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คํานํา 
 

 การสรรหาบุคคลเขารับราชการเปนกระบวนการเพื่อใหไดบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถ มีคุณสมบตัิเหมาะสมเขาปฏิบัติงานในแตละตําแหนงตองอาศัยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง เอาใจใส และระยะเวลาดําเนนิการเปนอยางมาก การสรรหาบุคคลเขารับราชการจงึถอื

ไดวาเปนสวนหนึง่ในการบรหิารทรพัยากรบุคคลใหมีประสิทธิภาพบรรลุผลตามเปาหมายของ

หนวยงานที่ตัง้ไว 

 ในเอกสารฉบับนี้ ผูขอประเมินจึงไดรวบรวมหลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับการสรรหา

บุคคลเขารับราชการตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนดโดยสรุปผลการดําเนินการ

สรรหาบุคคลเขารับราชการ ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหา ตลอดจนขอเสนอแนะ

ที่เหน็วานาจะเปนประโยชนตอบุคคล หรือเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลตอหนวยงานราชการตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
(Executive Summary) 

 

 จากบทบาทภารกิจที่ไดเปลีย่นแปลงไปของสวนราชการ ซึ่งจะเกิดผลกระทบตอการ

บริหารงานบุคคลโดยตรง การเปลี่ยนแปลงตางๆ ในปจจุบันทัง้ทางเศรษฐกิจ เทคนคิวิทยาการ 

และสภาพแวดลอม ทาํใหสวนราชการตองสูญเสียอัตรากาํลังคน เชน ขาราชการเกษียณอายุ 

ลาออก โอนไปรับราชการที่หนวยงานอื่น ยายไปปฏิบัติงานในกลุมงานอื่นในหนวยงานเดียวกัน และ

กรณีอ่ืนๆ ทีน่อกเหนือจากทีก่ลาวมาขางตน เชน ตาย ไลออก เปนตน แตในขณะเดียวกันก็ได

อัตรากําลังคนเพิ่ม โดยการบรรจุขาราชการใหม รับโอนมาจากหนวยงานอื่น ยายมาปฏิบัติงานใน

กลุมงานอื่นในหนวยงานเดียวกัน และการบรรจุกลับเขารับราชการ 

 การสรรหาบุคคลเปนวิธีการหนึ่งที่จะไดบุคคลตามความตองการ จึงเปนกระบวนการที่

สําคัญในการวางแผนบริหารกําลังคนและเปนจุดเริ่มตนที่จะทําใหไดคนดีมีความรูความสามารถ

มารับราชการ และเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่ก.พ. กาํหนด ดังนั้น การวางแผน

การสรรหาขาราชการจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญและจะตองสัมพันธกับจํานวนอัตราตําแหนงใหม 

ตําแหนงวาง และการสูญเสียอัตรา ซึ่งการสรรหาบุคคลมาทาํงานโดยปกติมักเกิดขึ้นเมื่อมี

ตําแหนงวาง อาจเกิดจากกรณี ตาย ลาออก โอนยาย เกษียณอายุ และไดรับอนุมัติตําแหนงเพิม่

ใหม การสรรหาจึงเปนขั้นตอนที่สําคัญซึ่งใหไดบุคคลที่ตองการดวยความโปรงใสและเปนธรรม 

 

 วิธีการสรรหาบุคคลสามารถดําเนนิการไดหลายวิธี แตผูขอประเมินจะขอกลาวถึง

วิธีดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการที่ใชดําเนินการเปนหลกัโดยมีวิธีการดังตอไปนี้ 

 
การสอบแขงขัน 
 การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการสอบแขงขัน จะตองดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวนัที ่9 กนัยายน 2545 

เร่ือง หลกัสูตร วิธกีารสอบแขงขัน และวิธกีารดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี

ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงอ่ืน และการยกเลิก

บัญชีผูสอบแขงขันได และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 

2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวธิีดําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลือ่น

ขาราชการพลเรือนสามัญขึน้แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 



 

 ทั้งนี้ ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนมา กรมปศุสัตวไดดําเนินการรับสมัคร

สอบแขงขัน 2 วิธ ีคือ 

 1. การสมัครสอบดวยตนเอง โดยการใหผูสมัครมายืน่ใบสมัครดวยตนเอง ตามวนั เวลา 

และสถานทีท่ีก่ําหนดไวในประกาศรับสมัครสอบแขงขัน 

 2. การสมัครผานทางอินเตอรเน็ต เปนการใหผูสมัครเขาไปกรอกรายละเอียดการสมคัร

สอบในตําแหนงที่เปดรับสมคัรสอบแขงขันในเว็บไซต โดยที่ผูสมัครไมตองเดินทางมาสมัครสอบ 

นอกจากการรับสมัครสอบแขงขันทางอนิเตอรเน็ตแลว ในอนาคตขางหนายงัมีการ

ใหบริการอัตโนมัติเกี่ยวกับการแจงขอมูล ขาวสารตางๆ ของการสอบแขงขันผานหมายเลข

โทรศัพทมือถือของผูสมัครสอบ โดยมีใหเลือกใช 2 บริการ ดังนี ้

1. บริการแจงเตือน 

ผูสมัครจะไดรับการแจงเตือนอัตโนมัติผานหมายเลขโทรศัพทมือถือทีล่งทะเบียนไว เมื่อ

ขอมูลในเว็บไซตมีการเปลี่ยนแปลง ซึง่ผูสมัครจะตองเขามาตรวจสอบรายละเอียดหรือขอมูลทีม่ี

การเปลี่ยนแปลง อีกครั้งในเว็บไซต เปนบริการเตือนความจาํใหผูใชบริการเขามาตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของขอมูลในเว็บไซตรับสมัครงาน เพื่อไมใหผูใชบริการพลาดในทุกข้ันตอนของการ

สมัครสอบตั้งแตเร่ิมตนจนจบโครงการโดยบริการแจงเตือนนี้ประกอบดวย 

1. แจงเตือนเมื่อมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

2. แจงเตือนเมื่อมีการประกาศแจง กาํหนด วัน เวลาสอบ 

3. แจงเตือนเมื่อมีการประกาศแจง สถานที่สอบ 

4. แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ก 

5. แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ข 

6. แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ค 

7. แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกบรรจุตามอัตราและรายละเอยีดการ

รายงานตวั 

8. แจงเตือนเมื่อมีหนวยงานราชการอื่น เปดรับสมัครออนไลน 

โดยผูสมัครสามารถเลือกรับเฉพาะขอมูลทีต่องการเทานัน้ และสามารถที่จะยกเลกิบริการ

ไดตลอดเวลา 

2. บริการตรวจสอบขอมูลเฉพาะบุคคล 

ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองไดผานโทรศัพทมือถือ โดยไมตองลงทะเบียน

ไวกอน เพยีงสงขอความมายังหมายเลขโทรศัพท ที่ระบุ ซึ่งขอมูลทีผู่สมัครจะไดรับจะเปนขอมลู

ของตนเองเทานั้น เปนการพมิพขอความและสง SMS มาที่ระบบเพื่อใหระบบตรวจสอบขอมูลของ



ผูใชบริการและสงกลับไปเพือ่แจงขอมูลตามที่ผูใชบริการตองการ โดยผูสมัครยังคงสามารถ

ตรวจสอบขอมูลของตนเองไดจากเว็บไซต บริการตรวจสอบขอมูลเฉพาะบุคคลประกอบดวย 

1. การตรวจสอบสิทธิในการเขาสอบ 

2. การตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบ 

3. การตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. 

4. การตรวจสอบวันเวลาและสถานที่รายงานตัว 

 การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยผานระบบอินเตอรเน็ต วิธีนี้เปนวิธีการใหมที่องคกร

ตางๆ เร่ิมนํามาใชในการรับสมัคร เปนการใชความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูที่

ประสงคจะเขารับราชการสามารถดําเนินการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตได เปนการอํานวยความ

สะดวกแกผูสมัครสอบ ยังเปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน ทําใหผูสมัครสอบมี

ความรูสึกวามีความทันสมัย ติดตอสะดวก เปนการประหยัดทัง้เวลาและคาใชจายในการเดนิทาง

มาสมัครสอบดวยตนเอง 
 

การคัดเลือก 

การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการคัดเลือก จะตองดาํเนนิการตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2536 

เร่ือง การคัดเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเขารับราชการ หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 10 ลงวนัที่ 

20 พฤษภาคม 2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเตมิหลักสตูรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธกีาร

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก และวธิีดําเนินการ

คัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นและหนังสือ

สํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 วุฒทิี ่ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 

 
การสอบคัดเลือก 

การสรรหาบุคคลโดยการดําเนินการสอบคดัเลือก จะตองดําเนินการตามหลกัเกณฑและ

วิธีการตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 24 ลงวนัที ่24 พฤศจิกายน 2535 เร่ือง 

หลักสูตรและวิธีการดําเนนิการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบญัชี และการยกเลิกบญัชีผูสอบคัดเลือกได เปนวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อ

เลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตางๆ และหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

0708.4/ว 10 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการ

สอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการ



สอบคัดเลือก และวิธีดําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 
การนาํรายชือ่ผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงหนึ่งไปขึน้บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
อ่ืน 

การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการการนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2545 เร่ือง หลักสูตร 

วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิก

บัญชีผูสอบแขงขันได และหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 

2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก และวธิีดําเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญขึน้แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 
ปญหาอุปสรรค 
 1. กรมปศุสัตวมีทางเลือกในการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการคอนขางนอย 

เนื่องจากบางตําแหนงไมมีผูมาสมัครสอบหรือมีจํานวนที่สมัครสอบนอยมาก เชน ตําแหนง

เภสัชกร 3 ตําแหนงนักวิชาการเงนิและบญัชี 4 เปนตน ทําใหหนวยงานมีขอจํากัดในการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลไมสามารถคดัเลือกบุคคลที่มีความรูความสามารถทีห่นวยงานตองการอยางแทจริง

ได 

 2. ในปจจุบันแมวาจะมีการระบบการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตมาใช ซึ่งเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครสอบมากยิง่ขึ้น อาทิเชน สามารถสมัครสอบไดตลอดเวลาทกุวนั 

ประหยัดทัง้เวลาและคาใชจายในการเดินทางมาสมัครสอบ เปนตน แตก็มีปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ 

คุณวุฒิการศึกษาของผูสมคัรสอบ กรมปศุสัตวไมสามารถตรวจสอบไดวาผูสมัครสอบมีคุณวุฒิ

การศึกษาตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่ก.พ. กาํหนดหรือไม เพราะการสมัครสอบทาง

อินเตอรผูสมัครสอบจะตองเปนผูรับรองตนเองในเบื้องตน 

 3. ขาดบุคลากรในการดําเนินการกระบวนการสรรหาบคุคลเพื่อเขารับราชการ ที่เพยีงพอ

กลาวคือ การดําเนนิการสรรหาบคุคลแตละขั้นตอนที่ตองอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง เอาใจ

ใส มีระยะเวลาดําเนินการ และตองมีความโปรงใสเปนอยางมาก ถาการสอบมีจํานวนผูสมัครสอบ



เปนจํานวนมาก หรือมกีารสอบหลายตาํแหนงในเวลาใกลๆ กนั ทําใหเกิดการขาดบุคลากรที่จะมา

ดําเนนิการสรรหาบุคคลในเรื่องตางๆ เชน การทาํขอสอบ การคุมสอบ เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการที่ผานมา ผูขอประเมินมีความเห็นวา

หนวยงานควรใหความสําคญัอยางจรงิจัง โดยควรพจิารณาถึงเรื่อง ดังตอไปนี้ 

 1. การวางแผนสรรหาคนรุนใหมเขามาทํางาน ซึ่งในหนวยงานตางๆ ทีม่ีขาราชการรุนใหม

จํานวนนอยควรจะตองมกีารสรรหากําลงัคนรุนใหมเขามาทาํงานใหมากขึ้น โดยใหมีสัดสวนของ

ขาราชการรุนเกาตอขาราชการรุนใหม (ระดับปฏิบัติ) อยูในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อความสมดุลใน

การทาํงาน เนือ่งจากคนรุนใหมจะมีความรูใหมๆ และมคีวามชาํนาญในการใชเทคโนโลยีสมยัใหม

ตลอดจนมีความคลองตัว เมื่อผสมผสานกับคนรุนเกาซึง่มีประสบการณในการทํางานก็จะ

กอใหเกิดผลดตีอประสิทธิภาพการทาํงานของหนวยงานในภาพรวม ทัง้ยังเปนการเตรยีมกําลงัคนไว

รองรับงานในอนาคตเมื่อคนรุนเกาเกษยีณอายุราชการ 

 2. การเตรียมกําลังคนเพื่อสืบทอดตําแหนงงาน โดยเฉพาะตําแหนงทีม่ีความสาํคัญตอ

หนวยงาน เปนตําแหนงระดบัผูบังคับบัญชาในการกาํหนดนโยบาย วนิิจฉัยสัง่การ เชน นักบริหาร 

หรือตําแหนงในระดับผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ตําแหนงหวัหนาหนวยงานในสวน

ภูมิภาค ตลอดจนตําแหนงที่มีความรูความชํานาญเฉพาะสูงเพื่อนําไปสูการวางแผนสืบทอด

ตําแหนง 

3. การหมนุเวยีนขาราชการ คือ การโยกยายขาราชการไปดํารงตําแหนงอื่น เพื่อให

ขาราชการมีความรูความสามารถและประสบการณกวางขวางขึ้น กระตุนขาราชการใหเกิดความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหมๆ เปนการเตรียมขาราชการใหเหมาะสมกับตําแหนงทีม่ีหนาที่

ความรับผิดชอบสูงกวาเดิม กอใหเกิดประโยชนแกขาราชการ การประสานงานและความเขาใจ

ระหวางหนวยงาน การมีมนษุยสัมพนัธ ความสามัคคีระหวางขาราชการ 

 4. การเกลี่ยกําลังคน คือ การดําเนินการเพื่อโยกยายถายเทขาราชการในหนวยงานทีม่ี

ความจําเปนนอยกวาไปสูหนวยงานที่มีความจาํเปนมากกวา เพื่อใหการใชกําลงัคนเกดิประโยชน

สูงสุด โดยจะตองมีการศึกษาวิเคราะหเพื่อหาจํานวนที่ตองการ พจิารณาถงึความรูความสามารถ

ของขาราชการในหนวยงาน 

 

ถึงแมวาการสรรหาบุคคลเขารับราชการจะมีความสําคญัในการกลัน่กรองบุคคลทีม่ี

คุณภาพเขาสูหนวยงาน ซึ่งจะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานและการบริหารงานบุคคลของ

หนวยงานเปนไปไดดียิ่งขึ้น แตก็ไมใชปจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานได



อยางมีประสิทธิภาพ ยังขึน้อยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูบงัคับบัญชา เพื่อรวมงาน ระบบการ

ทํางาน การพฒันาบุคคล สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ขวัญและกําลงัใจ เปนตน การสรรหาบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพนั้นเปนเพียงการเริ่มตนที่ด ีคือ เลือกไดคนดีมีความรูความสามารถและ

คุณลักษณะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานเทานั้น เร่ืองระบบการบริหารงาน 

และการบริหารงานบุคคลดานอืน่ๆ ภายในหนวยงานกต็องดําเนนิการ เพื่อทีจ่ะรักษาบุคลากรที่ได

สรรหาใหอยูทาํงานกับหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

        
 หนา 

บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
บทที่ 1  บทนํา           1 

  - หลักการและเหตุผล         1 

  - วัตถุประสงค          1 

  - ระยะเวลาดําเนินการ         1 

  - นิยามศัพทเฉพาะ         1 

  - ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ        2 
 
บทที่ 2  การสรรหาบุคคลเขารับราชการ       3 

  - ความจําเปนและความสําคัญในการสรรหาบุคคลเขารับราชการ    3 

  - หลักการสรรหาบุคคลเขารับราชการ       4 

  - ระบบการสรรหาบุคคลเขารับราชการ       4 

  - การสรรหาบุคคลเขารับราชการสามารถสรรหาไดจาก     5 
 
บทที่ 3  การดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ      6 

  - การสอบแขงขัน          6 

  - การคัดเลือก          13 

  - การสอบคัดเลือก         15 

  - การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่ง      16 

  ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น 
 
บทที่ 4  บทสรุป ปญหา และขอเสนอแนะ      18 

  - สรุปผลดําเนินการสรรบุคคลเขารับราชการ      19 

  - ปญหาอุปสรรค          23 

  - ขอเสนอแนะ          23 

 



