แนวทางการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบคุ คลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
(ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
เรื่อง วุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564)

นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
16 มี.ค.2563

สารบัญ

1. หลักการและเหตุผล
2. วัตถุประสงค์
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ฯ
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
5. วิธีการดาเนินการ
ภาคผนวก
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 19 กันยายน 2562
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับตาแหน่ง ของตาแหน่งที่เปิดคัดเลือกทั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

หน้า
1
1
1-2
2-3
4-6
7 - 13
14 - 23
24 - 26

27 - 31

-1แนวทางการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564
1. หลักการและเหตุผล
อาศัยอานาจตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 บัญญัติว่า
“ในกรณีที่มีเหตุพิเศษ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจสั่งบรรจุ ตามมาตรา 57 อาจคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับ
ราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง โดยไม่ต้องดาเนินการสอบแข่งขันตามมาตรา 53”
ก.พ. ได้มีมติกาหนดให้กาหนดเหตุพิเศษ หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ส่วนราชการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
บรรจุ เข้ ารั บ ราชการและแต่ ง ตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งได้ โดยไม่ ต้ อ งสอบแข่ งขั น ตามหนั ง สื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และได้
กาหนดวุฒิ ที่ กาหนดให้ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ แ ละแต่ งตั้ งบุ ค คลเข้ ารับ ราชการ ตามหนั งสื อ ส านั ก งาน ก.พ.
ที่ นร 1004/ว 17 ลงวัน ที่ 19 กัน ยายน 2562 เรื่อง วุฒิ ที่ ก.พ. กาหนดให้ คัดเลื อกเพื่ อบรรจุบุ คคล
เข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564
กองการเจ้ าหน้ าที่ ได้ ดาเนิ น การสรรหาและคั ดเลื อกเพื่ อ บรรจุ บุ คคลเข้ารับ ราชการ โดยไม่ ต้อ ง
ดาเนินการสอบแข่งขัน ตามหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551
เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ บุ ค คลเข้ารับ ราชการ พบว่ าเจ้าหน้ าที่ ของหน่ ว ยงาน/ศูน ย์ เจ้าของต าแหน่ ง
ยังไม่เข้าใจกระบวนงานในการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และยังขาดความเข้าใจในการตรวจ
คุ ณ สมบั ติ เฉพาะของต าแหน่ ง ที่ เปิ ด คั ด เลื อ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ คุ ณ สมบั ติ
วุฒิ การศึ กษาที่ ตรงกับ หน้ าที่ ความรับ ผิ ดชอบ และตรงกั บความต้อ งการของหน่ ว ยงานเข้ามาปฏิ บั ติงาน
และเป็ น ไปตามระเบี ยบ หลักเกณฑ์ ที่ส านั กงาน ก.พ. กาหนด จึงได้จัดท าแนวทางการดาเนิน การในเรื่อง
ดังกล่าว เพื่อเป็นแนวทางสาหรับผู้ปฏิบัติงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ การดาเนิ น การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการโดยไม่ต้องดาเนินการสอบแข่งขัน มีแนวทาง
ในการด าเนิ น การสอดคล้ องไปในทิ ศทางเดี ย วกั น และผู้ ป ฏิ บั ติ งานได้ เข้ าใจกระบวนงานและการตรวจ
คุณสมบัติเฉพาะของตาแหน่งที่เปิดคัดเลือก ให้เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.กาหนด
3. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การคัดเลื อกบุ คคลเพื่อบรรจุเข้ารับ ราชการและแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งได้โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน
ตาม ว 16/2551 ต้องเป็นกรณีเหตุพิเศษ ดังนี้
กรณีที่ 1(1) กรณีเป็นผู้ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง หรือทุนรัฐบาล ที่สาเร็จการศึกษาแล้ว
กรณีที่ 1(2) กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ ก.พ. อนุมัติให้ส่วนราชการจัดขึ้น
กรณีที่ 1(3) กรณีเป็นผู้สาเร็จการศึกษาในวุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือก
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กรณีที่ 1(4) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่สามารถมารับราชการบรรจุเมื่อถึงลาดับที่ เนื่องจากอยู่
ระหว่างรับราชการทหาร และบัญชีได้ถูกยกเลิกไปแล้ว
กรณีที่ 1(5) กรณีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีโดยได้มารายงานตัวเพื่อบรรจุแล้ว
แต่มีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาที่กาหนด
กรณีที่ 1(6) กรณีอื่น ๆ ที่ ก.พ.
4. ขั้นตอนการดาเนินการ
กรณีตามข้อ 1(3) ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งได้
โดยไม่ต้องสอบแข่งขัน กรณี ตามข้อ 1(3) “กรณี เป็นผู้ สาเร็จการศึกษาในวุฒิ ที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลื อก”
โดยวุ ฒิ ที่ ก.พ. ก าหนดให้ คั ด เลื อ กเพื่ อ บรรจุ เข้ า รั บ ราชการได้ โ ดยไม่ ต้ อ งสอบแข่ ง ขั น ให้ เป็ น ไปตาม
หนั งสื อ ส านั กงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวัน ที่ 19 กัน ยายน 2562 เรื่อง วุฒิ ที่ ก.พ. ก าหนดให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ซึง่ มีหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไข ดังนี้
1) วุฒิที่คัดเลือกต้องตรงตาม คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของตาแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
2) วุฒิที่ใช้สาหรับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จะกาหนดใหม่ทุก 2 ปี
3) ก.พ. อาจกาหนดวุฒิที่ใช้สาหรับคัดเลือกเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้
4) ระยะเวลาของการขึ้นบัญชีของแต่ละครั้งในการดาเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
มีกาหนดระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2564 ซึ่งส่วนราชการต้องบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับ
ราชการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 หากดาเนินการในช่วงระยะเวลาใด ระยะเวลาของการ
ขึ้นบัญชีจะเป็นระยะเวลาที่เหลืออยู่จนกระทั่งถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
5) กาหนดหลักสูตรการสอบได้มากกว่า 1 วิธี
6) ห้ามส่วนราชการโอนไม่น้อยกว่า 1 ปี
7) รายงานผลการดาเนินการต่อ ก.พ. เมื่อได้ดาเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้วในแต่ละครั้ง
เมื่อมีตาแหน่งว่างและหน่วยงานเจ้าของตาแหน่งประสงค์ให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการสรรหาบุคคล
มาดารงต าแหน่ งว่างดั งกล่ าวด้ ว ยวิธีก ารคั ดเลื อก งานสรรหา กลุ่ มสรรหาและบรรจุ แต่ งตั้ ง ด าเนิน การ
ตรวจสอบตาแหน่งว่างดังกล่าว เสนออธิบดีลงนามขออนุมัติดาเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการฯ ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ จัดทาประกาศรับสมัครคัดเลือก ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัคร
ดาเนินการรับสมัคร ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ดาเนินการคัดเลือก ประกาศผล
การคัดเลือก และสุ ดท้ายได้ผู้ ผ่านการคัดเลื อกมารายงานตัวและบรรจุเข้ารับราชการในตาแหน่งดังกล่ าว
รวมทั้งหมด 10 ขั้นตอน ดังนี้

