่างเดียวกันขึ้นบัญชีอยู่หลายบัญชี จะพิจารณาใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ตามหลักเกณฑ์เรียงลาดับ ดังนี้
1. ชื่อตาแหน่งเดียวกัน
2. ชื่อตาแหน่งต่างกันแต่ใช้คุณวุฒิอย่างเดียวกันมีลักษณะงานที่ปฏิบัติคล้ายคลึงกัน
3. หลักสูตรการสอบ รายวิชาที่สอบแข่งขัน ควรมีการทดสอบความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตาแหน่งที่นามาคัดเลือก
4. กระทรวงที่ สั ง กัด ควรพิจ ารณาใช้บั ญ ชีผู้ ส อบแข่ งขั น ได้ ที่ อยู่ ใ นสั ง กั ดกระทรวง
เดียวกัน เนื่องจากลักษณะงานที่ปฏิบัติใกล้เคียงกัน
5. จานวนผู้สอบแข่งขันได้ที่เหลือในบัญชี ควรพิจารณาว่าบัญชีที่จะอนุมัติให้คัดเลือก มี
จานวนผู้สอบแข่งขันได้เหลืออยู่ในจานวนที่เหมาะสมหรือไม่ หากมีจานวนน้อยเกินไปก็พิจารณาใช้บัญชีอื่นต่อไป
เมื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้นาเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
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4. การประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งและเกณฑ์ผ่านการประเมิน
คณะกรรมการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งทาหน้าที่ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการได้กาหนดไว้ ซึ่งอาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบ
ปฏิบัติ หรือวิธีอื่น วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีได้ตามความเหมาะสมกับความต้องการของตาแหน่ง โดยกาหนดเกณฑ์ผ่าน
การประเมิน เพื่อขึ้น บั ญชีเป็ น สอบแข่งขัน ได้ ว่าต้องได้คะแนนประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 60
5. การประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ เรียงตามลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสูง ลงมาตามลาดับ ถ้าได้
คะแนนเท่ากันให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวเข้ารับการประเมินก่อนเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
6. การส่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ส่ ง ประกาศขึ้ น บั ญ ชี ผู้ ส อบแข่ ง ขัน ได้ ดั ง กล่ า วไปยั ง ส่ ว นราชการเจ้ า ของบั ญ ชี ภายใน 5 วั น
ทาการ นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี
7. การเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในตาแหน่งที่ว่าง โดยดาเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้
7.1) ตรวจสอบกับส่วนราชการเจ้าของบัญชีว่า ผู้นั้นยังคงมีสิทธิที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
7.2) มีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เรียกให้ผู้นั้นมารายงานตัว ทั้งนี้ วันที่กาหนดให้
มารายงานตัวต้องเป็นวันที่หลังจากวันที่มีหนังสือให้มารายงานตัวไม่น้อยกว่า 5 วัน
7.3) ในวันที่ผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัว ให้ตรวจสอบอีกครั้งว่ายังคงเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับการ
บรรจุและแต่งตั้งอยู่หรือไม่
7.4) หากผู้ นั้น ยังเป็ นผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ให้ผู้ นั้นแสดงความจานงเป็นลาย
ลักษณ์อักษรว่าจะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตาแหน่งที่มารายงานตัวครั้งนี้ พร้อมทั้งขอสละสิทธิที่จะรับ การบรรจุ
และแต่งตั้งในตาแหน่งอื่นๆ ในการสอบครั้งเดียวกัน
7.5) จัดส่งหลักฐานการสละสิทธิไปเพื่อให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีตัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้
สอบแข่งขันได้ เพื่อป้องกันการบรรจุซ้าซ้อนกับส่วนราชการอื่น
7.6) ขอให้ส่วนราชการเจ้าของบัญชีจัดส่งหลักฐานการสมั ครสอบของผู้นั้นไปยังส่วนราชการที่ผู้
นั้นประสงค์จะรับการบรรจุ
7.7) ให้ ส่ ว นราชการออกคาสั่ งบรรจุ และแต่ งตั้ง เข้า รับราชการในตาแหน่ งที่ส อบแข่งขั นได้
ตามลาดับที่
8. การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
เมื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้แล้ว ให้ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของผู้ส อบแข่งขันได้ว่าสาเร็จ
การศึกษาจริงหรือไม่ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สอบแข่งขันได้รายใดไม่สาเร็จการศึกษา หรือสาเร็จหลังวันที่ปิดรับ