บรรณานุกรม              



                 หนา 
ภาคผนวก          

- เอกสารหมายเลข 1  หนังสือสํานักงาน ก.พ.     25 

ที่ นร 0708.7/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 

เร่ือง หลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการสอบแขงขัน 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อ 

ผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันได 

ในตําแหนงอื่นและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

- เอกสารหมายเลข 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ.      36 

ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 

เร่ือง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

- เอกสารหมายเลข 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ.      41 

ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 

เร่ือง หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของ 

ผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิก 

บัญชีผูสอบคัดเลือกได 

- เอกสารหมายเลข 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ.      46 

ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและ 

วิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการ 

สอบคัดเลือก และวิธีดําเนินการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญ 

ข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 
 การปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐซ่ึงประกอบดวยบุคคลจํานวนมาก จึงจําเปนตอง

ปรับเปลี่ยนตนเองใหสอดรับและสนองตอสภาวะใหมของสังคมทีเ่ปลีย่นไป โดยตองปรับบทบาทให

สามารถทาํหนาที่ใหมของตนอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น การจัดระบบงานของรัฐให

มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองกับความตองการของประชาชน ตลอดจนใหคํานงึถงึความคิดของ

ประชาชนเปนสําคัญ เพื่อผลักดันใหมีการเปลี่ยนแปลงไปสูการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมที่เนน

ผลผลิตและผลลัพธ อันกอใหเกิดประโยชนตอประชาชน เปนระบบราชการที่ยืดหยุน โปรงใส 

เปนธรรม และไดรับความเชื่อถือจากประชาชน เปนระบบที่สรางใหเจาหนาที่ของรัฐมีนิสัยการ

ทํางานอยางผูรูจริง ทาํจริง มีผลงาน มีความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติงานอยางมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

 ในการนี้ ผูศึกษาจึงเห็นความสาํคัญและความจาํเปนที่จะตองมีคูมือการสรรหา

บุคคลเขารับราชการ สําหรบัเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานไดศึกษาและสามารถปฏิบัติงานที่

เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธภิาพยิง่ขึ้น 

 
วัตถุประสงค 
 1. เพื่อใหสอดคลองกับการปฏิรูประบบราชการและบทบาทภารกิจที่เปลี่ยนแปลง

ไป 

 2.  เพือ่ใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธภิาพและสามารถใชศกัยภาพของบุคลากรไดอยาง

เต็มที ่

 3. เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

 
ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เดือนกรกฎาคม  2550  ถึง  เดือนสิงหาคม  2550 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 การสรรหา (Recruitment) หมายถงึ การแสวงหาบุคคลที่มีความรูความสามารถและ

คุณสมบัติอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงงานใดงานหนึ่งมาจํานวนหนึง่ เพื่อที่จะทาํ

การเลือกสรร 



 การเลือกสรร (Selection) หมายถงึ การพจิารณาบุคคลที่ไดทําการสรรหามาทัง้หมด และ

ทําการคัดเลือกเพื่อใหไดบุคคลที่เหมาะสมที่สุดไว 

 การสอบแขงขัน หมายถงึ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการโดยวิธกีาร

สอบแขงขัน 

 การคัดเลือก หมายถงึ การสรรหาและเลอืกสรรบุคคลเขารับราชการโดยวิธีการคัดเลือก 

 การสอบคัดเลือก หมายถึง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการโดยวธิีการสอบ

คัดเลือก 

 การนํารายชื่อ หมายถึง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเขารับราชการโดยวิธีการนํา

รายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

1. กรมปศุสัตวจะมีแนวทางบริหารงานบุคคลมีประสิทธภิาพและสามารถใชศักยภาพของ

บุคลากรไดอยางเต็มที ่

2. เจาหนาที่จะสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิง่ขึ้น 

3. สามารถใชเปนแหลงอางอิงได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 2 
การสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

 
 การสรรหาบุคลากรของหนวยงาน คือ ระบบการกลั่นกรองบุคลากรในขั้นตน เร่ิมจาก

เงื่อนไขการประกาศรับสมัคร ไดแก คุณสมบัติ คุณวุฒกิารศึกษา และประสบการณการทาํงาน 

และการคัดเลือกจากการสอบ ไดแก การสอบความรูทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในขั้นสุดทาย

เปนการสอบสัมภาษณ เพื่อคัดเลือกบุคลากร ที่มีความรูความสามารถและเหมาะสม เขาเปน

บุคลากรของหนวยงาน ตามหลักการทีว่า "บรรจุคนใหถูกตองและเหมาะสมกับตําแหนงงาน" โดย

จะตองคํานึงถงึความสําเร็จขององคกรที่ตองอาศัยบุคลากรที่ดี มีประสิทธิภาพในการทํางาน 

ประหยัดคาใชจาย ลดตนทุนจะสามารถแขงขันกับหนวยงานอืน่ได เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา 

ประสิทธิภาพของหนวยงานนั้น นอกจากจะขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ เชน เงิน วัสดุอุปกรณ และการ

จัดการแลวยังขึ้นอยูกับผูปฏิบัติงานอีกดวย เพราะไมวาปจจัยดังกลาวจะดีเพียงใด หาก

ผูปฏิบัติงานไมดีแลวก็จะทาํใหหนวยงานไมสามารถดาํเนินงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่วาง

ไวอยางมีประสิทธิภาพได 

 
ความจําเปนและความสําคัญในการสรรหาขาราชการ 

1 การบริหารงานของหนวยงานของรัฐนั้น เจาหนาที่ของรัฐเปนปจจัยสําคัญในการ

ดําเนนิงาน เนือ่งจาก 

1.1 เจาหนาทีข่องรัฐเปนผูปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 

1.2 เจาหนาทีข่องรัฐจะเปนผูใชทรัพยากรในการปฏิบัตหินาที ่

2 ความสาํคัญของหนวยงานของรัฐ คือ การสรรหาคนเขาทํางานจะตองพิจารณา

เครงครัดในเรื่องความรูความสามารถของผูที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ เพือ่จะจัดใหเหมาะสมกับงาน

ที่จะดําเนนิการ และหาวิธทีีจ่ะจูงใจใหผูนัน้อยูผูกพันกับงานใหนานที่สุดเทาที่จะนานได 

3 แนวคิดและแนวทางการสรรหาบุคคลเพือ่ใหไดคนดีเขารับราชการ คือ 

3.1 การเลือกสรรบุคคลตองใช “ระบบคุณธรรม” 

3.2 การเลือกสรรตองมีความยุติธรรม ทกุคนยอมมีโอกาสเทาเทียมกนั 

3.3 ตองมีเกณฑมาตรฐานในการเลือกสรร 

3.4 ตองใหบุคคลผูนั้นอยูในตําแหนงทีเ่หมาะสมกับความรูความสามารถ ทกัษะ 

และอุปนิสัย 

 

 



 
หลักการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 
 1 ใหความเปนธรรมและเสมอภาคในโอกาสแกบุคคลทีม่ีสิทธิเทาเทยีมกัน โดยไมคาํนงึถงึ

ฐานะ ตระกูล ภูมิลําเนา เพศ ศาสนา และสถาบนัการศึกษา 

 2 ใหไดมาตรฐานทั้งในดานเทคนิคและวธิดีําเนนิการเพือ่ใหไดคนดี มคีวามรู

ความสามารถ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับตําแหนงหนาทีม่ากที่สุด 

 3 ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และประหยดัทั้งผูสมัคร และการดําเนนิการ 

 4 ใหผูสมัครมโีอกาสเลือกงาน และหนวยงานมีโอกาสเลือกคน 

 
ระบบการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 
 1 ระบบอุปถัมภ (Patronage System) เปนระบบการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยใช

เหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธเปนหลกัสําคัญ โดยไมคํานงึถงึความรู ความสามารถ และ

ความเหมาะสมเปนประการหลักลักษณะทั่ว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภจงึมีลักษณะตรงกนัขามกับ

ระบบคุณธรรม ระบบนีม้ีชื่อเรียกอีกหลายชื่อ เชน ระบบชุบเลี้ยง (Spoiled system) ระบบพรรค

พวกหรือระบบเลนพวก (Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) 

2 ระบบคุณธรรม (Merit System) เปนวธิีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใชการสอบ

รูปแบบตางๆ เพื่อประเมนิความรู ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามตองการ โดยไม

คํานึงถึงเหตุผลทางการเมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสําคัญ ระบบคุณธรรมจะมีหลกั 4 

ประการ คือ 

  2.1 หลักความมั่นคง (Security of Tenlure) หลักประกนัการปฏิบัติงานที่องคการ

ใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครอง จะไมถูกกลัน่แกลงหรือถกูใหออกจากงานโดยปราศจาก

ความผิด ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง ชวยใหผูปฏิบตัิงานรูสึกมั่นคงในหนาที ่

  2.2 หลักความสามารถ (Rule of Competence) การยึดถือความรู

ความสามารถเปนเกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถให

เหมาะสมกับตําแหนงมากที่สุดโดยจะบรรจุแตงตั้งผูที่มคีวามเหมาะสมตามเกณฑมากกวา เพื่อให

ไดคนที่เหมาะกับงานจริงๆ (Put the right man to the right job) หากจะมีการแตงตั้งพนักงาน

ระดับผูบริหาร ก็จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานขดีความสามารถหรือศักยภาพของการ

บริหารงานในอนาคต 

2.3 หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political Neutrality) การไมเปดโอกาสให

มีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพลของนกัการเมืองหรือ

พรรคการเมืองใดๆ 



  2.4 หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equal of Opportunity) การเปดโอกาสทีเ่ทา

เทียมกันในการสมัครงานสาํหรับผูสมัครทีม่ีคุณสมบัติ ประสบการณ และพื้นความรูตามที่ระบุไว 

โดยไมมีขอกีดกัน อันเนื่องจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เกณฑจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอภาคในโอกาส 
การสรรหาบคุคลสามารถสรรหาไดจาก 

  1 การสรรหาจากภายในหนวยงาน เปนนโยบายอยางหนึ่งของหนวยงานที่

ตองการจะสรางพลังทรัพยากรบุคคลใหมีความเขมแข็ง รวมทัง้การมปีระสิทธิภาพในการทาํงาน

และทํางานเปนระบบเดียวกนัแบบเปนทีมงาน เพราะวาบุคลากรที่สรรหาไดจากภายในหนวยงาน

นั้น เปนบุคคลที่มีประสบการณในการทาํงาน คุนเคยกับระบบการทาํงาน และมีความจงรักภักดี 

ซื่อสัตย มีความตั้งใจทํางานใหหนวยงานมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนา โดยสามารถ

เปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากรที่เขามาทาํงานใหม 

 2 การสรรหาจากภายนอกหนวยงาน เปนการสรรหาบุคคลสําหรับตําแหนงงาน

วาง หรือตําแหนงงานใหม จากภายนอกหนวยงาน เปนวิธกีารที่นยิมปฏิบัติกันโดยทั่วไปสาํหรับทุก

หนวยงานที่ตองการบุคลากรที่มีความรู ความสามารถ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ตลอดจนการ

สรางผลงาน และชื่อเสียงใหแกหนวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 3 
การดําเนินการสรรหาบุคคลเขารับราชการ 

 

 การสรรหาบุคคลไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนตางก็มีความสําคัญตอการ

ปฏิบัติงาน เพราะวาหากสรรหาไดบุคคลที่ไมมีความรู ความสามารถที่เหมาะสมกับตําแหนง

หนาที่การงานแลว ยอมสงผลเสียมากกวาผลดีโดยเฉพาะภาครัฐ ถาหากสรรหาบุคคลที่

ผิดพลาดยอมจะสงผลเสียตอประชาชนและประเทศชาติ แตถาเปนภาคเอกชนอาจทําใหตอง

ลมเลิกกิจการได ดังนั้น การสรรหาบุคคลไมวาจะเปนกรณีใดจะตองพจิารณาใหรอบคอบวามี

ความรู ความสามารถ และมีคุณธรรมดวย 

 
การดําเนินการสรรหาบุคคล 
 ตามพระราชบญัญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหดําเนินการได

หลายวิธ ีเชน การสอบแขงขัน การสอบแขงขันเพิ่มเติม การนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนง

หนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น การคัดเลือกบรรจุและการบรรจุ

ผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ เปนตน โดยแตละวิธีการไดกําหนดหลกัเกณฑและ

วิธีการที่แตกตางกนั  

 

ในเอกสารฉบับนี้ผูขอประเมินจะกลาวสรุปถึงหลักเกณฑและวิธีการ ตลอดจนขั้นตอน

และแนวทางปฏิบัติในการสรรหาบุคคลเขารับราชการ ซึ่งจะเปนวธิีดาํเนนิการสรรหาบุคคลเขารับ

ราชการที่ใชดําเนนิการบอยเปนหลกั เพื่อประโยชนของเจาหนาทีห่รือผูสนใจในการนําไปเปน

แนวทางปฏิบัติ ดังวิธกีารตอไปนี้ 
 
การสอบแขงขัน 
 การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการสอบแขงขัน จะตองดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวนัที ่9 กนัยายน 2545 

เร่ือง หลกัสูตร วิธกีารสอบแขงขัน และวิธกีารดาํเนนิการสอบแขงขนั เกณฑการตัดสนิ การขึน้บัญชีผู

สอบแขงขันไดในตาํแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิกบัญชผูี

สอบแขงขันได และหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2536 เร่ือง 

การแกไขเพิม่เติมหลกัสูตรและวธิีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือกเพือ่บรรจุบุคคล

เขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวธิดีําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพล



เรือนสามัญขึน้แตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธกีารสอบแขงขัน สามารถสรุปได 

ดังนี ้

1 เมื่อหนวยงานมีอัตราวางในตําแหนงตางๆ ใหทําหนังสือขออนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อขออนุมัติเปดสอบแขงขันในตําแหนงนั้น 

2 เมื่อไดรับการอนุมัติจาก สํานักงาน ก.พ. ใหเปดสอบแขงขันในตาํแหนงที่ไดขออนุมัต ิให

ดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยขาราชการผูดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

กรรมการอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ และผูที่ทาํหนาที่เกีย่วกบังานการเจาหนาทีเ่ปน

เลขานุการ และมีผูแทนสํานกังาน ก.พ. เปนกรรมการดวย 

3 การจัดทาํประกาศรับสมัครสอบแขงขัน จะตองระบุรายละเอียดในเรื่องตางๆ ดงันี ้

3.1 ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง ควรระบุดวยวาเปนความตองการของกอง / 

สํานัก / ฯลฯ ใด และมีลักษณะงานทีป่ฏิบัติโดยยออยางไร 

3.2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนง

นั้นๆ 

3.3 เงนิเดือนที่จะไดรับสําหรับตําแหนงนัน้ ตามคุณวุฒทิี่ประกาศรับสมัครสอบ 

3.4 วนั เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ จะตองกําหนดระยะเวลารับสมัครที่

เหมาะสม และสอดคลองกบัจํานวนผูสมคัร และการคาดการณวาตาํแหนงวางนัน้ๆ จะหาผูสมัคร

ไดงาย หรือยาก ตลอดจนวิธกีารรับสมัครทีส่อดคลองกัน 

3.5 เอกสารและหลักฐานทีใ่ชในการสมัครสอบ ใหระบุไดตามความจาํเปนกับ

ตําแหนงและการดําเนินการ 

3.6 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีและการ

ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

3.7 เร่ืองอื่นๆ ที่ผูสมัครสอบควรทราบ เชน ไมรับโอนผูสอบแขงขันได เปนตน 

โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย และประกาศกอนวนัเริ่มสมัครสอบไมนอยกวา 5 วนัทาํ

การ 

4 จัดสงสาํเนาประกาศรับสมคัรสอบแขงขนั จาํนวน 3 ชุด ใหสํานกังาน ก.พ. กอนวนัเริม่

สมัครสอบไมนอยกวา5 วนัทําการ 

5 การรับสมัครสอบ โดยกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขันไมนอยกวา 15 วันทาํการ 

ประชาสัมพันธแพรขาวใหทราบโดยทัว่กนั และจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ 

6 ใหเจาหนาที่รับสมัครสอบตรวจสอบหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบแขงขัน และ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร ดังนี ้



  6.1 การตรวจสอบหลักฐานการสมัครสอบ 

6.1.1 ตรวจดูวากรอกใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบถูกตองและ

ครบถวนหรือไม และใหผูสมัครลงลายมอืช่ือในใบสมคัรและบัตรประจําตัวสอบ 

6.1.2 ตรวจดูประกาศนยีบตัรหรือปริญญาบัตรวาตรงตาม

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่รับสมัครสอบหรือไม 

6.1.3 ใหผูสมัครสอบชาํระคาธรรมเนียมสอบ แลวจึงออกเลขประจาํตัว

สอบโดยผูสมคัรสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสําหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตราดังนี ้

ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละ 50 บาท 

ตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป ตําแหนงละ 100 บาท 

   6.1.4 ใบรับรองแพทยทีม่ีอายุไมเกิน 1 เดือน นับแตวันที่ผูสมัครไดรับการ

ตรวจรางกาย  

  6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครสอบ 

   6.2.1 การตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป ผูสมัครสอบตองมีคุณสมบัติ

ทั่วไปตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ดังตอไปนี้ 

   1 มีสัญชาติไทย 

   2 มีอายุไมต่ํากวา 18 ป นับอายุถงึวนัปดรับสมัคร 

   3 เปนผูเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ 

   4 ไมเปนผูดํารงตําแหนงขาราชการการเมอืง 

   5 ไมเปนผูมกีายทพุพลภาพจนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ไร

ความสามารถ หรือฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 

   6 ไมเปนผูที่อยูในระหวางถูกสั่งใหพักราชการ หรือถูกสั่งใหออกจาก

ราชการไวกอนตามกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น 

   7 ไมเปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 

   8 ไมเปนกรรมการพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง 

   9 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

   10 ไมเปนผูเคยตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเพราะ

กระทําผิดทางอาญา เวนแตเปนโทษสําหรบัความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 

   11 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกจากรัฐวิสาหกิจ

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ 



   12 ไมเปนผูเคยถูกลงโทษใหออก ปลดออก หรือไลออกเพราะกระทาํผิด

วินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น 

   13 ไมเปนผูเคยกระทาํการทจุริตในการสอบเขารับราชการ 

   14 สําหรับพระภิกษุหรือสามเณร ทางราชการไมรับสมัครสอบและไม

อาจใหเขาสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ตามหนังสือกรมสารบรรณ 

คณะรัฐมนตรีฝายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวนัที ่27 มถิุนายน 2501 และตามความในขอ 5 ของ

คําสั่งมหาเถรสมาคม ลงวนัที่ 17 มีนาคม 2538 

   ทั้งนี้ ผูที่ขาดคณุสมบัติตามขอ (7) (9) (10) (11) (12) (13) หรือ (14) จะ

มีสิทธิสมัครสอบตอเมื่อไดรับการยกเวนจาก ก.พ. แลว สําหรับผูที่ขาดคุณสมบัติตามขอ (4) มีสิทธิ

สมัครสอบแขงขันไดแตจะมสิีทธิไดรับการบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการพลเรือนสามัญ ใน

ตําแหนงที่สอบแขงขันไดตอเมื่อพนจากตาํแหนงขาราชการการเมืองแลว 

   6.2.2 การตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตาํแหนง ผูสมัครสอบ

ตองมีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงในตําแหนงที่ไดเปดรับสมัครสอบแขงขัน โดยตรวจสอบได

จากหลักฐานการศึกษาที่ผูสมัครนํามายืน่พรอมใบสมคัร เชน 

   1 สาขาวชิาหรือวิชาเอก ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสาํหรบัตําแหนง

หรือไม 

   2 วันที่สําเร็จการศึกษา และวันที่ไดรับอนุมัติการสาํเร็จการศึกษา ตอง

ภายในวันปดรับสมัครจึงจะเปนผูทีม่ีสิทธสิมัครสอบ 

7 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบแขงขัน โดยตองประกาศรายละเอียดของวนั เวลา 

สถานที่สอบ และระเบียบที่เกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปนใหชัดเจน กอนวนัสอบไมนอยกวา 5 

วันทําการ 

8 จัดทาํประกาศขึน้บัญชีผูสอบแขงขนัได โดยระบุวนั เวลา สถานทีท่ี่ผูสอบแขงขนัตองมา

รายงานตวัเพือ่เขารับราชการ โดยบัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวันขึ้นบัญชี แต

ถามีการสอบแขงขันอยางเดียวกนันัน้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบ

แขงขันไดคร้ังกอนเปนอันยกเลิก 

9 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลาํดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงลงมาตามลําดับ 

ในกรณีที่ผูสอบไดคะแนนรวมเทากัน ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงมากกวา

เปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนน

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนน

ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูไดคะแนนภาษาไทยในภาคความรู



ความสามารถทั่วไปมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถายงัคงไดคะแนนเทากนัอีก ก็ใหผูไดรับ

เลขประจําตัวสอบกอนเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา 

10 เมื่อดําเนนิการสอบแขงขันเสร็จส้ินแลว รายงานผลการสอบแขงขันใหสํานักงาน ก.พ. 

ทราบภายใน 5 วันทําการ นบัต้ังแตวันประกาศผลการสอบ 

 

 ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปนตนมา กรมปศุสัตวไดดําเนินการรับสมัครสอบแขงขัน 

2 วิธี คือ 

 1 การสมัครสอบดวยตนเอง โดยการใหผูสมัครมายื่นใบสมัครดวยตนเอง ตามวัน เวลา และ

สถานที่ตามประกาศรับสมัครสอบ 

 2 การสมัครผานทางอินเตอรเน็ต เปนการใหผูสมัครเขาไปกรอกรายละเอียดการสมคัร

สอบในตําแหนงที่เปดรับสมคัรสอบแขงขันในเว็บไซต โดยที่ผูสมัครไมตองเดินทางมาสมัครสอบ 

ซึ่งมีรายละเอยีดที่ตองดําเนนิการ ดังตอไปนี ้

  2.1 ติดตอ ประสานงานกับเจาหนาที่บริษทัไอเน็ต เกี่ยวกับการดําเนนิการ

สอบแขงขันเพือ่บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ ในตําแหนงที่ตองการ และติดตอ 

ประสานงานกบัศูนยสารสนเทศเพื่อนําลงในเว็บไซตของกรมปศุสัตว 

  2.2 รวบรวมขอมูลวุฒิการศึกษา และสถานศึกษาตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง

ที่ ก.พ. กําหนด ประกาศใหผูสมัครสอบทราบ เพื่อความสะดวกในการสมัครสอบ 

  2.3 ทาํหนังสอืถึง บจม.กรุงไทย เพื่อขอชําระคาธรรมเนยีมสอบผานเคานเตอร

ธนาคาร เมื่อไดรับการตอบรับการชําระเงินผานธนาคารซึ่งธนาคารจะคิดคาบริการ ก็ตองทําหนังสือ

ถึง บจม.กรุงไทย พรอมแบบฟอรมรายะละเอียดตางๆ และแจงกองคลังเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ

ทางอินเตอรเน็ต โดยชาํระเงินผานธนาคาร 

  2.4 ติดตอ ประสานงานกับเจาหนาที่บริษัทไอเน็ตถึงจาํนวนผูสมัครสอบ โดย

เจาหนาที่ไอเน็ตจะรายงานผลการรับสมคัรสอบแขงขันทาง E-mail ใหทราบทุกวนั โดยมี

รายละเอียดของผูสมัครสอบแขงขัน เชน เลขประจําตัวสอบ เลขประจําตัวประชาชน จาํนวนคนที่

ไดชําระคาธรรมเนียมสอบ เปนตน เพื่อจะไดประมาณการจัดเตรียมสถานที่สอบแขงขัน 

  2.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา และตอบคําถามเกี่ยวกับปญหาการสมัครสอบแขงขัน 

โดยมากจะเปนปญหาเรื่องคุณวุฒิของผูสมัครสอบ เนื่องการรับสมัครทางอินเตอรเน็ตจะไม

สามารถตรวจสอบคุณวุฒิได ตัวผูสมัครสอบจะตองรับรองตนเองวามคีุณวุฒิสําหรับตําแหนงที่

ประกาศรับสมัครสอบ แตหากเปนปญหาเกี่ยวกับการกรอกขอมูลของผูสมัครสอบ ตองแจงให

เจาหนาที่บริษทัไอเน็ตทราบเพื่อดําเนินการแกไขโดยเร็ว 



  2.4 เมื่อครบกาํหนดเวลาการรับสมัครสอบแขงขัน เจาหนาที่บริษทัไอเน็ตจะ

รวบรวมแจงรายละเอียดของผูสมัครสอบแขงขันทั้งหมดทั้งที่ชําระคาธรรมเนียมสอบแลว และ

ที่ยังไมชาํระคาธรรมเนียมสอบใหทราบ  

 ทั้งนี ้การทาํประกาศรับสมัครสอบแขงขัน การทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธเิขาสอบแขงขัน 

และการทาํประกาศขึ้นบัญชผูีสอบแขงขันได ตองดําเนินการตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

รายละเอียดตางๆ เหมือนกบัวิธกีารรบัสมคัรสอบดวยตนเอง จากนัน้สงใหเจาหนาทีบ่ริษัทไอเน็ตเพื่อ

นําประกาศลงในระบบการรบัสมัคร 

 สําหรับวธิีการสมัครสอบแขงขันทางอินเตอรเน็ต ผูสมัครสอบแขงขันสามารถดาํเนนิการได

ตลอดเวลาทกุวันจนถงึวนัปดรับสมัคร โดยมีข้ันตอน ดังนี ้

 1 ผูสมัครสอบตองเขาไปที่เวบ็ไซต http://www.dld.go.th ในหัวขอการรับสมัคร

สอบแขงขันเพือ่บรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ หรือที่เว็บไซต http://job.dld.go.th ในหัวขอ

การรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขารับราชการ 

 2 ผูสมัครสอบตองกรอกรายละเอียดของตนเอง โดยตองกรอกขอความใหถูกตอง 

ครบถวน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาํหนด ระบบจะกาํหนดเลขประจําตัวสอบและแบบการชําระ

เงินผานเคานเตอร บจม.ธนาคารกรุงไทย ใหโดยอัตโนมตัิ 

 3 ผูสมัครสอบตองพิมพใบสมัครสอบ และแบบการชาํระเงินลงในกระดาษขนาด A4 

จํานวน 2 แผน หรือหากไมมีเครื่องพิมพจะทําการบนัทกึลงแผน Floppy Disk เพื่อนําไปพมิพ

ภายหลงั 

 4 นําแบบการชําระเงิน ไปชําระเงินโดยผานเคานเตอร บจม. ธนาคารกรุงไทย ทุก

สาขาทั่วประเทศ ภายในวนัและเวลาทําการของธนาคาร 

 5 ผูสมัครสอบตองชําระเงินคาธรรมเนียมสอบ จํานวน 100 บาท โดยไมรวมกับ

คาธรรมเนียมของธนาคารและคาบริการทางอนิเตอรเนต็อีก จํานวน 30 บาท (อัตราเดียวกันทั่ว

ประเทศ) เมื่อชําระเงนิคาธรรมเนียมสอบแลวจะไมคืนเงนิใหไมวากรณใีดๆ 

 6 ใหผูสมัครสอบติดรูปถายขนาด 1.5 x 2 นิ้ว หนาตรงไมสวมหมวกและแวนดํา ซึ่งถาย

ไมเกิน 1 ปนบัถึงวนัปดรับสมัคร ลงในในสมัครสอบแขงขัน พรอมทัง้ลงลายมือช่ือในใบสมัคร

สอบแขงขันใหครบถวน ซึ่งตองนาํมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 

 

 นอกจากการรับสมัครสอบแขงขันทางอนิเตอรเน็ตแลว ในอนาคตขางหนายงัมีการ

ใหบริการอัตโนมัติเกี่ยวกับการแจงขอมูล ขาวสารตางๆ ของการสอบแขงขันผานหมายเลข

โทรศัพทมือถือของผูสมัครสอบ โดยมีใหเลือกใช 2 บริการ ดังนี ้

http://www.dld.go.th/
http://job.dld.go.th/


 1 บริการแจงเตือน 
ผูสมัครจะไดรับการแจงเตือนอัตโนมัติผานหมายเลขโทรศัพทมือถือทีล่งทะเบียนไว เมื่อ

ขอมูลในเว็บไซตมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งผูสมัครจะตองเขามาตรวจสอบรายละเอียดหรือขอมูลที่มี

การเปลี่ยนแปลง อีกครั้งในเว็บไซต เปนบริการเตือนความจําใหผูใชบริการเขามาตรวจสอบความ

เคลื่อนไหวของขอมูลในเว็บไซตรับสมัครงาน เพื่อไมใหผูใชบริการพลาดในทุกข้ันตอนของการ

สมัครสอบตั้งแตเร่ิมตนจนจบโครงการ โดยบริการแจงเตือนนี้ประกอบดวย 

1.1 แจงเตือนเมื่อมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

   เมื่อปดรับสมัครและตรวจสอบรายชื่อและการชําระเงนิแลว หนวยงานจะประกาศ

รายชื่อผูมีสิทธิสอบในเว็บไซต SMS จะแจงเตือนเมื่อเวบ็ไซตข้ึนประกาศรายชื่อผูมีสิทธิสอบ 

เพื่อใหผูใชบริการสามารถเขาไปตรวจสอบรายชื่อของตนเองได 

1.2 แจงเตือนเมื่อมีการประกาศแจง กาํหนด วัน เวลาสอบ 

เมื่อมีการประกาศแจงกําหนด วัน เวลา สอบในเว็บไซต SMS จะแจงเตือนวา

เว็บไซตไดประกาศขอมูลดังกลาวแลว สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.3 แจงเตือนเมื่อมีการประกาศแจง สถานที่สอบ 

เมื่อมีการประกาศแจง สถานที่สอบในเว็บไซต SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตได

ประกาศขอมูลดังกลาวแลว สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.4 แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ก 

เมื่อมีประกาศแจงรายชื่อผูสอบผานภาค ก. SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตได

ประกาศขอมูลดังกลาวแลว สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.5 แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ข 

เมื่อมีประกาศแจงรายชื่อผูสอบผานภาค ข. SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตได

ประกาศขอมูลดังกลาวแลว สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.6 แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูสอบภาค ค 

เมื่อมีประกาศแจงรายชื่อผูสอบผานภาค ค. SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตได

ประกาศขอมูลดังกลาวแลว สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.7 แจงเตือนเมื่อมีประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือกบรรจุตามอัตราและ

รายละเอียดการรายงานตัว 

เมื่อมีประกาศแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกบรรจุเขาทาํงานในหนวยงานและ

รายละเอียดของการรายงานตัว SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตไดประกาศขอมูลดังกลาวแลว 

สามารถเขามาตรวจสอบได 

1.8 แจงเตือนเมื่อมีหนวยงานราชการอื่น เปดรับสมัครออนไลน 



เมื่อมีประกาศแจงรายชื่อผูผานการคัดเลือกบรรจุเขาทาํงานในหนวยงานและ

รายละเอียดของการรายงานตัว SMS จะแจงเตือนวาเว็บไซตไดประกาศขอมูลดังกลาวแลว 

สามารถเขามาตรวจสอบได เมื่อมีหนวยงานราชการอื่นๆ ตองการเปดรับสมัครงานในตําแหนงตางๆ 

จะแจงเว็บไซตในการสมัครใหทราบ 

โดยผูสมัครสามารถเลือกรับเฉพาะขอมูลทีต่องการเทานัน้ และสามารถที่จะ

ยกเลิกบริการไดตลอดเวลา 
2 บริการตรวจสอบขอมลูเฉพาะบุคคล 
ผูสมัครสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเองไดผานโทรศัพทมือถือ โดยไมตองลงทะเบียน

ไวกอน เพยีงสงขอความมายงัหมายเลขโทรศัพท ที่ระบุ ซึ่งขอมูลที่ผูสมัครจะไดรับจะเปนขอมูล

ของตนเองเทานั้น เปนการพมิพขอความและสง SMS มาที่ระบบเพื่อใหระบบตรวจสอบขอมูลของ

ผูใชบริการและสงกลับไปเพือ่แจงขอมูลตามที่ผูใชบริการตองการ โดยผูสมัครยังคงสามารถ

ตรวจสอบขอมูลของตนเองไดจากเว็บไซต บริการตรวจสอบขอมูลเฉพาะบุคคลประกอบดวย 

2.1 การตรวจสอบสิทธิในการเขาสอบ 

เปนการตรวจสอบวาผูใชบริการไดสมัครเขาสอบคัดเลือกครบสมบูรณและเปนผูมี

สิทธิสอบหรือไมโดยที่ผูใชบริการไมจําเปนตองเขาไปตรวจสอบในเว็บไซต 

2.2 การตรวจสอบวัน เวลาและสถานที่สอบ 

เปนการตรวจสอบวาผูใชบริการที่เปนผูมีสิทธิสอบ ตองไปสอบในวัน เวลา 

สถานที่สอบใด โดยที่ผูใชบริการไมจําเปนตองเขาไปตรวจสอบในเวบ็ไซต 

2.3 การตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกภาค ก. ภาค ข. และ ภาค ค. 

