ที นร ๑๐๐๔/ว ๒๐

สํานักงาน ก.พ.
ถนนพิษณุโลก กทม. ๑๐๓๐๐
๒ มิถุนายน ๒๕๕๓

เรื อง วุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปี งบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔
เรี ยน (กระทรวง กรม และจังหวัด)
อ้างถึง ๑. หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔.๑/ ว ๗ ลงวันที ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑
๒. หนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔.๑/ ว ๑๖ ลงวันที ๒๘ กันยายน ๒๕๔๙
สิ งทีส่งมาด้วย ๑. รายชือวุฒิที ก.พ. กําหนดให้คดั เลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. แบบรายงานการคัดเลือกเพือบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
๓. คําอธิบายรายละเอียดวุฒิที ก.พ. กําหนด
ตามหนังสื อที อ ้างถึ ง ๑ ก.พ. ได้ก าํ หนดให้ส่วนราชการอาจคัดเลื อกบรรจุ
บุคคลซึ งสําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ. กําหนด เข้ารับราชการเป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ
ตามหลัก เกณฑ์ วิธี ก าร และเงื อ นไขที ก าํ หนดในหนัง สื อ ที อ ้า งถึ ง ๒ ต่ อ ไปจนกว่า ก.พ.
จะกํา หนดหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื อ นไขการคัด เลื อ กเพื อ บรรจุ บุ ค คลเข้า รั บ ราชการ
ตามมาตรา ๕๕ แห่ งพระราชบัญญัติระเบี ยบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาเพือถื อ
ปฏิบตั ิแทน ความแจ้งแล้ว นัBน
บัดนีB ก.พ. ได้พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขตามนัยมาตรา
๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว จึงให้ยกเลิกมติ ก.พ.
ตามหนังสื อทีอา้ งถึง ๑ และ ๒ และให้ส่วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ และแต่งตัBงให้ดาํ รงตําแหน่ งในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ –
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที ก.พ. กําหนด ดังนีB
๑. ส่ วนราชการอาจคัดเลือกบรรจุบุคคลผูซ้  ึ งสําเร็ จการศึกษาในวุฒิที ก.พ.
กําหนดตามสิ งทีส่งมาด้วย ๑

๒
๒. การคัดเลือกให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกเพือบรรจุ
บุคคลเข้ารับราชการตามหนังสื อสํานักงาน ก.พ. ที นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที ๑๑ ธันวาคม
๒๕๕๑ โดยบรรจุและแต่งตัBงให้แล้วเสร็จภายในวันที ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔
๓. วุฒิทีจะคัดเลื อกเพือบรรจุ และแต่ งตัBงต้องเป็ นคุ ณสมบัติเฉพาะสําหรั บ
ตําแหน่งของตําแหน่งทีจะบรรจุและแต่งตัBง
๔. เมื อได้ดาํ เนิ นการคัดเลื อกเสร็ จสิB นแล้วในแต่ ละครัB ง ให้รายงานผลการ
คัด เลื อ กเพื อ บรรจุ บุ ค คลเข้า รั บ ราชการไปยัง สํา นัก งาน ก.พ. ทุ ก ครัB งตามแบบรายงาน
ตามสิ งทีส่งมาด้วย ๒
๕. การใดทีได้ดาํ เนิ นการไปแล้วหรื ออยู่ระหว่างดําเนิ นการตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงือนไขทีใช้บงั คับอยู่เดิ มก่อนวันทีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขนีB ใช้บงั คับ
ก็ให้ดาํ เนิ นการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขเดิมนัBนต่อไปจนกว่าจะเสร็ จ ส่ วนกรณี ที
ส่ วนราชการได้ดาํ เนิ นการคัดเลื อกและขึB นบัญชี ผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกไว้แล้ว ก็ให้สามารถ
นําบัญชี ผูไ้ ด้รับการคัดเลือกดังกล่าวมาใช้เพือดําเนิ นการบรรจุและแต่งตัBงได้จนกว่าจะครบ
กําหนดอายุบญั ชีทีได้ประกาศไว้ แต่จะต้องดําเนินการให้เสร็จสิB นภายในอายุบญั ชีดงั กล่าวด้วย
ทัBงนีB ส่ วนราชการทีจะดําเนินการคัดเลือกควรศึกษาและทําความเข้าใจเกียวกับ
คําอธิ บายรายละเอียดวุฒิที ก.พ. กําหนดตามสิ งทีส่งมาด้วย ๓ เพือจะได้ดาํ เนิ นการได้อย่าง
ถูกต้องต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบและถือปฏิบตั ิต่อไป ทัBงนีB ได้แจ้งให้กรมและจังหวัด
ทราบด้วยแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(นางเบญจวรรณ สร่ างนิทร)
เลขาธิการ ก.พ.
ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
โทร. ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๔๑ - ๑๙๔๘
โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๙๕๔

