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1. วัตถุประสงค
เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงาน ในการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคล

เขารับราชการ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด (ว 16/2551)
2. ขอบเขต

ครอบคลุมการดําเนินการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ  ตั้งแตมีตําแหนงวางและหนวยงาน
เจาของตําแหนงประสงคใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงวางดังกลาว  ดวยวิธีการ
เปดคัดเลือก  งานสรรหา กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง ดําเนินการสอบตรวจสอบตําแหนงวางดังกลาว
เสนออธิบดีลงนามขออนุมัติดําเนินการคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือก  ประชาสัมพันธขาวการรับสมัคร ดําเนินการรับสมัคร  ประกาศกําหนด
วัน เวลา สถานท่ีสอบ และรายชื่อผูมีสิทธิสอบ  ดําเนินการคัดเลือก  ประกาศผลการคัดเลือก  และสุดทายไดผูผาน
การคัดเลือกมารายงานตัวและบรรจุเขารับราชการในตําแหนงวางดังกลาว รวม 7 ข้ันตอน รวมระยะเวลา
ดําเนินการ 40 วันทําการ
3. แผนภูมิการทํางาน

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา
ดําเนินการ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน ตัวช้ีวัด ผูรับผิดชอบ

1 วัน - - - งานสรรหา

1 วัน - - - งานสรรหา

10 วัน - - - ผูบริหาร
- งานสรรหา

20 วัน - - - งานสรรหา
- หนวยงาน
เจาของ
ตําแหนงวาง

1 - 2 วัน - - - หนวยงาน
เจาของ
ตําแหนงวาง

5 วัน - - - งานสรรหา

1 วัน - - - งานสรรหา

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายเลขเอกสาร : 0201

กระบวนการ  การคัดเลือกเพ่ือบรรจุ
บุคคลเขารับราชการ (ว 16/2551)

แกไขครั้งท่ี :
วันท่ีมีผลบังคับใช : 26 ส.ค. 58

งานสรรหารับเรื่อง

ไมผาน

ผาน

ตรวจสอบตําแหนง/
บัญชีผูไดรับคดัเลือก

ไมผาน

ผาน

ขออนุมัติเปดคัดเลือก

ดําเนินการรับสมัครคดัเลือก

ดําเนินการคดัเลือก

ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก

เรียกบรรจผุูไดรับการคัดเลือก
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4. รายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
4.1 งานสรรหารับเรื่อง

4.1.1 หนวยงานสัง กัดกรมอนามัย (สํานัก/กอง/ศูนย ) มีตําแหนงวางและประสงค
ใหกองการเจาหนาท่ีดําเนินการสรรหาบุคคลมาดํารงตําแหนงวาง

4.1.2 สารบรรณกลุมรับเรื่องเสนอหัวหนากลุม  หัวหนากลุมมอบงานสรรหาดําเนินการ
4.2 ตรวจสอบตําแหนง/บัญชีผูไดรับการคัดเลือก

4.2.1 ตรวจสอบความถูกตองของตําแหนงท่ีหนวยงานแจงความประสงคใหดําเนินการสรรหา
(วางหรือไม ชื่อตําแหนง กลุมงานถูกตองหรือไม)

4.2.2 พิจารณาบัญชีผูไดรับการคัดเลือกของกรมอนามัยวามีบัญชีผูไดรับการคัดเลือกข้ึนบัญชีไว
หรือไม ถามีเรียกบรรจุผูไดรับการคัดเลือกตามลําดับท่ี  ถาไมมีดําเนินการเปดคัดเลือกเพ่ือสรรหาบุคคลมาดํารง
ตําแหนงวางดังกลาว

4.3 ขออนุมัติเปดคัดเลือก
4.3.1 ประสานหนวยงานเจาของตําแหนงวางเพ่ือขอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก
4.3.2 ทําหนังสือเสนออธิบดีลงนามอนุมัติเปดคัดเลือก และลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการคัดเลือก
4.3.3 ดําเนินการประชุมคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือก เพ่ือกําหนดแผนดําเนินการ