เปนการตรวจสอบวาผูใชบริการผานการสอบคัดเลือกในภาค ก. ภาค ข. หรือ ภาค 

ค. หรือไม โดยที่ผูใชบริการไมจําเปนตองเขาไปตรวจสอบในเว็บไซต 

2.4 การตรวจสอบวันเวลาและสถานที่รายงานตัว 

เปนการตรวจสอบวาผูใชบริการที่ผานการสอบคัดเลอืกทกุขั้นตอนแลว จะตองไป

รายงานตวัในวันเวลา และสถานที่ใด 

 การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยผานระบบอินเตอรเน็ต วิธีนี้เปนวิธีการใหมที่องคกร

ตางๆ เร่ิมนํามาใชในการรับสมัคร เปนการใชความกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหผูที่

ประสงคจะเขารับราชการสามารถดาํเนนิการสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตได เปนการอํานวยความ

สะดวกแกผูสมัครสอบ ยังเปนการชวยสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน ทาํใหผูสมัครสอบมี

ความรูสึกวามคีวามทันสมัย ติดตอสะดวก เปนการประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการเดินทาง

มาสมัครสอบดวยตนเอง 

 



การคัดเลือก 
การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการคัดเลือก จะตองดาํเนนิการตาม

หลักเกณฑและวิธีการตามหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2536 

เร่ือง การคัดเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเขารับราชการ หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 10 ลงวนัที่ 

20 พฤษภาคม 2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเตมิหลักสตูรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธกีาร

คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือก และวธิีดําเนินการ

คัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่สูงขึ้นและหนงัสือ

สํานกังาน ก.พ. ที ่นร 1004.1/ว 16 ลงวนัที่ 28 กันยายน 2549 วุฒิที่ ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2551 โดยวิธีการคัดเลือก สามารถ

สรุปได ดังนี ้

1 เมื่อหนวยงานมีอัตราวาง และมีนโยบายที่จะดาํเนนิการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการใน

ตําแหนงตางๆ ทาํหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพื่อขอชื่อ ที่อยู ของผูที่มรีายชื่อและผูทีม่ีคุณสมบัติ 

2 แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนนิการคัดเลือก ประกอบดวยขาราชการระดับ 6 จาํนวนไม

นอยกวา 3 คน โดยตัง้กรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ 

3 หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก อาจพิจารณาดําเนินการโดยวิธีการสัมภาษณ 

วิธีการสอบขอเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ หรือวิธีการอื่นใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความ

เหมาะสมขึ้นอยูกับคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก มิใชมีแตวิธีสอบสัมภาษณเพยีงอยางเดียว แต

หากหนวยงานใดดําเนินการคัดเลือกดวยวธิีสัมภาษณเพยีงอยางเดยีว ใหหนวยงานนัน้ตั้ง

ผูทรงคุณวุฒทิี่มีความชาํนาญเฉพาะในลักษณะงานทีป่ฏิบัติของตําแหนงรวมเปนกรรมการ

สัมภาษณดวย 

4 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อใหผูประสงคจะขอรับราชการยื่นใบสมัครพรอม

เอกสารหลักฐานตางๆ โดยในประกาศสอบคัดเลือกตองระบุ ดังนี ้

  4.1 ตําแหนงทีจ่ะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับนอกจากระบุชื่อ

ตําแหนงและอัตราเงินเดือนแลว ควรระบุดวยวาเปนความตองการของกอง / สํานกั / ฯลฯ ใด และ

มีลักษณะงานที่ปฏิบัติโดยยออยางไร 

  4.2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงของผูมีสิทธิสมัคร

เขารับการคัดเลือก 

  4.3 การรับสมัคร กําหนดวิธกีารรับสมัครตองพิจารณาถึงวิธีการที่เหมาะสมกับ

กลุมคนที่มีคุณสมบัติในการสมัครเขารับการคัดเลือก ระยะเวลารับสมัครตองกําหนดระยะเวลารับ

สมัครที่เหมาะสม และสอดคลองกับจํานวนผูสมัคร ตลอดจนวิธกีารรับสมัครที่สอดคลองกัน 



  4.4 หลักฐานการสมัครสอบ ใหระบุไดตามความจําเปนกับตําแหนงและการ

ดําเนนิการ 

  4.5 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก และกําหนดวนั เวลา สถานที่

คัดเลือก กําหนดวนั เวลา และสถานทีท่ี่จะทําการคัดเลอืก สําหรับการประกาศรายชื่อจะประกาศ

หรือไมก็ไดแลวแตความเหมาะสม 

  4.6 หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

  4.7 เกณฑการตัดสิน จะตองกําหนดการใหคะแนนและเกณฑการตัดสินที่

สอดคลองกับหลักสูตรและวิธีการคัดเลือก 

  4.8 การประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

  4.9 การบรรจแุละแตงตั้ง ระบุจํานวนอัตราวางที่จะบรรจุและแตงตั้งในครั้งแรก 

5 จัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยตองตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครวาตรงตามที่

กําหนดหรือไม เสร็จแลวออกเลขประจําตวัผูเขารับการคัดเลือก 

6 การประกาศรายชื่อผูมีสิทธิคัดเลือก จะตองประกาศรายละเอียดของวนั เวลา และ

สถานที่ดําเนนิการคัดเลือก 

7 เมื่อผลการคัดเลือกของคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบรอย ใหจัดทํา

ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก 

8 ทําหนังสือแจงผูผานการคัดเลือก เพื่อใหมารายงานตัวเขารับราชการในวัน เวลา และ

สถานที่ที่กาํหนด 

9 เมื่อดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขารับราชการเสร็จเรียบรอยแลว รายงานผลการคัดเลือกให

สํานักงาน ก.พ. ทราบ 

 
การสอบคัดเลือก 

การสรรหาบุคคลโดยการดําเนินการสอบคดัเลือก จะตองดําเนินการตามหลกัเกณฑและ

วิธีการตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 24 ลงวนัที ่24 พฤศจิกายน 2535 เร่ือง 

หลักสูตรและวิธีการดําเนนิการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได เปนวิธกีารสอบคัดเลือกเพื่อ

เลื่อนขาราชการขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับตางๆ และหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 

0708.4/ว 10 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2536 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

และวิธีดําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่

สูงขึ้น โดยวธิกีารสอบคัดเลือก สามารถสรุปได ดังนี ้



1 ใหดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคดัเลือก ประกอบขาราชการผูดํารง

ตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

และกรรมการอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 

2 ใหดําเนินการประกาศรับสมัครสอบ โดยตองระบุชื่อตําแหนงที่จะแตงตั้ง คุณสมบัตขิอง

ผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก โดยมีกําหนดเวลารับสมัครสอบไมนอยกวา 

10 วันทําการ 

3 คุณสมบัติของผูสอบคัดเลือกสําหรับตําแหนงใดใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนงสําหรบัตําแหนงนัน้ และตรวจสอบแฟมทะเบียนประวัติ ตรวจสอบอายุราชการ อัตรา

เงินเดือนขั้นต่าํของตําแหนง 

4 หลักสูตรการสอบคัดเลือกตองสอบความรูความสามารถทั่วไป ความรูความสามารถที่

ใชเฉพาะตาํแหนง และภาคความเหมาะสมกับตําแหนงโดยวิธีการประเมินบุคคลและสอบ

สัมภาษณ ซึง่การตัดสินวาผูใดผานการคัดเลือกจะตองเปนผูสอบคัดเลือกไดคะแนนในแตละภาค

ไมต่ํากวารอยละ 60 

5 ดําเนนิการจดัทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธสิอบคัดเลือก กอนวนัสอบไมนอยกวา 5 วนัทาํ

การ  

6 ดําเนินการสอบคัดเลือก กําหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ไดเทาที่จาํเปน และประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 

7 รวบรวม สรุปคะแนนของผูเขาสอบคัดเลือก และจัดทําประกาศผลการสอบ

คัดเลือก การประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได จะประกาศตามลําดับเลขประจําตัวสอบ หรือ

ตามอักษรชื่อของผูสอบคัดเลือกไดก็ได 

8 บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกิน 3 ปนับต้ังแตวนัขึ้นบัญชี 

9 เมื่อดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จส้ินแลว รายงานผลการสอบคัดเลือกใหสํานักงาน ก.พ. 

ทราบ นับต้ังแตวันประกาศผลการสอบ 

 
การนาํรายชือ่ผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงหนึ่งไปขึน้บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง
อ่ืน 

การสรรหาบุคคลเขารับราชการโดยการดําเนนิการการนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ จะตองดําเนินการตามหลักเกณฑและ

วิธีการตามหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2545 เร่ือง หลักสูตร 

วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิก



บัญชีผูสอบแขงขันได และหนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวนัที ่20 พฤษภาคม 2536 

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ

บุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดาํเนินการคัดเลือกเพื่อเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น โดยวิธีการนํารายชื่อผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชเีปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ สามารถสรุปได ดังนี ้

1 เมื่อหนวยงานมีอัตราวางในตําแหนงตางๆ ใหทําหนังสือขออนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. 

เพื่อขออนุมัติเปดสอบแขงขันในตําแหนงนั้น ปรากฏวาตําแหนงที่ขออนุมัติไดมีการขึ้นบัญชีผู

สอบแขงขันไดของหนวยงาน สํานักงาน ก.พ. จะใหใชวิธกีารนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนง

หนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น 

2 ดําเนนิการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึง่ไป

ข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ ประกอบดวยขาราชการผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวา

ระดับ 5 จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยตัง้กรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการและตั้งผูแทน

สํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการดวย 

3 หนวยงานตองดําเนินการทําหนงัสือถงึหนวยงานเจาของบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได 

เพื่อใหไดชื่อและที่อยูของผูสอบแขงขันไดในบัญชีทีย่ังไมไดรับการบรรจุเรียงตามลาํดับ ตาม

จํานวนที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก.พ. ใหใชบัญชีรายชื่อผูสอบแขงขันได 

4 แจงใหผูสอบแขงขันไดตามรายชื่อและจาํนวนที่ไดรับอนุมัติ สมัครเขารับการ

ประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง โดยแจงเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบยีนกอนวนัเริ่ม

สมัครไมนอยกวา 10 วนัทําการ และกาํหนดระยะเวลารับสมัครไมนอยกวา 3 วันทาํการ ทั้งนี้ ใน

หนงัสอืดังกลาวจะตองแจงดวยวา 

 4.1 ผูที่ไมประสงคจะสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือ

สมัครเขารับการประเมินแลวแตไมไดข้ึนบัญชี ยังคงมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันไดในตําแหนง

เดิมและมีสิทธิอยูตามเดิม 

 4.2 ผูที่เขารับการประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนงทีป่ระเมินนี้ ผูใดไดรับการ

เรียกตัวและไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววาจะรับการบรรจุ หรือไดรับการบรรจุ

ในตําแหนงที่นํารายชื่อมาดําเนนิการเพือ่ข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ ผูนั้นหมด

สิทธิเขารับการประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะไดข้ึนบัญชี หรือไดรับการบรรจุในตําแหนงที่ประเมนินี ้

แลวแตกรณี 

5 คณะกรรมการดาํเนินการดําเนินการนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงหนึ่งไปขึ้น

บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่น ดาํเนนิการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงของผูที่จะ



นํารายชื่อไปข้ึนบัญชี วิธีการประเมินโดยวธิีสัมภาษณ วธิีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบตัิ หรือวิธีใดวธิี

หนึง่ หรือหลายวิธกี็ไดตามความเหมาะสม 

6 การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง ตองเปนผูได

คะแนนประเมนิความเหมาะสมกับตําแหนงรวมทั้งสิน้ไมต่ํากวารอยละ 60 

7 กําหนดเลขประจําตัวผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง ตามลําดับ

กอนหลังที่สมคัร 

8 จัดทําประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง โดยตอง

ประกาศรายละเอียดของวนั เวลา และสถานที่สอบใหชัดเจน 

9 จัดทําประกาศการขึ้นบัญชีสอบแขงขันได ใหเรียงลําดบัที่จากผูไดคะแนนสงูลงมา

ตามลําดับ ถาไดรับคะแนนเทากนัใหผูไดรับเลขประจําตัวเขารับการประเมินกอนเปนผูอยูในลําดับ

ที่สูงกวา 

10 ทําหนังสือแจงผูสอบแขงขันได เพื่อใหมารายงานตัวโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

วันที่ใหมารายงานตัวตองเปนเวลาหลงัจากวันที่มหีนังสอืใหมารายงานตัวไมนอยกวา 10 วนั 

11 แจงหนวยงานเจาของบัญชี ใหตัดรายชื่อของผูสอบแขงขันไดออกจากบัญชี พรอม

ทั้งขอหลักฐานของผูสอบแขงขันได เพื่อจะไดดําเนินการบรรจุแตงตั้งเขารับราชการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที่ 4 
บทสรุป ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 

 

 เปาหมายหรือภารกิจของหนวยงานทุกอยางจะตองใชบุคลาการในการปฏิบัติ กํากับ 

ควบคุม ดูแล เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จที่ตองการ ซึ่งตองขึ้นอยูกับปริมาณและคุณภาพของ

บุคลากรที่มีอยูในหนวยงานเปนสําคัญ การสรรหาบุคคลไมวาจะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชนเปน

งานบริหารที่สําคัญเรื่องหนึ่ง ถาการสรรหาบุคคลผิดพลาดหนวยงานกอ็าจจะไมมีบคุลากรที่

เหมาะสมกับงาน ดังนั้น เพื่อจะใหไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีคุณวุฒิเหมาะสมเขา

ปฏิบัติงานในแตละตําแหนง เปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงที ่ก.พ. กาํหนด จึงจาํเปนจะตอง

มีการแสวงหาบุคคลทัง้ภายในและภายนอกหนวยงาน เพือ่เลือกสรร สรรหา บุคคลที่มคีวามรู

ความสามารถที่ดีที่สุดเขาทํางาน จงึเห็นไดวา การดําเนนิการสรรหาบุคคลแตละขั้นตอนที่ตอง

อาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง เอาใจใส และระยะเวลาดําเนินการเปนอยางมาก เนื่องจาก

จะตองพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรูความสามารถ และเหมาะสมกับตําแหนงที่คัดเลือกมา

เปนคณะกรรมการดําเนินการสรรหา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและโปรงใสในการดําเนินการ

สรรหา ตั้งแตข้ันตอนของการสอบคัดเลือกในเรื่องการกาํหนดหลกัสูตร วิธีการสอบ วิธีดําเนินการ

สอบ และการประกาศรายชือ่ผูสอบได รวมทั้งตองไมเปดเผยขอมูลทีม่ีผลตอการสรรหา เพราะจะ

ทําใหเกิดความไมโปรงใสและเปนธรรมในการสรรหาบคุคลได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
สรุปผลดําเนนิการสรรหาบุคคลเขารบัราชการ 

 

ในชวงระยะเวลา 3 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 – ปงบประมาณ พ.ศ. 2549) มีตําแหนงที่

ดําเนนิการตามวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการเสร็จแลว ดงันี ้

 
1 การสอบแขงขัน 
 

ปงบประมาณ / ตําแหนง 
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549) 

จํานวน 
ที่สมัคร 

จํานวน 
ที่ขึ้นบัญช ี

จํานวน 
ที่บรรจ ุ

จํานวน 
ที่สละสิทธ ิ

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

1. นักวิชาการสัตวบาล 3 

2. เจาพนักงานสัตวบาล 2 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ไมมี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

1. นักวิทยาศาสตรการแพทย 3 (เคมี) 

2. ชางเทคนิค 1 

3. นายชางเครื่องกล 2 

 

 

 

1,047 

2,344 

 

 

 

- 

257 

315 

 

 

 

51 

129 

 

 

 

- 

27 

5 

 

 

43 

93 

 

 

 

- 

10 

2 

 

 

3 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 การคัดเลือก 
 

ปงบประมาณ / ตําแหนง 
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549) 

จํานวน 
ที่สมัคร 

จํานวน 
ที่ขึ้นบัญช ี

จํานวน 
ที่บรรจ ุ

จํานวน 
ที่สละสิทธ ิ

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

ไมมี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. นายสัตวแพทย 4 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

1. นักวิทยาศาสตรการแพทย 3 (จุลชีว) 

2. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 

(สง จ.ม. 109 คน แตไมมีผูสมัคร) 

3. เจาหนาที่บริหารทั่วไป 4 

(สง จ.ม. 211 คน) 

4. เภสัชกร 3 

 

 

 

- 

 

221 

 

73 

- 

 

2 

 

1 

 

 

- 

 

121 

 

7 

- 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

100 

 

3 

- 

 

2 

 

- 

 

 

- 

 