สมัคร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้ ตามนัย
มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สาหรับ การตรวจสอบให้ ส่งหลักฐานการศึกษา (เช่น ประกาศนียบัตร , ปริญญาบัตร) ไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
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3. การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ก.พ. มีมติให้กาหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้า
รับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน โดยกรณีเหตุพิเศษ ซึ่งส่วนราชการอาจคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้ มีดังนี้
1) กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือต่างประเทศ ที่
สาเร็จการศึกษาแล้ว
2) กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดให้มีการศึกษาขึ้น
เพื่อเข้ารับราชการในส่วนราชการใดส่วนราชการนั้นโดยเฉพาะ
3) กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. จะกาหนด ซึ่งกรมอาจคัดเลือกบุคคลผู้ซึ่งมีคุณวุฒิที่
ก.พ. กาหนด โดยเป็นวุฒิที่เกี่ยวข้องกับตาแหน่งของกรม ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558 มี
จานวน 8 สาขาวิชา คือ
(1) ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์
(2) ปริญญาสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางพฤกษศาสตร์
(3) ปริญญาโทสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี หรือทางเคมีวิเคราะห์
(4) ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจุลชีววิทยา
(5) ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์
(6) ปริญญาโทสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางโรคพืช หรือทางโรคพืชวิทยา
(7) ประกาศนี ย บัต รวิช าชีพสาขาวิช าการพิมพ์ หรือประกาศนียบัตรวิ ช าชีพชั้นสู ง
สาขาวิชาการพิมพ์
(8) ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
ทางวิศวกรรมโยธา
4) กรณี เ ป็ น ผู้ ส อบแข่ ง ขั น ได้ ซึ่ ง ไม่ ส ามารถมารั บ การบรรจุ ไ ด้ เมื่ อ ถึ ง ล าดั บ ที่ ที่ ส อบได้
เพราะอยู่ระหว่างรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและได้มารายงานตัวขอรับ การบรรจุ
เมื่อบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ที่ผู้นั้นสอบได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
5) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้โดยได้ม ารายงานตัวเพื่อ
ขอรับการบรรจุแล้ว แต่มีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่สอบแข่งขันได้ตามกาหนดเวลาที่ทาง
ราชการจะบรรจุและแต่งตั้ง
6) กรณีอื่นที่ ก.พ. อนุมัติ
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามกรณี ข้อ 1) และข้อ 2) ดังนี้
1. ให้ผู้ประสงค์จะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กาหนดไว้พร้อมหลักฐานการศึกษา
2. ให้ผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้น
3. ให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา ผลการประเมิน
ทางจริยธรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกาหนด นอกจากนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์เพิ่มเติม
อีกก็ได้ และในการจัดสรรผู้ได้รับคัดเลือกไปบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้ งให้ดารงตาแหน่งในหน่วยงานต่าง ๆ
ของส่วนราชการ คณะกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผู้มีอานาจสั่ งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณากาหนดตามที่
เห็นสมควร เช่น ให้ผู้มีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ ยตลอดหลักสูตรสูงเป็นผู้เลือกหน่วยงานที่ จะบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อน หรือการจัดสรรตามภูมิลาเนาของผู้ได้รับคัดเลือก เป็นต้น
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4. เมื่อผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ได้พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้ได้รับคัดเลือกเข้า
รับราชการแล้ว ก็ให้ดาเนินการสั่งบรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งได้
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกตามกรณี ข้อ 3) ดังนี้
1. การตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
2. การเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือก
2.1) การเผยแพร่ข่าวการรับสมัครสอบคัดเลือกจะดาเนินการได้ก็ต่อเมื่อ ผู้มีอานาจตามมาตรา
57 ลงชื่อในประกาศรับสมัครแล้ว
2.2) ต้องเผยแพร่ประกาศรับสมัครให้ทราบทั่วกัน
2.3) ต้องเผยแพร่ประกาศรับสมัครบนเว็บไซต์ของสานักงาน ก.พ. เว็บไซต์ของส่วนราชการ
ที่รับสมัคร ปิดประกาศรับสมัครในที่เปิดเผย และอาจเผยแพร่ทางสื่ออื่นๆ หรือเว็บไซต์อื่น ๆ อีกก็ไ ด้ตามความ
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
3. การรับสมัครสอบคัดเลือก
3.1) กาหนดเวลารับสมัครสอบ ต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
3.2) กรณีที่ รั บ สมัค รทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่ ว โมง ไม่เว้ นวันหยุ ดเสาร์ -อาทิต ย์ และ
วันหยุดราชการ ระยะเวลารับสมัครก็จะต้องไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
4. การดาเนินการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือก ตามหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกที่กาหนดโดย
คณะกรรมการด าเนิ น การคั ดเลื อกอาจตั้ งกรรมการสั ม ภาษณ์ กรรมการออกข้อ สอบ กรรมการทดสอบการ
ปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น หรือเจ้าหน้าที่เพื่อดาเนินการในเรื่องต่างๆ ได้ตามความจาเป็น
5. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศผลการดาเนินการ
คัดเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1) ประกาศไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก หากพิจารณาว่าไม่มีผู้เหมาะสม
5.2) ประกาศรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและจะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเท่านั้น
5.3) ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งหมด ซึ่งอาจจะเกินจานวนตาแหน่งว่างในขณะนั้น
หากพิจารณาว่าจะใช้ประโยชน์ในการเรียกบรรจุในอนาคต จะต้องกาหนดระยะเวลาในการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการ
คัดเลือก โดยให้ส่วนราชการเป็นผู้กาหนด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในหนังสือที่ ก.พ. กาหนดวุฒิ
ให้คัดเลือกปัจจุบัน
6. การตรวจสอบคุณวุฒิ
กรณีผู้สมัครสอบได้สมัครสอบไปก่อนแล้ว เพราะมีคุณวุฒิใกล้เคียงกับคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร
และเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกให้รวบรวมหลักฐานและตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่
นร 1004/ว 5 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 หรือหนังสื อส านักงาน ก.พ. ที่กาหนดในทุกๆ 2 ปีงบประมาณ
หากไม่พบการรับรองคุณวุฒิจึงส่งไปตรวจสอบที่กลุ่มงานคุณวุฒิ ส านักงาน ก.พ. ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก
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7. การเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ
เมื่อผู้มีอานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาเห็นสมควรที่จะบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับ
ราชการ ก็ ให้ ด าเนิ น การเรี ย กผู้ นั้ น มารั บ การบรรจุแ ละสั่ ง บรรจุแ ละแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ ง กรณีที่ มี ผู้ ผ่ า น
การคัดเลือกมากกว่าจานวนตาแหน่งว่าง และภายหลังมีตาแหน่งว่างเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการ
คัดเลือกที่เหลืออยู่ดังกล่าว หรือจะดาเนินการคัดเลือกใหม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57
8. การตรวจสอบการสาเร็จการศึกษา
เมื่อบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาของผู้ได้รับการคัดเลือกบรรจุ
ว่าสาเร็จการศึกษาจริงหรือไม่ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้ได้รับการคัดเลือกรายใดไม่สาเร็จการศึกษา หรือ สาเร็จ
หลังวันที่ปิดรับสมัคร ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุมาตรา 57 สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการโดยพลัน ทั้งนี้
ตามนัยมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
สาหรั บ การตรวจสอบให้ ส่ งหลั กฐานการศึกษา (เช่น ประกาศนียบัตร, ปริญญาบัตร) ไปยัง
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรือสถานศึกษาที่ผู้ได้รับการคัดเลือกสาเร็จการศึกษา