วิธีการคัดเลือก และรายละเอียดเก่ียวกับการคัดเลือก
4.4 ดําเนินการรับสมัครคัดเลือก

4.4.1 จัดทําประกาศรับสมัครคัดเลือกเสนออธิบดีลงนามประกาศ ฯ
4.4.2 ประชาสัมพันธขาวการรับสมัครคัดเลือกในเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี และเว็บไซต

สํานักงาน ก.พ.
4.4.3 ดําเนินการรับสมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัคร
4.4.4 จัดทําประกาศกําหนดวัน เวลา สถานท่ีสอบ และรายชื่อผูมีสิทธิสอบเสนออธิบดีลงนาม

ประกาศ ฯ เพ่ือแจงใหผูสมัครคัดเลือกไดทราบกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีสอบ
4.5 ดําเนินการคัดเลือก

4.5.1 ดําเนินการคัดเลือกตามวัน เวลา และวิธีการคัดเลือกท่ีกําหนด
4.5.2 จัดทําบัญชีคะแนนของผูเขารับการคัดเลือก

4.6 ประกาศผลผูไดรับการคัดเลือก
4.6.1 จัดทําหนังสือรายงานผลการคัดเลือกเพ่ือเสนออธิบดีใหทราบผลการคัดเลือก พรอมลง

นามในประกาศรายชื่อผูไดรับการคัดเลือก  และหนังสือเรียกตัวผูไดรับการคัดเลือกใหมารายงานตัว
4.6.2 ประกาศผลการคัดเลือกในเว็บไซตกองการเจาหนาท่ี

4.7 เรียกบรรจุผูไดรับการคัดเลือก
4.7.1 สงหนังสือถึงผูไดรับการคัดเลือกใหมารายงานตัวตามวัน และเวลาท่ีกําหนด
4.7.2 ผูไดรับการคัดเลือกเขียนใบรายงานตัว สงเอกสาร และทําประวัติเขารับราชการ
4.7.3 ทําหนังสือสงตัวผูไดรับการคัดเลือกไปยังหนวยงานเจาของตําแหนงเพ่ือเริ่มรับราชการ

ตามวัน และเวลาท่ีกําหนด
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5. นิยาม
5.1 ว 16/2551 คือ  หลักเกณฑและวิธีการในการคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการตามแนวทาง

ท่ี ก.พ. กําหนด
5.2 ว 14/2556 , ว 5/2557 และ ว 1/2558 คือ  วุฒิท่ี ก.พ.กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
5.3 มาตรฐานกําหนดตําแหนง คือ  มาตรฐานท่ีกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะ

สําหรับตําแหนงของตําแหนงท่ีเปดคัดเลือกท้ังประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป ระดับ
ปฏิบัติงาน
6. แบบฟอรม/เอกสารท่ีเกี่ยวของ

6.1 แบบฟอรมใบสมัครเขารับการคัดเลือก
6.2 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004.1/ว 16 ลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 เรื่อง การคัดเลือก

เพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการ
6.3 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 14 ลงวันท่ี 12 กันยายน 2556 เรื่อง วุฒิท่ี ก.พ.กําหนด

ใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
6.4 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 5 ลงวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 เรื่อง การเพ่ิมรายชื่อวุฒิ

ท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
6.5 หนังสือสํานักงาน ก.พ. ท่ี นร 1004/ว 1 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การเพ่ิมรายชื่อวุฒิ

ท่ี ก.พ. กําหนดใหคัดเลือกเพ่ือบรรจุบุคคลเขารับราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2558
6.6 มาตรฐานกําหนดตําแหนง ท่ีกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

ของตําแหนงท่ีเปดคัดเลือกท้ังประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภทท่ัวไป ระดับปฏิบัติงาน
7. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  กองการเจาหนาท่ี