21 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 การสอบคัดเลือก 
 
ปงบประมาณ / ตําแหนง 
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549) 

จํานวน 
ที่สมัคร 

จํานวน 
ที่สอบได 

จํานวนที่ได 
เลื่อนระดับ 

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

1. เจาหนาที่บริหารงานสัตวบาล 6 

2. เจาพนักงานสัตวบาล 6 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. เจาหนาที่บริหารงานธุรการ 6 

2. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 6 

3. เจาหนาที่การเงินและบัญชี 6 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

ไมมี 

 

 

 

250 

255 

 

278 

242 

111 

 

- 

 

 

250 

255 

 

278 

242 

111 

 

- 

 

 

 

250 

255 

 

278 

242 

111 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4  การนํา ร ายชื ่อ ผู สอบแข ง ข ัน ได ใ น ตําแหน งหนึ ่ง ไปขึ ้นบ ัญช ีเ ป นผู
สอบแขงขันไดในตําแหนงอ่ืน 

 
ปงบประมาณ / ตําแหนง 
(พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549) 

เจาของ 
บัญชี 

หนวยงานที ่
ขอใชบัญช ี

จํานวน 
ที่

สมัคร 

จํานวน 
ที่บรรจ ุ

 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2547 

ไมมี 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2548 

1. เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2549

1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 

2. นักวิทยาศาสตร 3 

 

 

 

 

3. นายชางเครื่องกล 2 

 

 

 

- 

 

กรมสรรพสามติ 

 

กรมอนามัย 

กรมปศุสัตว 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว 

 

กรมปศุสัตว 

กรมควบคุมโรค 

กรมวิทยาศาสตร- 

การแพทย 

กรมวิทยาศาสตร- 

บริการ 

กรมประมง 

กรมอุตุนิยมวยิา 

กรมการขนสงทางบก 

กรมควบคุมมลพิษ 

 

 

 

 

 

5 

 

1 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

4 

 

1 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปญหาอุปสรรค 
 1 กรมปศุสัตวมีทางเลือกในการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการคอนขางนอย 

เนื่องจากบางตําแหนงไมมีผูมาสมัครสอบหรือมีจํานวนมที่สมัครเขารับการคัดเลือกนอยมาก เชน 

ตําแหนงเภสัชกร 3 ตําแหนงนักวชิาการเงนิและบัญชี 4 ตําแหนงเศรษฐกร 4 เปนตน ทาํให

หนวยงานมีขอจํากัดในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลไมสามารถคัดเลือกบุคคลที่มีความรู

ความสามารถที่หนวยงานตองการอยางแทจริงได 

 2 ในปจจุบนัแมวาจะมีการนาํระบบการรับสมัครสอบทางอินเตอรเน็ตมาใช  ซึ่งเปนการ

อํานวยความสะดวกใหกับผูสมัครสอบมากยิง่ขึ้น คือ สามารถสมัครสอบไดตลอดเวลาทุกวนั 

ประหยัดทัง้เวลาและคาใชจายในการเดินทางมาสมัครสอบ เปนตน แตปญหาที่เกิดขึ้นคือ คุณวุฒิ

การศึกษาของผูสมัครสอบ กรมปศุสัตวไมสามารถตรวจสอบไดวาผูสมัครสอบมีคุณวุฒิการศึกษา

ตรงตามประกาศรับสมัครสอบหรือตามมาตรฐานกําหนดตาํแหนงที่ ก.พ. กาํหนด เพราะการ

สมัครสอบทางอินเตอรผูสมัครสอบจะตองเปนผูรับรองตนเองในเบื้องตน ซึง่จะเกิดปญหาขึ้นเมื่อ

ผูสมัครสอบตองเขาสอบภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (สัมภาษณ) สําหรับกรณีนีจ้ะตองหารือ

คุณสมบัติไปยงัสาํนกังาน ก.พ. เพือ่พจิารณาวาผูสมัครสอบนั้นมีคุณสมบัติหรือไม 

 3 ขาดบุคลากรในการดําเนนิการกระบวนการสรรหาบุคคลเพื่อเขารับราชการ ที่เพียงพอ

กลาวคือ การดําเนนิการสรรหาบุคคลแตละขั้นตอนที่ตองอาศัยความรอบคอบ ระมัดระวัง เอาใจ

ใส มีระยะเวลาดําเนินการ และตองมีความโปรงใสเปนอยางมาก ในกรณีที่การสอบมีจํานวน

ผูสมัครสอบเปนจํานวนมาก หรือมกีารสอบหลายตาํแหนงในเวลาใกลๆ กนั หรือหนวยงานเจาของ

ตําแหนงมีความจําเปนเรงดวนใหบุคคลเขารับราชการ ทาํใหเกดิการขาดบุคลากรที่จะมาดาํเนนิการ

สรรหาบุคคลในเรื่องตางๆ  และไมคลองตวั เชน การทําขอสอบ การคุมสอบ เปนตน 

 
ขอเสนอแนะ 
 1 การวางแผนสรรหาคนรุนใหมเขามาทํางาน ซึ่งในหนวยงานตางๆ ทีม่ีขาราชการรุนใหม

จํานวนนอยควรจะตองมีการสรรหากําลังคนรุนใหมเขามาทํางานใหมากขึ้น โดยใหมีสัดสวนของ

ขาราชการรุนเกาตอขาราชการรุนใหม (ระดับปฏิบัติ) อยูในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อความสมดุล

ในการทํางาน เนื่องจากคนรุนใหมจะมีความรูใหมๆ หรอืแนวความคดิและมีความชํานาญในการ

ใชเทคโนโลยีสมัยใหมตลอดจนมีความคลองตัว เมื่อผสมผสานกบัคนรุนเกาซึ่งมีประสบการณในการ

ทํางานก็จะกอใหเกิดผลดีตอประสิทธิภาพการทาํงานของหนวยงานในภาพรวม ทัง้ยงัเปนการ

เตรียมกําลงัคนไวรองรับงานในอนาคตเมือ่คนรุนเกาเกษียณอายุราชการ 

 2 การเตรียมกาํลังคนเพื่อสืบทอดตําแหนงงาน โดยเฉพาะตําแหนงที่มคีวามสาํคัญตอ

หนวยงาน เปนตําแหนงระดบัผูบังคับบัญชาในการกาํหนดนโยบาย วนิิจฉัยสัง่การ เชน นักบริหาร 



หรือตําแหนงในระดบัผูอํานวยการสาํนัก ผูอํานวยการกอง ตําแหนงหวัหนาหนวยงานในสวนภูมิภาค 

ตลอดจนตาํแหนงที่มีความรูความชํานาญเฉพาะสงูเพือ่นําไปสูการวางแผนสืบทอดตําแหนง 

3 การหมุนเวียนขาราชการ คอื การโยกยายขาราชการไปดํารงตําแหนงอื่น เพื่อให

ขาราชการมีความรูความสามารถและประสบการณกวางขวางขึ้น กระตุนขาราชการใหเกิดความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหมๆ เปนการเตรียมขาราชการใหเหมาะสมกับตําแหนงทีม่ีหนาที่

ความรับผิดชอบสูงกวาเดิม กอใหเกิดประโยชนแกขาราชการ การประสานงานและความเขาใจ

ระหวางหนวยงาน การมีมนษุยสัมพนัธ ความสามัคคีระหวางขาราชการ 

 4 การเกลี่ยกาํลังคน คือ การดําเนนิการเพือ่โยกยายถายเทขาราชการในหนวยงานทีม่คีวาม

จําเปนนอยกวาไปสูหนวยงานที่มีความจําเปนมากกวา เพื่อใหการใชกาํลังคนเกิดประโยชนสูงสุด 

โดยจะตองมกีารศึกษาวิเคราะหเพื่อหาจาํนวนที่ตองการ พิจารณาถงึความรูความสามารถของ

ขาราชการในหนวยงาน 

 

ถึงแมวาการสรรหาบุคคลเขารับราชการจะมีความสําคญัในการกลัน่กรองบุคคลทีม่ี

คุณภาพเขาสูหนวยงาน ซึง่จะเอื้ออํานวยใหการปฏิบัติงานและการบรหิารงานบุคคลของ

หนวยงานเปนไปไดดียิ่งขึ้น แตไมใชปจจัยสําคัญที่สุดทีจ่ะทาํใหหนวยงานสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ ยังขึน้อยูกับปจจัยหลายประการ เชน ผูบงัคับบัญชา เพื่อรวมงาน ระบบการ

ทํางาน การพฒันาบุคคล สภาพแวดลอมอ่ืนๆ ขวัญและกาํลังใจ เปนตน การสรรหาบุคคลที่มี

ประสิทธิภาพนั้นเปนเพียงการเริ่มตนที่ดี คือ เลือกไดคนดีมีความรูความสามารถและคุณลักษณะ

ที่เหมาะสมกบัการปฏิบัติงานใหกับหนวยงานเทานัน้ เร่ืองระบบการบริหารงาน และการ

บริหารงานบุคคลดานอื่นๆ ภายในหนวยงานก็ตองดาํเนนิการ เพื่อที่จะรักษาบุคลากรที่ไดสรรหา

ใหอยูทาํงานกบัหนวยงาน 
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      ตําแหนงอื่นและการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เร่ือง การคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

บุคคลเขารับราชการ 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 เร่ือง หลักสูตรและวิธี 

ดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได 

หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เร่ือง การแกไขเพิ่มเติม 

หลักสูตร และวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคล 

เขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวิธีดําเนินการคัดเลือกเพื่อ 

เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 

เอกสารหมายเลข 1 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.7/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เร่ือง 

    หลักสูตรวิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนินการสอบแขงขัน เกณฑการ 

   ตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดใน 

   ตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นและการยกเลิก 

    บัญชีผูสอบแขงขันได 

เอกสารหมายเลข 2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เร่ือง 

    การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

เอกสารหมายเลข 3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535 เร่ือง 

    หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิ 

    สมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบ 

    คัดเลือกได 

เอกสารหมายเลข 4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 10 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2539 เร่ือง 

    การแกไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการ 

    คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

    และวิธีดําเนินการคัดเลือกเพื่อเล่ือนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้ง 

    ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ นร 0708.4/ว 15 

 เอกสารหมายเลข 1 

 

 

  สํานักงาน ก.พ. 

  ถนนพิษณุโลก กท.10300 

        9 กันยายน 2535 

เร่ือง  หลกัสตูร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการดําเนนิการสอบแขงขัน เกณฑการตัดสิน การขึ้น

บัญชีผูสอบแขงขันได การนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลกิบัญชีผูสอบแขงขันได 

เรียน  (เวียน กระทรวง ทบวง กรม จงัหวัด) 

อางถงึ  หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ สร 0703/ว 11 ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2525 

ส่ิงที่สงมาดวย  1 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุเขารับราชการในตําแหนงระดับตางๆ 

           2 หลักเกณฑและวิธกีารนาํรายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปน 

  ผูสอบแขงขนัไดในตําแหนงอ่ืน และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

ดวยมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ได

บัญญัติวาหลกัสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีดําเนนิการเกี่ยวกับการสอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑ

การตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึ่งไปขึ้น

บัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเปนไปตามที่ 

ก.พ. กําหนด 

  ก.พ. จงึกาํหนดหลักสูตร วธิกีารสอบแขงขัน และวิธีดําเนินการเกีย่วกบัการ

สอบแขงขัน ตลอดจนเกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได การนํารายชื่อผูสอบแขงขันได

ในตําแหนงหนึ่งไปขึ้นบัญชเีปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ และการยกเลิกบัญชผูีสอบแขงขัน

ได ไวดังตอไปนี ้

  1 ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันตั้งคณะกรรมการดาํเนนิการสอบแขงขนัคณะหนึง่ 

ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนผูดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดย

ตั้งคณะกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ กรรมการอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 

และผูที่ทําหนาที่เกี่ยวกับงานการเจาหนาที่เปนเลขานุการ หากประธานไมอยู หรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาที่ไดใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 



  ในกรณีที่ ก.พ. มอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูดําเนินการ

สอบแขงขัน ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันตั้งผูแทน ก.พ. เปนกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันดวย

อยางนอย 1 คน 

  2 คณะกรรมการดําเนนิการสอบแขงขันอาจตั้งคณะกรรมการออกขอสอบ 

กรรมการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดําเนินการในเรื่องการ

กรอกคะแนน หรือเร่ืองอื่นๆ ที่เกีย่วกับการสอบแขงขันไดตามความจําเปน 

  3 ใหคณะกรรรมการดาํเนนิการสอบแขงขันกําหนดวนั เวลา สถานที่สอบ และ

ระเบยีบเกีย่วกบัการสอบไดเทาที่จําเปน และไมขัดตอหลักสูตร วิธีการสอบแขงขัน และวิธีการ

ดําเนนิการเกีย่วกับการสอบแขงขันนี้ แลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวันสอบไมนอยกวา 5 

วันทําการ 

  4 หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง

ระดับตางๆ มีรายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

  ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ ก.พ. อาจพิจารณากําหนดใหไมตอง

สอบทุกวชิาครบตามหลักสตูรและวิธีการสอบนี้ก็ได 

  5 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุรายละเอียดในเรื่อง

ตางๆ ดังนี ้

  (1) ชื่อตําแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง 

  (2) คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผูมีสิทธิสมัครสอบสําหรับตําแหนง

นั้น 

  (3) เงินเดือนทีจ่ะไดรับสําหรบัตําแหนงนัน้ ตามคุณวุฒทิีป่ระกาศรับสมัครสอบ 

  (4) วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ 

  (5) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัครสอบ 

  (6) หลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน  เกณฑการตัดสิน  การขึ้นบัญชี และการ

ยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได 

  (7) เร่ืองอื่นๆ หรือขอความอื่นที่ผูสมัครสอบควรทราบ เชน สวนราชการนั้นๆ จะ

ไมรับโอนผูสอบแขงขันได เปนตน 

  ประกาศรับสมัครสอบนั้นใหปดไวในที่เปดเผย ณ สถานที่รับสมัครสอบ 

กอนวันเริ่มรับสมัครสอบและประกาศทางวทิยุกระจายเสียงหรือทางอื่นใดตามความเหมาะสม

ดวยก็ได 

  6 ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมกีําหนดเวลา

รับสมัครสอบไมนอยกวา 15 วนัทาํการ 



  ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาํเปนตองขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบแขงขัน

ตามที่คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเสนอแนะ ผูดําเนินการสอบแขงขันอาจประกาศ

ขยายกําหนดเวลารับสมัครสอบได แตทั้งนี้ เวลาที่จะขยายตองมีเวลาไมนอยกวา 15 วันทําการ 

นับต้ังแตวนัถดัจากวนัสุดทายของการรับสมัครสอบ และจะตองประกาศการขยายเวลานั้นกอนวนั

ปดรับสมัครสอบครั้งนั้นดวย 

  7 ใหผูสมัครสอบเสียคาธรรมเนียมสอบสาํหรับตําแหนงที่สมัครสอบตามอัตรา

ดังนี ้

  (1) ตําแหนงระดับ 1 หรือตําแหนงระดับ 2 ตําแหนงละ 50 บาท 

  (2) ตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป ตําแหนงละ 100 บาท 

  คาธรรมเนียมสอบจะไมจายคืนใหเมื่อไดประกาศรายชื่อวาเปนผูมีสิทธเิขาสอบ

แลว เวนแตมกีารยกเลกิสอบครั้งนั้นทัง้หมดเนื่องจากมกีารทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตตามขอ 12 

จึงใหจายคนืคาธรรมเนยีมสอบแกผูสมัครสอบเฉพาะผูที่มิไดมีสวนเกีย่วของกับการทุจริตหรือสอ

ไปในทางทจุริตนั้นได 

  8 ในกรณีที่ผูสมัครสอบแขงขันผูใดเปนขาราชการพลเรือนสามัญ และประสงคจะ

สมัครสอบแขงขันในตาํแหนงที่มีระดับไมสูงกวาตําแหนงที่ตนดํารงอยู ซึ่งใชคุณวุฒิเชนเดียวกนักบั

ตําแหนงที่ตนดํารงอยูจะตองยืน่หนังสือรับรองจากผูบงัคับบัญชาซึ่งเปนผูมีอํานาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 52 อนญุาตใหมาสมคัรสอบแขงขันไดพรอมกับใบสมัครสอบ หากไมมีหนังสือรับรอง

ดังกลาวผูนัน้ไมมีสิทธเิขาสอบสําหรับการสอบแขงขันครั้งนั้น 

  9 ใหผูดําเนินการสอบแขงขันประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบ กอนวันสอบไมนอย

กวา 5 วันทําการ 

  10 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบแขงขันไดใหถอืเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนนใน

