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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

ของการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2564 
(การปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุมัติ ในส่วนงาน 

ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 

1. ความจ าเป็น/ความส าคัญ 

 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ และแต่ละคนมีลักษณะที่หลากหลายแตกต่างกันทั้งในด้านความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ ทัศนคติ  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร จึงต้องมีมาตรฐานกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่ แผนยุทธศาสตร์องกร โครงสร้างองค์กร ภารกิจของ
หน่วยงาน รวมทั้งแผนอัตราก าลังทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพ่ือให้การสรรหาบุคลากรมีจ านวนที่เหมาะสม มี
สมรรถนะความสามารถ และศักยภาพสอดคล้องกับบริบทขององค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 

 การจัดท ามาตรฐานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีวัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 
2. เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดไว้

อย่างสม่ าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย
องค์กร 

3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพ่ือประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของส านักตรวจสอบ ส านักงานการตรวจ

เงินแผนดิน (สตง.) 

3. กระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร มีกองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก โดยกระบวนการดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมกระบวนการย่อยด้านการบริหารจัดการ
บุคลากรต่างๆ ได้แก่ การสรรหา คัดเลือก การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนชั้นและการเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง และ
การพ้นสภาพของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงการจัดการระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 
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  3.1 การสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราก าลังทดแทนกรณีต่างๆ 

  3.1.1 ขอบเขตงานการสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราก าลังทดแทนกรณีต่างๆ 
  การสรรหาอัตราก าลังประจ าปีให้ครบจ านวน เป็นไปตามที่ผู้ว่าการอนุมัติ และด าเนินการ
ทดแทนอัตราก าลังให้เป็นไปตามที่ฝ่ายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล (ฝวป.) วิเคราะห์ 

  3.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

   1. การสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ 
       1.1 ในแต่ละปีหน่วยงานต่างๆ ที่มีอัตราว่าง จะส่งความต้องการอัตราก าลังราย
ต าแหน่งพร้อมสังกัดมายังกองแผนกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล (กผท.) พิจารณาและเสนอขออนุมัติอัตราต่อผู้ว่าการ 
       1.2 เมื่อผู้ว่าการอนุมัติอัตราแล้ว กผท.จะแจ้งกองทรัพยากรบุคคล (กทบ.) เพ่ือให้ 
กทบ. ด าเนินการต่อ โดย กทบ.จะประสานหน่วยงานที่ได้รับอัตราเพ่ือให้แจ้งความประสงค์การขอใช้อัตราว่าจะ
ด าเนินการสรรหาภายใน (รับย้ายพนักงานจากหน่วยงานอื่น) หรือสรรหาจากบุคคลภายนอก  
            ทั้งนี้ การสรรหาจากบุคคลภายนอกจะแบ่งเป็น  2 กรณี คือ 
  กรณีท่ีมีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
   กทบ. จะด าเนินการเรียกตัวผู้ที่ขึ้นบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเข้ารายงานตัว
ตามวัน เวลาที่ก าหนด พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คุณวุฒิการศึกษา หลั กฐานการพ้นสภาพภาระทาง
ทหาร (กรณีเพศชาย) เอกสารของบุคคลในครอบครัว เป็นต้น เพ่ือประกอบการจัดท าค าสั่งบรรจุ  
   กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก กทบ. จะรวบรวมข้อมูล เพ่ือด าเนินการสรรหาให้
หน่วยงานต่อไป 

   2. การขออัตราก าลังทดแทน 

   เมื่อหน่วยงานมีอัตราก าลังว่างจากการพ้นสภาพของพนักงานหรือการโยกย้ายไป
ปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืนในต าแหน่งที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง กทบ.จะพิจารณาอัตราดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ ฝวป.ก าหนด  หากหน่วยงานสามารถมีอัตราทดแทนได้ กทบ.ก็จะประสานหน่วยงาน
และด าเนินการตามข้อ 3.1.2 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน(ข้อ 1.2)  ส าหรับหน่วยงานไม่ได้รับอัตราก าลังทดแทน กทบ. 
มีบันทึกแจ้งกลับให้หน่วยงานที่ขออัตราก าลังทราบ 
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ตารางที่ 1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการสรรหาอัตราก าลังประจ าปีงบประมาณ และอัตราทดแทนกรณีต่างๆ 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ 
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

   
 
 

  

  
 

 กทบ. บั น ทึ ก ป ร ะ ส า น
หน่วยงานเพื่อแจ้ง
ค ว า ม ป ร ะ ส ง ค์   
การขอใช้อัตรา 

   กทบ. บั น ทึ ก แ จ้ ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ ข อ
อัตราก าลังทราบ
กรณีไม่ได้รับอัตรา
ทดแทน 