-3แผนภูมิแสดงขั้นตอนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
การควบคุม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยง
งานสรรหารับเรื่อง
จากหน่วยงานที่มีตาแหน่งว่าง

ไม่ผ่ำน

ตรวจสอบตำแหน่ง/บัญชีผไู้ ด้รบั กำรคัดเลือก
และ
กันตำแหน่งว่ำง (กลุ่มสรรหำฯ)
กันตำแหน่งว่ำง (กลุ่มยุทธศำสตร์ฯ)
ผ่ำน

1. ตรวจสอบตาแหน่งว่าง/
ไม่ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงาน
ถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบว่ามีบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือก ขึ้นบัญชี
ไว้หรือไม่

-

ประชุมคณะกรรมกำรดำเนินกำรคัดเลือกฯ

-

ดำเนินกำรรับสมัครคัดเลือกฯ

-

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน
ความเหมาะสมกับตาแหน่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกฯ

เรียกบรรจุผู้ได้รับกำรคัดเลือก

ผู้รับผิดชอบ

5 นาที

นางสาวณัฐธิดา
ฐาปนพฤกษ์สกุล

นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
15 นาที นางสาวอัญชลี ศรียานนท์

15 นาที

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

ไม่ผ่ำน

ขออนุมัติเปิดคัดเลือกฯ

ดำเนินกำรประเมินควำมเหมำะสมกับตำแหน่ง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

นายบรรจง ดาแพร
10 วัน นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
นางสาวกนกรช เสือโรจน์
นายบรรจง ดาแพร
นางสาวอั
ญชลี อินทร์วิเชียร
1 วัน
นางสาวกนกรช เสือโรจน์
นายบรรจง ดาแพร
นางสาวอั
ญชลี อินทร์วิเชียร
20 วัน
นางสาวกนกรช เสือโรจน์

-

5 วัน

นายบรรจง ดาแพร
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
นางสาวกนกรช เสือโรจน์

1. กาหนดรายการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร
2. กาหนดการประเมินความ
เหมาะสมกับตาแหน่งให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 วัน
3. กาหนดวิธกี ารประเมิน
และตั้งคาถามให้เหมือนกัน

1 วัน

หน่วยงานเจ้าของตาแหน่ง

5 วัน

นายบรรจง ดาแพร
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
นางสาวกนกรช เสือโรจน์