แตละภาคที่สอบตามหลกัสตูรไมต่ํากวารอยละ 60 ทั้งนีใ้หคํานงึถงึหลกัวิชาการวัดผลดวย 

  11 การสอบแขงขันจะตองสอบตามหลกัสตูรทุกภาค เวนแต ก.พ. จะพิจารณา

กําหนดเปนอยางอืน่ตามขอ 4 วรรคสอง 

  ในการสอบแขงขัน คณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันจะกําหนดใหผูสมัคร

สอบ สอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน

แลวจึงใหผูที่สอบไดคะแนนตามเกณฑทีก่าํหนดไวในขอ 10 สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 

  ในกรณีที่มีเหตุผลสมควร ก.พ. อาจพิจารณามีมติใหองคกรหรือสวนราชการใด

สอบแขงขันเพิ่มเติมในตําแหนงอื่น โดยรับสมัครสอบจากผูผานภาคความรูความสามารถทั่วไป 

เฉพาะบางวุฒิหรือทุกวุฒิของตําแหนงใด ซึ่งการสอบแขงขันเพิ่มเติมในตําแหนงอื่นนี้ ใหถือวา

เปนการสอบครั้งเดียวกันกับการสอบครั้งกอน 



  12 กรณีที่ปรากฏวามกีารทจุริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทําใหเกดิความไม

เปนธรรมในการสอบแขงขัน ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันรายงานใหผูดําเนินการ

สอบแขงขันทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบครั้งนั้นทัง้หมด หรือจะพิจารณายกเลกิ

การสอบเฉพาะวิชา หรือเฉพาะภาคทีเ่กิดการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตตามแตจะเห็นสมควร ถา

หากผูดาํเนินการสอบแขงขันใหยกเลกิการสอบแขงขันเฉพาะวิชาใดหรือเฉพาะภาคใดแลว ก็ให

ดําเนินการสอบแขงขันเฉพาะวิชานั้นหรือเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรบัผูที่มีสวนเกีย่วของกับการ

ทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  13 เมื่อไดดําเนินการสอบแขงขันเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการ

สอบแขงขันรายงานผลการสอบผูดําเนินการสอบแขงขัน เพื่อผูดําเนินการสอบแขงขันจะไดประกาศ

ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดตอไป 

  ในกรณีที่ไดมกีารสอบแขงขันในตําแหนงใดเพิ่มเติมตามขอ 11 วรรคสาม และได

ดําเนนิการสอบแขงขันในตําแหนงนัน้เสร็จแลว ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันประกาศรายชื่อผู

สอบแขงขันไดในตําแหนงนัน้ขึ้นบัญชีโดยแยกไวเปนอกีบัญชีหนึง่ 

  14 การขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได ใหเรียงลาํดับที่จากผูสอบไดคะแนนสูงลงมา

ตามลําดับ ในกรณีทีม่ีผูสอบไดคะแนนรวมเทากนั ใหผูสอบไดคะแนนภาคความเหมาะสมกบั

ตําแหนงมากกวาเปนผูอยูในลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความเหมาะสมกับตําแหนง

เทากัน ใหผูไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงมากกวาเปนผูอยูใน

ลําดับที่สูงกวา ถาไดคะแนนภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงเทากัน ใหผูที่ได

คะแนนภาษาไทยในความความรูความสามารถทัว่ไปมากกวาเปนผูอยูในลาํดับที่สูงกวา ถายงัคง

ไดคะแนนเทากันอกี ก็ใหผูไดรับเลขประจาํตัวสอบกอนเปนผูอยูในลาํดับที่สูงกวา 

  15 บัญชีผูสอบแขงขันไดใหใชไดไมเกิน 2 ป นับแตวนัขึน้บัญชี แตถามีการ

สอบแขงขันอยางเดียวกันนัน้อีก และไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหมแลว บัญชีผูสอบแขงขันได

คร้ังกอนเปนอนัยกเลิก เวนแตในกรณีที่ไดมีการเรียกตัวผูสอบแขงขันไดผูใดใหมารายงานตัว

เพื่อรับการบรรจุไปแลวกอนบัญชีผูสอบแขงขันได จะมีอายุเกิน 2 ป หรือกอนมีการขึ้นบัญชีผู

สอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณีก็ใหการขึน้บัญชีผูสอบแขงขันไดคร้ังกอนนั้นยังคงมีผลใชไดตอไป 

แตทั้งนี ้ตองไมเกิน 30 วนั นับแตวันถัดจากวนัที่บัญชีผูสอบแขงขันไดนั้นมีอายุครบ 2 ป หรือวนัที่

ข้ึนบัญชีผูสอบแขงขันไดใหม แลวแตกรณี 

  16 กรณีที่มีเหตุผลสมควร  ก.พ. อาจพิจารณามีมติใหองคกรหรือสวนราชการใด

นํารายชื่อผูสอบแขงขันไดในตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ได 

  ในกรณีที ่ก.พ. ไดมีมติตามวรรคหนึง่แลว ใหองคกรหรือสวนราชการนัน้

ดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการที ่ก.พ. กําหนดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 



  17 ผูใดไดข้ึนบัญชีผูสอบแขงขนัได ถามีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดงัตอไปนี้ ใหเปน

อันยกเลกิการขึ้นบัญชีผูนัน้ไวในบัญชีผูสอบแขงขันได คือ 

  (1) ผูนั้นไดขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

  (2) ผูนัน้ไมมารายงานตวัเพือ่รับการบรรจุเขารับราชการภายในเวลาทีผู่ดําเนนิการ

สอบแขงขันหรือผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา 52 กําหนด โดยมหีนงัสอืสงไปรษณียลงทะเบียน

แจงใหทราบกาํหนดเวลาลวงหนาไมนอยกวา 10 วนั นับต้ังแตวันที่ทาํการไปรษณียรับลงทะเบยีน 

  (3) ผูนั้นมีเหตทุี่ไมอาจเขาปฏิบัติหนาที่ราชการไดตามกาํหนดเวลาที่จะบรรจุและ

แตงตั้งในตําแหนงที่สอบได 

  (4) ผูนั้นประสงคจะรับการบรรจุและแตงตั้งในตาํแหนงที่สอบแขงขันไดโดย

การโอน แตสวนราชการที่จะบรรจุไมรับโอน และไดแจงใหทราบลวงหนาแลววาจะไมรับโอน ผูนัน้

จึงไมประสงคจะรับการบรรจุ 

  (5) ผูนั้นไดรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนงใดที่สอบไดไปแลว ใหยกเลิก

การขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบัญชผูีสอบแขงขันไดทุกบัญชีในการสอบครั้งเดียวกนั 

  ในกรณีที่เปนการประกาศรับสมัครสอบครั้งเดียวกนั ตําแหนงเดียวกัน ระดับ

เดียวกนั และแยกขึน้บัญชีผูสอบแขงขันไดเปนรายบัญช ีเพื่อบรรจุในกระทรวง ทบวง กรม เปนการ

ทั่วไป ในหนวยราชการใด และในทองที่ใดไวแลว ถามีกรณีจะตองยกเลิกการขึ้นบัญชีผูใดจากบัญชี

ผูสอบแขงขันไดบัญชีใดก็ใหยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันไดบัญชีอ่ืนดังกลาวดวย 

  18 ผูใดถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผูนั้นไวในบญัชีผูสอบแขงขันไดบัญชีใดไปแลว ถา

บัญชีนั้นยังไมยกเลิก และ ก.พ. พจิารณาเห็นวามเีหตุผลอันสมควรจะอนุมัติใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวใน

บัญชีเดิมเปนลําดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไปตามเดิมก็ได สําหรับผูซึ่งถูกยกเลกิการขึ้นบัญชี 

เนื่องจากไปรบัรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร เมื่อออกจากราชการ

ทหารโดยไมมคีวามเสยีหาย และประสงคจะเขารับราชการในตําแหนงที่สอบได และบัญชีผู

สอบแขงขันไดนั้นยังไมยกเลิกใหข้ึนบัญชีผูนั้นไวในบัญชีเดิมเปนลาํดับแรกที่จะบรรจุในครั้งตอไป 

  19 ในกรณีที่ ก.พ. มอบหมายใหองคกรหรือสวนราชการใดเปนผูดําเนินการ

สอบแขงขัน ใหผูดําเนนิการสอบแขงขันดําเนนิการดังตอไปนี้ คือ 

  (1) สงสําเนาประกาศรับสมัครสอบรวม 3 ชุดไปยังสํานักงาน ก.พ. กอนวันเริ่มรับ

สมัครสอบไมนอยกวา 5 วันทําการ 

  (2) เมื่อการสอบเสร็จส้ินแลว ใหผูดําเนินการสอบแขงขันรายงานไปยัง ก.พ. 

ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันประกาศผลการสอบ โดยใหสงเอกสารดังตอไปนีป้ระกอบการ

รายงาน คือ 



   ก. ขอสอบภาคความรูความสามารถทั่วไปและภาคความรูความสามารถที่ใช

เฉพาะตําแหนง ภาคละ 1 ชดุ 

   ข. บัญชีกรอกคะแนน 1 ชุด 

   ค. สําเนาบัญชีผูสอบแขงขันได 2 ชุด 

  (3) เมื่อมีการยกเลิกการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได หรือข้ึนบัญชีผูใดไวตามเดิมให

แจงไปยังสาํนกังาน ก.พ. ภายใน 5 วันทําการ นับต้ังแตวันยกเลิกหรือข้ึนบัญชีผูนัน้ 

  20 การใดที่ไดดําเนนิการตามหลักสูตรและวิธีดําเนนิการเกี่ยวกบัการสอบแขงขัน 

เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบแขงขันได โดยถูกตองตามมติ ก.พ. ตาม

หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที ่สร 0703/ว 11 ลงวนัที ่19 พฤศจิกายน 2525 เสร็จไปแลว กอนวันที่มี

หนงัสือฉบับนี ้ใหเปนอันใชได และกรณีที่ไดดําเนินการไปแลว แตยังไมเสร็จ ก็ใหดําเนินการตาม

หนงัสือดังกลาว ตอไปจนกวาจะเสร็จ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัด

ตางๆ ทราบดวยแลว 

      ขอแสดงความนับถือ 

         (ลงชื่อ)    วิลาศ  สิงหวิสัย 

      (นายวิลาศ  สิงหวิสัย) 

           เลขิการ ก.พ. 

 

 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

โทร. 2810505 

โทรสาร 2814973 



หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงระดับ 1 และระดับ 2 

(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535) 

 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
ใหทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงระดับ

ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนงในแต

ละระดับดวย 
 1 วิชาความสามารถทัว่ไป 
 ใหทดสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผลโดยใชขอมูลทางเศรษฐกิจหรือทาง

สังคม หรือทางอื่นใดที่เหมาะสมแกการทดสอบความสามารถดังกลาว ทางหนึ่ง หรือหลายทาง

ก็ได ทั้งนี้ เมื่อจะใชขอมูลทางใดทดสอบความสามารถในการคิดหาเหตุผล ใหระบไุวในประกาศ

รับสมัครสอบดวย กาํหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 2 วิชาภาษาไทย 
 ใหทดสอบความรูความสามารถในการใชภาษาไทย โดยการใหสรุปความ และหรือ

ตีความจากขอความสั้นๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาไทยในรูปแบบตางๆ จากคาํ 

หรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสัน้ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอืน่ที่เหมาะสมกับการทดสอบ

ความรูความสามารถดงักลาว กาํหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
 ใหทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่

ระบุไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงโดยวธิีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธหีนึ่ง 

หรือหลายวธิีกไ็ดตามความเหมาะสม กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเปนวิชา

เดียว หรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรือ

อยางละ 100 คะแนน หรือวชิาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 

50 คะแนนก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบไุวในประกาศ

รับสมัครสอบดวย 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศกึษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอยางอื่นของผูเขาสอบ และจากการ

สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธกีารอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพือ่พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 

ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรม



และคุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสงัคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอืน่เปนตน กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

 



หลักสูตรและวิธกีารสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
ในตําแหนงระดับ 3 ขึ้นไป 

(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535) 

 
ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป 
ใหทดสอบความรูความสามารถดังตอไปนี้โดยวิธีสอบขอเขียน โดยคํานึงถึงระดับ

ความรูความสามารถที่ตองการของตําแหนง ตามที่กาํหนดไวในมาตรฐานกําหนดตาํแหนงในแต

ละระดับดวย 
 1 วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปหาเหตุผล 
 ใหทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะหและสรุปหาเหตุผล โดยการใหสรุป

ความหรือใหจับประเด็นในขอความหรือเรื่องราว หรือใหวิเคราะหเหตุการณหรือสรุปเหตุผลทาง

การเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม หรือใหหาแนวโนมหรือความเปลีย่นแปลงทีน่าจะเปนไปตามขอมูล 

หรือสมมติฐาน หรือใหศึกษาวิเคราะหและสรุปเหตุผลโดยการอยางอื่น ซึ่งเหมาะสมแกการ

ทดสอบความสามารถดังกลาวอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางก็ได กําหนดคะแนนเต็ม 100 

คะแนน 
 2 วิชาภาษาไทย 
 ใหทดสอบความรูและความสามารถในการใชภาษาไทย โดยการใหสรุปความและหรือ

ตีความจากขอความสัน้ๆ หรือบทความ และใหพิจารณาเลือกใชภาษาไทยในรูปแบบตางๆ จากคาํ 

หรือกลุมคํา ประโยคหรือขอความสัน้ๆ หรือใหทดสอบโดยการอยางอืน่ที่เหมาะสมกับการทดสอบ

ความรูความสามารถดงักลาว กาํหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง 
 ใหทดสอบความรูความสามารถในทางที่จะใชในการปฏิบัติงานในหนาที่โดยเฉพาะตามที่

ระบุไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงโดยวธิีสอบขอเขียน หรือวิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธหีนึ่ง 

หรือหลายวธิีกไ็ดตามความเหมาะสม กําหนดคะแนนเต็ม 200 คะแนน ทั้งนี้ จะรวมสอบเปนวิชา

เดียวหรืออยางเดียว หรือแยกสอบเปนสองวิชาหรือสองอยาง โดยกําหนดคะแนนเต็มวิชาละ หรือ

อยางละ 100 คะแนน หรือวชิาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 150 คะแนน และอีกวิชาหนึ่งหรืออยางหนึ่ง 

50 คะแนนก็ได เมื่อจะทดสอบความรูความสามารถในทางใดและโดยวิธีใด ใหระบไุวในประกาศ

รับสมัครสอบดวย 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง 
 ใหประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติสวนตัว 

ประวัติการศกึษา ประวัติการทํางาน และพฤติกรรมที่ปรากฏอยางอื่นของผูเขาสอบ และจากการ

สัมภาษณ ทั้งนี้ อาจใชวิธกีารอื่นใดเพิ่มเติมอีกก็ได เพือ่พิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ เชน 



ความรูที่อาจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่และความรูในเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทวีาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ จริยธรรมและ

คุณธรรม การปรับตัวเขากับผูรวมงานรวมทั้งสงัคมและสิ่งแวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอยางอืน่เปนตน กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 



หลักเกณฑและวธิีการนํารายชื่อผูสอบแขงขนัไดในตําแหนงหนึ่ง 
ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงอ่ืน 

(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535) 

 ในกรณีที่องคกรหรือสวนราชการใด ไดรับอนุมัติจาก ก.พ. ใหนํารายชือ่ผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ ใหองคกรหรือสวนราชการนั้น 

ดําเนนิการดังนี ้

 1 ใหองคกรหรือสวนราชการนั้น ตั้งคณะกรรมการดําเนนิการนํารายชือ่ผูสอบแขงขันไดใน

ตําแหนงหนึง่ไปขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ขึ้นอีกคณะหนึง่ ประกอบดวย

ขาราชการพลเรือนผูดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดยตั้ง

คณะกรรมการคนหนึง่เปนประธานกรรมการ และตั้งผูแทน ก.พ. เปนกรรมการดวย 

 2 ใหคณะกรรมการตามขอ 1 ดําเนนิการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงของผูที่จะนํา

รายชื่อไปข้ึนบญัชี โดยกาํหนดวิธีการประเมิน ซึง่อาจดาํเนินการโดยวิธสัีมภาษณ วิธสีอบขอเขียน 

วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึง่ หรือหลายวธิีก็ไดตามความเหมาะสม ในการนี ้คณะกรรมการ

อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอืน่

หรือเจาหนาทีใ่หดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความจาํเปน 

 การตัดสินวาผูใดเปนผูผานการประเมินความเหมาะสมกบัตําแหนง ใหถือเกณฑวาตอง

เปนผูไดคะแนนประเมนิความเหมาะสมกบัตําแหนงรวมทั้งสิน้ไมต่ํากวารอยละ 60 

 3 ใหองคกรหรือสวนราชการตามขอ 1 ดําเนินการเกีย่วกบัการเรียกผูสอบแขงขันใน

ตําแหนงหนึง่เพื่อเขารับการประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงอื่นตามขอ 2 ดังนี ้

  3.1 ประสานกบัสวนราชการเจาของบัญชผูีสอบแขงขันได เพื่อใหไดชื่อและที่อยู

ของผูสอบแขงขันไดในบัญชีที่ยงัไมไดรับการบรรจุเรียงตามลําดับ ตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติจาก 

ก.พ. 