  1.กรณีที่มี บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
จัดท าบันทึกเรีบกตัวพนักงานเข้ า
รายงานตัวตามวัน เวลาที่ก าหนด 
พร้อมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
คุณวุฒิการศึกษาและหลักฐานการพ้น
สภาพภาระทางทหาร 
2.กรณีที่ไม่มีบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก 
กทบ.รวบรวมข้อมูลเพื่อด าเนินการสรร
หาให้หน่วยงาน 

กทบ. 1. บันทึกเรียกตัว     
ผู้ที่ขึ้นบัญชีรอการ
บรรจุแต่ งตั้ ง เ ป็น
พ นั ก ง า น เ ข้ า
รายงานตัว 
2.บันทึกขออนุมัติ
ผู้ ว่ าการเปิดสอบ
คัดเลือกกรณีที่ไม่มี
บั ญ ชี ผู้ ผ่ า น ก า ร
คัดเลือก      

  1.จัดท าหนังสือไปถึงแต่ละหน่วยงาน 
เพื่อแจ้งการส่งตัวพนักงานใหม่พร้อม
สังกัดที่จะบรรจุแต่งตั้ง  
2. หน่วยงานแจ้งตอบรับยืนยันการรับ
ตั ว แ ล ะ ห น่ ว ย ง า น ที่ สั ง กั ด ส่ ง
เอกสารรายงานตัวกลับมาที่ กทบ. 

กทบ. บันทึกแจ้งการส่ง
ตั วพนั ก ง าน ใหม่
พร้ อมสั งกั ดที่ จ ะ
บรรจุแต่งตั้ง 
 

     

     

เริ่ม 

1.การสรรหาอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณก
ผท.แจ้งอัตราที่ผู้ว่าการ
อนุมัติมายังกทบ.  

1. กรณีที่มี บัญชีผู้
ผ่ านการคัด เลื อก
กทบ .ด า เ นินการ
เรียกตัวผู้ที่ขึ้นบัญชี
รอการบรรจุแต่งตั้ง
เ ป็นพนัก งาน เข้ า
รายงานตัว 

 

 

สิ้นสุด 

2. กรณีที่ไม่มีบัญชี
ผู้ผ่านการคัดเลือก
ก ท บ . ร ว บ ร ว ม
ข้ อ มู ล เ พื่ อ
ด าเนินการสรรหา
ให้หน่วยงาน 
 

กทบ.ประสานหน่วยงานที่
ได้รับอัตราเพื่อแจ้งความ
ประสงค์การขอใช้อัตรา 

2. การขออัตราทดแทนกรณี
หน่วยงานมีอัตราก าลังว่าง จาก
การพ้นสภาพของพนักงานหรือ
การโยกย้าย 

กทบ.พิจารณาอัตรา
ตามหลักเกณฑ์และ
แ น ว ท า ง ที่  ฝ ว ป .
ก าหนด 

มีอัตรา
ทดแทนได ้

ไม่ได้รับอัตรา
ทดแทนได ้

แจ้งหน่วยงานที่ขอ
อัตราก าลังทราบ 
 

สรรหาภายใน (รับ
ย้ายพนักงานจาก
หน่วยงานอื่น) 

การสรรหาจาก
บุคคลภายนอก 

ค าส่ังโยกย้าย 
 

แจ้งการส่งตัวพนักงานใหม่พร้อม
สังกัดที่จะบรรจุแต่งตั้ง 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรายงาน
ตัว พร้อมพิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรมแล้วจึงด าเนินการจัดท าค าสั่ง
บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 
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 3.2 การสรรหาคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 

  3.2.1 ขอบเขตงานการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
  ด าเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้ได้บุคลากรตรง
ตามคุณสมบัติของต าแหน่งงานต่างๆ ตามท่ีองค์กรต้องการ รวมทั้งจัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้ง และบันทึกข้อมูลบุคคล
ลงในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 

  3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง มีข้ันตอนในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. รวบรวมอัตราก าลังตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน เพ่ือจัดท าประกาศรับสมัคร 

2.จัดท าบันทึกขออนุมัติผู้ว่าการประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกที่ระบุรายละเอียด
ต าแหน่งที่เปิดสอบ เช่น ลักษณะงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่ง คุณสมบัติส าหรับต าแหน่ง และ
สมรรถนะความสามารถตามต าแหน่ง จ านวนที่ต้องการ และหน่วยงานที่จะบรรจุ โดย ฝบท. จัดท ารายละเอียด
การจ้างขออนุมัติผู้ว่าการจ้างสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดท าข้อสอบและด าเนินการทดสอบ โดย ฝบท. ท าหน้าที่
ประสานงาน ก ากับดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยให้เป็นไปตามรายละเอียดการว่าจ้าง 

3. จัดท าบันทึกขออนุมัติผู้ ว่ าการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์  ที่ เป็น
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรอัตราก าลัง  เพ่ือท าหน้าที่ทดสอบความเหมาะสมของผู้สมัครให้ตรง
กับต าแหน่งงาน และเป็นไปตามระเบียบฯ กปภ. โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ชี้แจงวิธีการ หลักเกณฑ์การสัมภาษณ์ก่อน 