1 วัน

นายบรรจง ดาแพร
นางสาวอัญชลี อินทร์วิเชียร
นางสาวกนกรช เสือโรจน์

-

-

-45. วิธีดาเนินการ
5.1 งานสรรหารับเรื่อง
5.1.1 หน่วยงานสังกัดกรมอนามัย มีตาแหน่งว่างและประสงค์ให้กองการเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
สรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งว่าง
5.1.2 สารบรรณกลุ่มรับเรื่องเสนอหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้ากลุ่มมอบงานสรรหาดาเนินการ
5.2 ตรวจสอบตาแหน่ง/บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก และกันตาแหน่งว่าง (กลุ่มสรรหาฯ)
5.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของตาแหน่งที่หน่วยงานแจ้งความประสงค์ให้ดาเนินการสรรหา
(ว่างหรือไม่ ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานถูกต้องหรือไม่)
5.2.2 พิจารณาบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกของกรมอนามัยว่ ามีบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี
ไว้หรือไม่ ถ้ามีเรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกตามลาดับที่ ถ้าไม่มีดาเนินการเปิดคัดเลือกเพื่อสรรหาบุคคล
มาดารงตาแหน่งว่างดังกล่าว
5.2.3 ตรวจสอบและกันตาแหน่งว่าง เพื่อกันตาแหน่งและลงใน จ.18
5.3 กันตาแหน่งว่าง (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)
5.3.1 ส่งแบบฟอร์มขอกันตาแหน่ง ว่าง ให้กลุ่ มยุทธศาสตร์ฯ ดาเนินการตรวจสอบและกัน
ตาแหน่ง
5.4 ขออนุมัติเปิดคัดเลือก
5.4.1 ประสานหน่วยงานเจ้าของตาแหน่งว่างเพื่อขอรายชื่อคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก
5.4.2 ท าหนั ง สื อ เสนออธิ บ ดี ล งนามอนุ มั ติ เ ปิ ด คั ด เลื อ ก และลงนามในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการคัดเลือก ซึง่ ประกอบด้วย
ประธำน : หัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือรองหัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ได้รับมอบหมำย
กรรมกำร : ผู้แทนหน่วยงำนเจ้ำของตำแหน่ง และผู้แทน ก.พ.
กรรมกำรและเลขำนุกำร : ผู้ทำหน้ำที่เกี่ยวกับงำนกำรเจ้ำหน้ำที่
รองประธำน : ตั้งจำกกรรมกำรคนหนึ่ง
5.5 ประชุมคณะกรรมการดาเนินการคัดเลือกฯ
เพื่อกำหนดแผนดำเนินกำร วิธีกำรคัดเลือก และรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
5.6 ดาเนินการรับสมัครคัดเลือกฯ
5.6.1 จั ดทาประกาศรับสมัครคัดเลื อกเสนออธิบดีล งนามประกาศฯ (รับสมัครไม่น้อยกว่า
15 วันทาการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ตาแหน่งที่จะแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ
(2) จานวนตาแหน่งว่างครั้งแรก
(3) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตาแหน่ง
(4) คุณสมบัติทั่วไป ลักษณะต้องห้าม และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งฯ
(5) กาหนดการและวิธีการรับสมัคร
(6) เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
(7) การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกาหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก
(8) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก ซึ่งอาจพิจารณากาหนดวิธีการคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์
วิธีการสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบัติ วิธีอื่นใดวิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ ตามความเหมาะสม
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(10) ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามลาดับที่
(11) การบรรจุแต่งตั้ง
(12) เงื่อนไข หรือข้อความอื่นๆ ที่ผู้สมัครควรทราบ
5.6.2 ทาหนังสือแจ้ง กองคลัง ธ.กรุงไทยและประสาน I Net เพื่อรับสมัครออนไลน์
5.6.3 ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครก่อนวันรับสมัครคัดเลือกในเว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่
และเว็บไซด์สานักงาน ก.พ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และกาหนดระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
5.6.4 ดาเนินการรับสมัคร ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการรับสมัคร ในอัตราตาแหน่งละ 200 บาท
5.7 ประกาศรายชื่ อ ผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง และแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.7.1 ตรวจสอบคุณสมบัติ การสาเร็จการศึกษาของผู้สมัครเข้ารับการประเมิน ให้ตรงตาม
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งที่รับสมัคร