  3.2 แจงใหผูสอบแขงขันไดตามรายชื่อและจํานวนตามขอ 3.1 สมัครเขารับการ

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง โดยแจงเปนหนงัสอืสงทางไปรษณียลงทะเบียนกอนวนัเริ่มรับ

สมคัรไมนอยกวา 10 วนั และกําหนดระยะเวลารับสมคัรไมนอยกวา 3 วันทาํการ ทั้งนี้ ในหนังสอื

ดังกลาวใหแจงดวยวา 

   3.2.1 ผูที่ไมประสงคจะสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสมกับ

ตําแหนงทีจ่ะนํารายชื่อไปข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอืน่ หรือสมัครเขารับการประเมนิ

แลว แตไมไดข้ึนบัญชียังคงมีชื่ออยูในบัญชีผูสอบแขงขันไดในตาํแหนงเดิมและมีสิทธิอยูตามเดิม 

   3.2.2 ผูไดรับแจงใหสมัคร หรือผูสมัครเขารับการประเมินความเหมาะสม

กับตําแหนง หรือผูที่ไดข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงที่ประเมินนี ้ผูใดไดรับการเรียกตวั



และไดแจงความจํานงเปนลายลักษณอักษรแลววาจะรับการบรรจุ หรือไดรับการบรรจุและแตงตั้ง

ในตําแหนงที่ ก.พ. อนุมัติใหนํารายชื่อมาดําเนินการเพื่อข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนง

อ่ืน หรือในตําแหนงอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงดังกลาว ผูนั้นหมดสิทธิเขารับ

การประเมิน หรือหมดสิทธิที่จะไดข้ึนบัญชี หรือหมดสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งใน

ตําแหนงที่ประเมินนี้ แลวแตกรณี 

   3.2.3 การประเมินความเหมาะสมกับตําแหนงจะใชวิธีการตามขอ 2 วธิี

ใด 

 4 ใหองคกรหรือสวนราชการตามขอ 1 กําหนดเลขประจาํตัวผูสมัครเขารับการประเมนิความ

เหมาะสมกับตําแหนง ตามลาํดับกอนหลังที่สมัคร และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขารับการประเมนิมี

สาระสําคัญดงันี ้เลขประจาํตัวเขารับการประเมิน เลขประจาํตัวสอบแขงขันในบัญชีเดิม ชื่อ

ตําแหนงในบัญชีเดิม และช่ือ-ชื่อสกุล 

 5 การขึ้นบัญชเีปนผูสอบแขงขันได ใหเรียงลําดับที่จากผูไดคะแนนรวมสูงลงมาตามลาํดับ 

ถาไดคะแนนเทากนั ใหผูไดรับเลขประจําตัวเขารับการประเมินกอนเปนผูอยูในลาํดับที่สูงกวา และ

ใหองคกรหรือสวนราชการตามขอ 1 ประกาศการขึ้นบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดในตําแหนงอื่นเรียง

ตามลําดับที่ โดยมีสาระสําคญัตามขอ 4 ดวย และสงประกาศการขึ้นบญัชีนั้นไปยงัสวนราชการ

เจาของบัญชตีามขอ 3.1 และ ก.พ. แหงละ 1 ชุด ภายใน 5 วันทาํการ นับแตวันประกาศการขึ้น

บัญชี 

 6 เมื่อจะเรียกผูไดข้ึนบัญชีเปนผูสอบแขงขันไดตามขอ 5 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ

ตามลําดับที่ในบัญชี ใหตรวจสอบกับสวนราชการเจาของบัญชีตามขอ 3.1 เสียกอนวา ผูที่จะ

เรียกมารายงานตัวนั้น ยังคงมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามนัยขอ 3.2.2 แลวจึงมี

หนงัสือเรียกผูนั้นมารายงานตัวโดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน ทั้งนี้ วันที่กําหนดใหมารายงาน

ตัวตองเปนเวลาหลังจากวันที่มีหนังสือใหมารายงานตัวไมนอยกวา 10 วนั และในวนัที่ผู

สอบแขงขันไดมารายงานตัวใหตรวจสอบผูที่มารายงานตัวเพื่อจะรับการบรรจุดวยวา ผูนั้นยังคง

เปนผูมีสิทธิที่จะไดรับการบรรจุและแตงตั้งตามนัยขอ 3.2.2 อยูหรือไม หากผูนัน้ยงัคงมีสิทธิที่จะ

ไดรับการบรรจุและแตงตั้งอยู ก็ใหผูนัน้แสดงความจาํนงเปนลายลักษณอักษรวาจะรับการบรรจุ

และแตงตั้งในตําแหนงทีม่ารายงานตัวครั้งนี้ และขอสละสิทธิรับการบรรจุและแตงตั้งในตําแหนง

อ่ืนๆ ในการสอบครั้งเดียวกันกับตําแหนงที่จะรับการบรรจุคร้ังนี้ แลวสงหลักฐานการสละสิทธินั้น

ไปขอใหสวนราชการเจาของบัญชีตามขอ 3.1 คัดชื่อผูนัน้ออกจากบัญชีผูสอบแขงขันไดเดิม และ

สงหลกัฐานการสมัครสอบของผูนัน้ทีม่ีอยูทางสวนราชการเจาของบัญชีเดิมมาใหโดยเร็วแลวสัง่

บรรจุและแตงตั้งตามลําดับที่ในบัญช ี
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  สํานักงาน ก.พ. 

  ถนนพิษณุโลก กท.10300 

        12 มีนาคม 2536 
 

เร่ือง  การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

เรียน  (เวียน กระทรวง ทบวง กรม จงัหวัด) 

ส่ิงที่สงมาดวย    1 หลักเกณฑและวิธกีารคดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 2 แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 

 3 แบบหนังสอืรับรองประวัติการรับราชการทหาร 

 

  ดวยมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 

บัญญัติวาในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ ก.พ. เห็นวาไมจําเปนตองดําเนินการสอบแขงขัน ผูมีอํานาจ

ตามมาตรา 52 อาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงได ทั้งนี้ ตาม

กรณี หลักเกณฑและวิธกีารที่ ก.พ. กาํหนด 

  ก.พ. พิจารณาแลวมีมติใหกําหนดกรณทีีม่ีเหตุพเิศษซึ่งอาจคัดเลือกบคุคลเขารับ

ราชการไดและหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจบุุคคลเขารับราชการ ไวดังตอไปนี้ 

  1 กรณีที่มีเหตพุิเศษซึง่อาจคดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ มีดังนี ้

   1.1 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูไดรับทุนรัฐบาล หรือทนุเลาเรียนหลวง

เพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือตางประเทศ 

   1.2 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรที่ ก.พ. 

อนุมัติใหสวนราชการใดจัดใหมีการศึกษาขึ้นเพื่อเขารับราชการในสวนราชการนั้นโดยเฉพาะ 

   1.3 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสําเร็จการศึกษาในวุฒทิี ่ก.พ. จะกาํหนด 

   1.4 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดซึ่งไมสามารถมารับการ

บรรจุไดเมื่อถึงลําดับที่ที่สอบได เนื่องจากอยูในระหวางการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวย

การรับราชการทหาร และไดมารายงานตัวขอรับการบรรจุเมื่อบัญชีผูสอบแขงขันไดที่ผูนั้นสอบได

ถูกยกเลิกไปแลว 



   1.5 กรณีการบรรจุและแตงตั้งผูสอบแขงขันไดซึ่งถูกยกเลิกการขึ้น

บัญชีผูสอบแขงขันได เนื่องจากไดมารายงานตัวเพื่อขอรับการบรรจุแลว แตมีเหตทุีไ่มอาจเขา

ปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่สอบแขงขันไดตามกาํหนดเวลาที่ทางราชการจะบรรจุและ

แตงตั้ง 

   1.6 กรณีอ่ืนที่ ก.พ. อนุมัต ิ

  2 สําหรับหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการนั้น ให

ดําเนินการดังนี ้

   2.1 กรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 1.1 ขอ 1.2 และขอ 1.3 ให

ดําเนนิการตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดไวในสิ่งทีส่งมาดวย 1 

   2.2 กรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 1.4 ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ

ตามกรณีนีย้ื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไวในสิ่งที่สงมาดวย 2 และหนังสือรับรองประวัติการรับ

ราชการทหารตามแบบที่กาํหนดไวในสิ่งทีส่งมาดวย 3 พรอมดวยสาํเนาหลักฐานการศึกษาและ

สําเนาหลกัฐานการรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

  เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ไดพิจารณาแลวเหน็วาผูนัน้พนจากราชการ

ทหารโดยไมมคีวามเสยีหายและมารายงานตัวเพื่อขอบรรจุเขารับราชการภายในเวลา 180 วนันบั

แตวันพนจากราชการทหาร ก็ใหดําเนนิการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ผูนั้นเคย

สอบแขงขันไดที่มีวางอยูได 

   2.3 กรณีการบรรจุและแตงตั้งตามขอ 1.5 ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุ

ตามกรณีนีย้ื่นหนงัสือแสดงความจาํนงขอบรรจุเขารับราชการและเขาปฏิบัติหนาที่ราชการภายใน

15 วันนับแตกาํหนดเวลาทีท่างราชการจะบรรจุและแตงตั้ง 

  เมื่อผูอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา 52 ไดพจิารณาเหน็สมควรที่จะบรรจุผูนัน้เขารับ

ราชการแลว กใ็หดําเนินการสั่งบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงที่ผูนัน้ไดมารายงานตัวเพื่อขอรับ

การบรรจุไวแลวซึ่งมวีางอยูได 

 

 

 

 

 

 

 

 



  อนึ่ง การใดที่ไดดําเนินการโดยถูกตองตามมติ ก.พ. ตามหนงัสือสํานกังาน ก.พ. 

ที่ สร 1006/ว 16 ลงวนัที ่9 กันยายน 2518 เสร็จไปแลวกอนวนัมหีนงัสือฉบับนี้ใหเปนอันใชได 

และกรณีที่ไดดําเนนิการไปแลวแตยังไมเสร็จ ก็ใหดําเนนิการตามหนงัสือดังกลาวตอไปจนกวาจะ

เสร็จ 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือปฏิบตัิตอไป ทั้งนี้ไดแจงใหกรมและจังหวัดตางๆ 

ทราบดวยแลว 

 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

          (ลงชื่อ)   วิลาศ  สิงหวิสัย 

      (นายวิลาศ  สิงหวิสัย) 

           เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ศูนยการสอบ 

โทร. 281-0505 

โทรสาร 281-4973 

 



หลักเกณฑและวธิีการคัดเลือกเพื่อบรรจุเขารับราชการ 
(แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวนัที ่12 มนีาคม 2536) 

 

 1 กรณีตามขอ 1.1 และกรณีตามขอ 1.2 ใหดําเนินการดงันี ้

  1.1 ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครตามแบบที่กําหนดไวในสิ่งที่สงมา

ดวย 2 พรอมหลักฐานการศึกษา 

  1.2 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึง่ 

ประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูดาํรงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 จํานวนไมนอยกวา 3 คน โดย

ตั้งคณะกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ 

  1.3 ใหคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัคร หลักฐานการศึกษา

และเอกสารอืน่ที่เกี่ยวของตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกําหนด นอกจากนี้อาจใชวธิสัีมภาษณ

เพิ่มเติมอีกก็ได และในการจัดสรรผูไดรับคัดเลือกไปบรรจุเขารับราชการและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในหนวยงานตางๆ ของสวนราชการ คระกรรมการคัดเลือกอาจเสนอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ

ตามมาตรา 52 พิจารณากําหนดใหผูมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรเปนผูเลือก

หนวยงานที่จะบรรจุเขารับราชการกอน หรือพิจารณาจดัสรรตามภูมิลําเนาผูไดรับคัดเลือก  หรือ

พิจารณาจัดสรรตามองคประกอบอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรก็ได 

  1.4 เมื่อผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา 52 ไดพิจารณาเหน็สมควรที่จะบรรจุผู

ไดรับคัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ใหดาํเนนิการสัง่บรรจุและแตงตั้งผูนัน้ใหดํารงตําแหนงได 

 2 กรณีตามขอ 1.3 ใหดาํเนนิการดังนี ้

  2.1 จัดใหมีการแพรขาวเกี่ยวกับวฒุิการศึกษาและตาํแหนงทีจ่ะคัดเลอืกเพื่อ

บรรจุบุคคลเขารับราชการ 

  2.2 ใหผูประสงคจะขอรับการบรรจุยื่นใบสมัครและหลักฐานการศึกษา

เชนเดียวกับขอ 1.1 

  2.3 ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเชนเดียวกับ

ขอ 1.2 

  2.4 ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนนิการคัดเลือกซึ่งอาจพิจารณาดาํเนินการโดย

วิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใด วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ไดตามความ

เหมาะสม ในการนี้ คณะกรรมการอาจตัง้คณะกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการ

ทดสอบการปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่นหรือเจาหนาที่ใหดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความ

จําเปน 



  2.5 เมื่อผูมีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา 52 ไดพิจารณาเหน็สมควรที่จะบรรจุผู

ไดรับคัดเลือกเขารับราชการแลว ก็ใหดาํเนนิการสัง่บรรจุและแตงตั้งผูนัน้ใหดํารงตําแหนงได 

  2.6 ในกรณทีีม่ีผูผานการคดัเลือกมากกวาจํานวนตําแหนงวาง และภายหลงัมี

ตําแหนงวางเพิ่มอีก ก็อาจบรรจุและแตงตั้งผูผานการคดัเลือกที่เหลืออยูดังกลาวหรือจะดําเนนิการ

คัดเลือกใหมกไ็ด ทั้งนี้ใหอยูในดุลยพนิิจของผูมีอํานาจบรรจุตามมาตรา 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ นร 0708.4/ว 24 

 เอกสารหมายเลข 3 

 

 

  สํานักงาน ก.พ. 