5.7.2 จัดทำประกำศกำหนดวัน เวลำ สถำนที่สอบ และรำยชื่อผู้มีสิทธิสอบเสนออธิบดีลงนำม
ประกำศฯ โดยเรียงตามลาดับก่อน/หลังที่มาสมัคร มีสาระสาคัญ ดังนี้ เลขประจาตัว สอบ ชื่อ และชื่อสกุล
ของผู้สมัคร
และแต่งตั้ งคณะกรรมการดาเนิน การประเมิน ความเหมาะสมกับ ตาแหน่ง โดยมีอ งค์ประกอบ
คณะกรรมการ ดังนี้
- หัวหน้าส่วนราชการ หรือรองหัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
- ผู้แทนหน่วยงานเจ้าของตาแหน่งว่าง เป็นกรรมการ
- ผู้ทาหน้าที่เกี่ยวกับงานการเจ้าหน้าที่ เป็นกรรมการและเลขานุการ
5.8 ดาเนินการประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง
5.8.1 ด าเนิ น การประเมิ น ความเหมาะสมกั บ ต าแหน่ ง โดยคณะกรรมการประเมิ น ความ
เหมาะสมกับตาแหน่ง ทาหน้าที่ประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ได้กาหนดไว้
ซึ่งอาจดาเนินการโดยวิธีสัมภาษณ์ วิธีสอบข้อเขียน วิธีสอบปฏิบั ติ หรือวิธีอื่น วิธีหนึ่งหรือหลายวิธีก็ได้ตาม
ความเหมาะสม โดยกาหนดเกณฑ์ ผู้ ผ่ านการประเมินเพื่อขึ้น บัญ ชีเป็ นผู้ ได้รับ การคัดเลื อก ต้องได้คะแนน
ประเมินความเหมาะสมไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60
5.8.2 จั ดทำบั ญชีคะแนนของผู้เข้ำรับกำรคัดเลือก โดยเรียงลาดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมสู ง
ลงมาตามลาดับ ถ้าได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจาตัวเข้ารับการประเมินก่อน เป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า
5.9 ประกาศผลผู้ได้การคัดเลือกฯ
5.9.1 จั ด ท ำหนั ง สื อ รำยงำนผลกำรคั ด เลื อ ก เพื่ อ เสนออธิ บ ดี ให้ ท รำบผลกำรคั ด เลื อ ก
พร้อมลงนำมในประกำศรำยชื่อผู้ได้รับกำรคัดเลือก และหนังสือเรียกตัวผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้มำรำยงำนตัว
5.9.2 ประกำศผลกำรคัดเลือกในเว็บไซด์กำรรับสมัครงำนของ I Net
5.10 เรียกบรรจุผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
5.10.1 จัดส่งหนังสือเรียกผู้ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
เรียกให้ผู้นั้นมารายงานตัว
5.10.2 บันทึกกำรรำยงำนตัวในระบบ SEIS (ก.พ. 7 ออนไลน์) ของสานักงาน ก.พ. เพื่อจัดทา
ทะเบียนประวัติออนไลน์ ให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกกรอกประวัติผ่ำนระบบทะเบียนประวัติออนไลน์
5.10.3 ทาหนังสือแจ้งกลุ่มทะเบียนฯ เพื่อทาประวัติข้าราชการในวันรับรายงานตัว
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5.10.4 เตรียมเอกสารเพื่อประกอบการรับรายงานตัว
1) แบบแสดงความจานงเลือกสถานที่บรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการของกรมอนามัย
2) ใบรายงานตัวเข้ารับราชการ
3) หนังสือรับทราบหลักเกณฑ์และวีธีการบริหารงานบุคคลของกรมอนามัย
4) หนังสือแจ้งความจานงเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ
5.10.5 รับรายงานตัว/ยืนยันข้อมูลในระบบ SEIS (ก.พ. 7 ออนไลน์)
5.10.6 ท าหนั ง สื อ เพื่ อ ส่ ง ตั ว ไปรายงานตั ว และเริ่ ม ปฏิ บั ติ ร าชการเสนอผู้ อ านวยการ
กองการเจ้าหน้าที่
5.10.7 ส่งเอกสารการรายงานตัวให้กลุ่มทะเบียน/ส่งเอกสารประกอบการจัดทาคาสั่งบรรจุ
ให้เจ้าหน้าที่
นิยาม
1) ว 16/2551 คือ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีก ารในการคั ด เลื อ กเพื่ อบรรจุบุ คคลเข้ารับ ราชการตาม
แนวทางที่ ก.พ.กาหนด
2) ว 17/2562 คือ วุฒิที่ ก.พ. กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564
3) มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง คือมาตรฐานที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะ
ส าหรั บ ต าแหน่ ง ของต าแหน่ ง ที่ เปิ ด คั ด เลื อ กทั้ ง ประเภทวิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร และประเภททั่ ว ไป
ระดับปฏิบัติงาน

ภำคผนวก
- แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก
- หนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.1/ว 16 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อ
บรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
- หนั งสื อ ส านั ก งาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวัน ที่ 19 กั น ยายน 2562 เรื่ อ ง วุฒิ ที่ ก.พ.
กาหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564
- มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง ที่กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ของตาแหน่งที่เปิดคัดเลือกทั้งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

สแกนเอกสารภาคผนวก