  ถนนพิษณุโลก กท.10300 

        24 พฤศจิกายน 2535 

เร่ือง  หลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ

คัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึน้บัญช ี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได 

เรียน  (เวียน กระทรวง ทบวง กรม จงัหวัด) 

อางถงึ  หนังสือสํานกังาน ก.พ. ที่ สร 1004/ว 17 ลงวนัที ่9 กันยายน 2518 และ 

  ที่ สร 0704/ว 25 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2520 

ส่ิงที่สงมาดวย    1 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้ง 

   ใหดํารง ตําแหนงในระดับตางๆ 

 2 แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงและคําชี้แจง 

   เกี่ยวกับแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนง 

 3 แบบรายงานเกีย่วกับการสอบคัดเลือก 

  ตามหนังสือที่อางถึง แจงมติ ก.พ. เรื่องการกําหนดหลักสูตรและวิธีดําเนินการ

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้น

บัญชี และการยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได ตามนยัมาตร 50 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 มาเพื่อถือเปนหลกัปฏิบัติ ดังความละเอียดแจงอยูแลว นั้น 

  บัดนี้ ก.พ. ไดพิจารณาเหน็สมควรปรับปรุงหลักสูตรและวิธีดําเนนิการสอบ

คัดเลือกใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 

ไดถูกยกเลิกไปโดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 แลว และมาตรา 58 

แหงพระราชบญัญัติดังกลาวบัญญัติวาหลักสูตรและวิธดีําเนนิการเกีย่วกับการสอบคัดเลือก 

คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชี

ผูสอบคัดเลือกไดใหเปนไปตามที่ ก.พ. กาํหนด ก.พ. จึงมีมติใหยกเลกิมติ ก.พ. ตามหนงัสือที่

อางถงึนัน้เสยี และกําหนดหลักสูตรและวิธดีําเนนิการเกีย่วกับการสอบคัดเลือก คุณสมบัติของผูมี

สิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญช ีและการยกเลกิบัญชีผูสอบคัดเลือกไดไว

ดังตอไปนี้ 



  1 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกขึ้นคณะ

หนึง่ประกอบดวยขาราชการพลเรือนผูดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6 จํานวนไมนอยกวา 3 คน 

โดยตั้งกรรมการคนหนึ่งเปนประธานกรรมการ และกรรมการอีกคนหนึ่งเปนรองประธานกรรมการ 

หากประธานกรรมการไมอยูหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการปฏิบัติหนาที่แทน 

  2 คณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกอาจตั้งกรรมการออกขอสอบ กรรมการ

ประเมินความเหมาะสมกับตําแหนง หรือกรรมการหรือเจาหนาที่ดาํเนินการในเรื่องการกรอก

คะแนนหรือเร่ืองอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกไดตามความจาํเปน 

  3 ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกกําหนดวัน เวลา สถานที่สอบขอเขียน 

สัมภาษณ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบไดเทาที่จาํเปนและไมขัดตอหลักสูตรและวิธีดาํเนินการ

เกี่ยวกับการสอบคัดเลือกนีแ้ลวใหประธานกรรมการประกาศกอนวนัสอบไมนอยกวา 5 วนัทาํการ 

  4 หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพื่อเลือ่นขาราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับตางๆ มีรายละเอยีดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

  5 คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือกกําหรับตําแหนงใดใหเปนไปตาม

มาตรฐานกําหนดตําแหนงสาํหรับตําแหนงนั้น แตถามีเหตุผลและความจําเปน ผูดําเนินการสอบ

คัดเลอืกจะกําหนดระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือการปฏิบัติราชการใหแตกตางไปจากที่กําหนด

ไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง หรือจะกาํหนดอัตราเงนิเดือนขั้นต่าํของผูมีสิทธิสมคัรสอบคัดเลือก

ก็ได 

  6 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกประกาศรับสมัครสอบ โดยระบุชื่อตําแหนงที่จะ

แตงตั้ง คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และขอความอืน่ที่

ผูสมัครสอบควรทราบ 

  7 ใหผูดําเนินการสอบคัดเลือกจัดใหมีเจาหนาที่รับสมัครสอบ โดยใหมี

กําหนดเวลารับใบสมัครสอบไมนอยกวา 10 วันทําการ 

  8 .ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกประกาศรายชื่อผูมีสิทธิเขาสอบกอนวันสอบไม

นอยกวา 5 วันทําการ 

  9 การตัดสินวาผูใดเปนผูสอบคัดเลือกไดใหถือเกณฑวา ตองเปนผูสอบไดคะแนน

ในแตละภาคที่สอบตามหลกัสูตรไมต่ํากวารอยละหกสบิ แตสําหรับภาคความเหมาะสมกับ

ตําแหนงซึ่งจะตองประเมินบคุคลตามแบบที่กําหนดตามสิ่งที่สงมาดวย 2 นั้น จะตองไดคะแนนใน

แตละหมวดไมต่ํากวารอยละหกสิบ ทัง้นี้ ใหคํานงึถงึหลกัวิชาวัดผลดวย 

 

 

 



  10 การสอบคัดเลือกจะตองสอบตามหลักสูตรทุกภาค แตคณะกรรมการ

ดําเนินการสอบคัดเลือกจะกําหนดใหผูสมัครสอบภาคความรูความสามารถทั่วไป หรือภาคความรู

ความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนงกอน แลวจึงใหผูสอบไดคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไวในขอ 9 

สอบในภาคอื่นตอไปก็ได 

  11 ในกรณีทีป่รากฏวามกีารทุจริตหรือสอไปในทางทุจริตอันอาจทาํใหเกิดความไม

เปนธรรมในการสอบคัดเลือก ใหคณะกรรมการดําเนนิการสอบคัดเลือกรายงานใหผูดําเนนิการ

สอบคัดเลือกทราบเพื่อพิจารณาวาจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะ

พิจารณายกเลิกการสอบเฉพาะภาคที่เกิดการทุจริตหรือสอไปในทางทจุริตนั้นตามแตเห็นสมควร 

ถาหากผูดาํเนนิการสอบคัดเลือกใหยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแลว ก็ใหดําเนินการ

สอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการทุจริตหรือสอไปในทางทุจริต 

ไมมีสิทธิเขาสอบอีกตอไป 

  12 เมื่อไดดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จแลว ใหคณะกรรมการดําเนินการสอบ

คัดเลือกรายงานผลการสอบตอผูดําเนินการสอบคัดเลือก เพื่อผูดาํเนนิการสอบคัดเลือกจะได

ประกาศรายชือ่ผูสอบคัดเลือกไดตอไป 

  13 การประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได จะประกาศเรยีงตามลาํดับเลขประจําตัว

สอบ หรือตามลําดับตัวอักษรของผูสอบคัดเลือกไดก็ได และใหถือประกาศรายชื่อผูสอบคัดเลือกได

ดังกลาวเปนการขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกไดดวย 

  14 บัญชีผูสอบคัดเลือกไดใหใชไดไมเกินสามปนับต้ังแตวันขึ้นบัญช ี

  15 ใหผูดําเนนิการสอบคัดเลือกสงรายชื่อผูสอบคัดเลือกไดไปยังสํานกังาน ก.พ. 

ภายใน 5 วนัทาํการนับต้ังแตวันขึ้นบัญชีผูสอบคัดเลือกได และใหรายงานผลการสอบคัดเลือกตาม

แบบรายงานที ่ก.พ. กาํหนดตามสิ่งที่สงมาดวย 3 

  16 การใดที่ไดดําเนินการตามหลักสูตรและวิธีดําเนินการเกี่ยวกับการสอบ

คัดเลือก คุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เกณฑการตัดสิน การขึ้นบัญชี และการ

ยกเลิกบัญชีผูสอบคัดเลือกได โดยถูกตองตามมติ ก.พ. ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ สร 1004/ว 

17 ลงวนัที ่9 กันยายน 2518 และที่ สร 0704/ว 25 ลงวนัที ่15 พฤศจกิายน 2520 เสร็จไปแลวกอน

หรือในวนัที่ออกหนังสือฉบับนี้ใหเปนอันใชได สวนการใดที่ไดดําเนนิการไปแลวแตยังไมเสร็จ สวน

ราชการจะดาํเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิมที่ใชอยูในขณะนัน้ หรือจะดําเนินการตาม

หลักเกณฑและวิธีการทีก่ําหนดตามหนงัสอืสํานักงาน ก.พ. ฉบับนีก้็ไดตามที่เหน็สมควร 

 

 

 



  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือเปนหลกัปฏิบัติตอไป ทัง้นี ้ไดแจงใหกรมและ

จังหวัดตางๆ ทราบดวยแลว 

 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

           (ลงชื่อ)   วิลาศ  สิงหวิสัย 

             (นายวิลาศ  สิงหวิสัย) 

        เลขาธิการ ก.พ. 

 

 

 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

โทร. 281-0505 

โทรสาร 281-4973 

 



หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 4 และระดับ 5 

(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535) 

 
 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหทดสอบความรูความสามารถและความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองบงัคับบัญชา การ

ควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบัติงาน การติดตอ

ประสานงาน กฎหมาย กฎระเบียบ และขอบังคับทั่วๆ ไปที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติงานและความ

คิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรบัปรุงงาน นโยบายและแผนงานดานตางๆ ของสวนราชการที่สังกัด 

และอ่ืนๆ ที่จาํเปนสําหรับตําแหนงตามแนวที่ระบุไวในมาตรฐานกําหนดตําแหนง ทั้งนี้ โดยวิธีสอบ

ขอเขียน 
 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหทดสอบความรูความเขาใจหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนัน้โดยเฉพาะ โดย

วิธีสอบขอเขียน หรือใหทดสอบปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธกี็ไดตามความ

เหมาะสม 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที ่ก.พ. กําหนดแนบ

ทายนี ้

 ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเปนซึง่ตองทาํการสัมภาษณก็อาจสัมภาษณก็ได แต

จะตองนาํผลการประเมนิของผูบังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณดวย 

 



หลักสูตรและวิธกีารสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญ 
ขึ้นแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับ 6 
(สงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 24 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2535) 

 
 ก. ภาคความรูความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหทดสอบความรูความสามารถและความคิดริเร่ิมในการปรับปรุงนโยบาย แผนงาน 

ระบบงานและการบริหารของสวนราชการที่สังกัด และอ่ืนๆ ทีจ่ําเปนสาํหรับตําแหนง ตามแนวที่

ระบุไวในมาตรฐานกาํหนดตําแหนงโดยวธิีสอบขอเขียน 
 ข. ภาคความรูความสามารถที่ใชเฉพาะตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหทดสอบความรูความเขาใจหรือความคดิเห็นเกี่ยวกับงานในตําแหนงนัน้โดยเฉพาะ โดย

วิธีสอบขอเขียน หรือใหทดสอบปฏิบัติงานหรือวิธีอ่ืนวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธกี็ไดตามความ

เหมาะสม 
 ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 ใหประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงในดานตางๆ ตามหลักเกณฑ

และวิธีการในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงที ่ก.พ. กําหนดแนบ

ทายนี ้

 ทั้งนี้ ในกรณีทีม่ีเหตุผลและความจาํเปนซึง่ตองทาํการสัมภาษณก็อาจสัมภาษณก็ได แต

จะตองนาํผลการประเมนิของผูบังคับบัญชามาประกอบการสัมภาษณดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ที่ นร 0708.4/ว 10 

 เอกสารหมายเลข 4 

 

 

  สํานักงาน ก.พ. 

  ถนนพิษณุโลก กท.10300 

        20 พฤษภาคม 2539 

เร่ือง การแกไขเพิ่มเติมหลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขัน หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุ 

       บุคคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก และวิธดีําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลื่อน 

       ขาราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 

เรียน  (เวียน กระทรวง ทบวง กรม จงัหวัด) 

อางถงึ 1 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.7/ว 15 ลงวนัที ่9 กันยายน 2535 

 2 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 1 ลงวนัที ่12 มีนาคม 2536 

 3 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.4/ว 24 ลงวนัที ่24 พฤศจกิายน 2535 

 4 หนงัสือสํานกังาน ก.พ. ที ่นร 0708.7/ว 6 ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2536 

   

ตามหนังสือทีอ่างถงึ แจงมติ ก.พ. เกี่ยวกบัหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขัน 

หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบคุคลเขารับราชการ หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก 

และวิธีดําเนนิการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในระดับที่

สูงขึ้น มาเพื่อถือเปนหลักปฏิบัติ ความแจงแลว นั้น 

  บัดนี้ คณะรัฐมาตรีไดมีมติใหมีการทดสอบเรื่องจรรยาบรรณของขาราชการพล

เรือนในการบรรจุบุคคลเขารับราชการและการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นดวย ประกอบกับ ก.พ. ไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงวิธีดําเนินการ

สอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 

  ฉะนัน้ เพือ่อนวุัตใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาวและเพื่อใหวิธดีําเนนิการ

สอบแขงขันเพือ่บรรจุบุคคลเขารับราชการเหมาะสมยิง่ขึน้ ก.พ. จงึมีมติใหแกไขเพิ่มเติมหลักสูตร

และวิธีการสอบแขงขัน หลกัเกณฑและวิธกีารคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ หลกัสูตรและ

วิธีการสอบคัดเลือก และวธิดีําเนนิการการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามญัขึ้นแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นตามหนังสือที่อางถึง ดงันี ้

 



  1 กรณกีารสอบแขงขันเพือ่บรรจุเขารบัราชการ 
  1.1 ใหแกไขความใน (3) ของขอ 5 ในหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.7/ว 15 

ลงวนัที ่9 กันยายน 2535 เปนดังนี ้

  “(3) เงินเดือนที่จะไดรับ” 

  1.2 ใหแกไขเพิ่มเติมความในหลกัสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขา

รับราชการในตําแหนงระดับ 1 และระดับ 2 และหลักสูตรและวิธีการสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคล

เขารับราชการในตําแหนงระดับ 3 ข้ึนไป ทีแ่นบทายหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.7/ว 15 ลง

วันที่ 9 กันยายน 2535 เฉพาะขอ ค. ภาคความเหมาะสมกับตําแหนงเปนดังนี ้
  “ค. ภาคความเหมาะสมกบัตําแหนง 
  ใหประเมนิบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่จากประวัติ

สวนตัว ประวตัิการศึกษา ประวัติการทํางาน พฤตกิรรมที่ปรากฏทางอื่นของผูเขาสอบ และจาก

การสัมภาษณ ทัง้นี ้อาจใชวธิีการอื่นใดเพิม่เติมอีกก็ได เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในดานตางๆ 

เชน ความรูทีอ่าจใชเปนประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ ความรูในเรื่องการรักษาความ

ปลอดภัยแหงชาติ ความสามารถ ประสบการณ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ ทัศนคติ 

จรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรบัตัวเขากบัผูรวมงานรวมทัง้สงัคม

และสิง่แวดลอม ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ปฏิภาณไหวพรบิ และบุคลิกภาพอยางอืน่ เปนตน 

กําหนดคะแนนเต็ม 100 คะแนน” 
  2 กรณกีารคดัเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการ 
  ใหแกไขเพิ่มเตมิความในหลกัเกณฑและวธิีการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการที่แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 เฉพาะขอ 

2.4 เปนดงันี ้

  “2.4 ใหคณะกรรมการคัดเลือกดําเนนิการคัดเลือก ซึ่งอาจพิจารณาดาํเนนิการ

โดยวิธีสัมภาษณ วิธีสอบขอเขียน วิธีสอบปฏิบัติ หรือวิธีอ่ืนใดวธิีหนึง่หรือหลายวิธกี็ไดตามความ

เหมาะสม โดยใหพจิารณาถึงเรื่องจรรยาบรรณขิงขาราชการพลเรือนดวย ในการนี้ คณะกรรมการ

อาจตั้งกรรมการสัมภาษณ กรรมการออกขอสอบ กรรมการทดสอบปฏิบัติงาน หรือกรรมการอื่น

หรือเจาหนาทีใ่หดําเนินการในเรื่องตางๆ ไดตามความจาํเปน” 
  3 กรณกีารสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรอืนสามัญขึ้นแตงต้ังให
ดํารงตําแหนงในระดับทีส่งูขึ้น 
  ใหแกไขเพิ่มเตมิความในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับ

ตําแหนงที่แนบทายหลกัสูตรและวิธีการสอบคัดเลือกเพือ่เลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงตัง้



ใหดํารงตําแหนงในระดับ 4 ระดับ 5 และระดับ 6 ซึ่งสงพรอมหนงัสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/

ว 24 ลงวนัที ่24 พฤศจิกายน 2535 เฉพาะหมวด 2 ของตอนที่ 3 เปนดังนี ้

  “หมวด 2 ความประพฤติ (20 คะแนน) 

  พิจารณาจากอุปนิสัย การรกัษาวินยั พฤติกรรม ประวตัิการทํางาน รวมทัง้การ

ปฏิบัติตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตาม

นโยบายและแบบแผนของทางราชการ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ผูบงัคับบัญชา

เห็นสมควร” 
  4 กรณกีารคดัเลือกเพื่อเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญขึ้นแตงต้ังใหดํารง
ตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น 
  ใหแกไขเพิม่เตมิความในแบบประเมนิบุคคลและการปฏิบตัิงานเพื่อพจิารณาเลื่อน

ขาราชการพลเรือนสามัญข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นซึ่งเปนตําแหนงระดับควบที่

แนบทายหนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.7/ว 6 ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2536 เฉพาะหมวด 3 

ของตอนที ่3 เปนดังนี ้

  “หมวด 3 ความประพฤต ิ

  พิจารณาจากอุปนิสัย บุคลกิลักษณะ ทวงทวีาจา การวางตัว รวมทั้งการปฏิบัติ

ตนอยูในกรอบของจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปฏบิัติตาม

ระเบียบของทางราชการและหนวยงาน และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกับความประพฤติที่ผูบงัคับบัญชา

เห็นสมควร” 

  การสอบแขง การสอบคัดเลือก หรือการคัดเลือกที่ไดดําเนินการไปแลวกอนหรือ

ในวนัทีห่นงัสอืสํานักงาน ก.พ. ฉบับนี้ใชบงัคับ และยงัดาํเนนิการไมแลวเสร็จ ใหดาํเนนิการตาม

หลกัเกณฑและวิธกีารที่กําหนดไวในหนงัสอืสํานักงาน ก.พ. ที่อางถงึ แลวแตกรณีตอไป 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดทราบและถือเปนหลกัปฏิบัติตอไป ทัง้นี้ไดแจงใหกรมและ

จังหวัดตางๆ ทราบดวยแลว 

      ขอแสดงความนับถือ 

 

         (ลงชื่อ)  อุดล  บุญประกอบ 

            (นายอุดล  บุญประกอบ) 

         เลขาธิการ ก.พ. 

 

สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

โทร. 281-0505  โทรสาร 282-1825 
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