4. ประกาศรับสมัครสอบ ผ่านช่องทาง Internet (http://pwa.thaijobjob.com)รับ
สมัคร ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเพ่ือคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามต าแหน่งที่ กปภ. รับสมัคร (โดยไม่
จ ากัด เพศ สถาบันการศึกษา ภูมิล าเนา ศาสนา) และเข้ารับการทดสอบข้อเขียน 

5. การทดสอบข้อเขียนโดยสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างตรวจข้อสอบและรวบรวม
คะแนนสอบข้อเขียนให้ ฝบท. จัดท าคะแนนผู้สอบผ่านเกณฑ์ในแต่ละต าแหน่ง 

6. จัดท าบันทึกขออนุมัติผู้ว่าการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนและรายงานตัว 
เพ่ือสอบสัมภาษณ์ โดยผู้ผ่านการสอบข้อเขียนจะต้องยื่นเอกสารรายงานตัว พร้อมตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 
เพ่ือให้ทราบผลการตรวจก่อนวันประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก และข้ึนบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้ง  

7. การสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบข้อเขียนผ่าน โดยใช้วิธีการ Competency based 
interview เพ่ือคัดเลือกผู้สมัครที่มีความรู้ ความสามารถตรงกับต าแหน่ง รวมทั้งมีทัศนคติและพฤติกรรมที่
เหมาะสมกับค่านิยมของ กปภ. 

8.กปภ. พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม คุณวุฒิการศึกษา และเอกสาร
ทางทหารว่า ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ไม่ขัดต่อคุณสมบัติการเป็นพนักงาน กปภ. อีกครั้งก่อนจะ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและข้ึนบัญชีรอการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ. ตามระเบียบ 

 

 



มาตรฐานการปฎิบัติงานกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การประปาส่วนภูมิภาค 

9. การเรียกตัวผู้ผ่านการสอบคัดเลือกขึ้นอยู่กับอัตราความต้องการของหน่วยงานในแต่
ละต าแหน่ง โดยผู้ผ่านคัดเลือกต้องมารายงานตัว เพ่ือรับทราบสังกัดและเงื่อนไขในการโยกย้าย  ก่อนส่งตัวไป
ทดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้ มีบางต าแหน่งที่ต้องการทักษะและความช านาญทางวิชาชีพจะมีการฝึกอบรมที่ส านักงาน
ใหญ่ก่อนไปปฏิบัติงานที่ต้นสังกัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกันทุกๆ พ้ืนที่ จากนั้น กทบ. 
จะจัดท าหนังสือถึงแต่ละหน่วยงาน เพ่ือแจ้งการส่งตัวพนักงานใหม่พร้อมสังกัดที่จะบรรจุแต่งตั้ง เมื่อหน่วยงาน
ได้รับหนังสือการส่งตัวพร้อมสังกัดของพนักงานบรรจุใหม่แล้ว หน่วยงานต้องแจ้งตอบรับยืนยันการรับตัวพนักงาน
ใหม่กลับมาที่  กทบ.เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจัดท าค าสั่งบรรจุ กทบ. ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารรายงานตัว แล้วด าเนินการจัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน กปภ.  

10. จัดท าค าสั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงาน/ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตามต าแหน่ง จ านวน
อัตราก าลังจัดสรรของแต่ละหน่วยงาน และจัดท าบันทึกส่งพนักงานใหม่ไปทดลองปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่มี
อัตราว่าง และแจ้งระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาประเมินผลทดลองปฏิบัติงาน เมื่อครบก าหนด 90 
วันแต่ไม่เกิน 180 วันและแจ้งผลการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้ ฝบท. ทราบ เพ่ือเสนอผู้ว่าการแต่ งตั้งให้
ปฏิบัติงานเป็นการถาวร/หรือให้ออกจากงาน 

11. ระเบียบที่เก่ียวข้องในการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งตั้ง 
      ระเบียบ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การคัดเลือก การสอบ

คัดเลือกและการบรรจุ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ. 2555 

12. ข้อกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นพนักงาน กปภ. 
      ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่ง ฯลฯ ของพนักงาน พ.ศ. 2522 
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ตารางที่ 2ขั้นตอนการปฏิบัติงานของการสรรหา คัดเลือก และบรรจุแต่งต้ัง 
 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 1-2 

สัปดาห ์
1. ตรวจสอบผู้ขึ้นบัญชีรายช่ือที่ผ่านการสอบ
คัดเลือก แต่ละต าแหน่ง 
 
 

กทบ.  

 1-3 วัน 2. ก าหนดคุณสมบัติในแต่ละต าแหน่งให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน 
 
 

กทบ. เอกสารอ้างอิง 1 

 
 

ไม่ต่ ากว่า 
7 วัน 

3. เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เนต็หรือ 
สมัครด้วยตนเอง 

กทบ.  

 
 

1-2 
สัปดาห ์

4. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครสอบให้
ตรงกับคุณสมบัติที่ประกาศรับสมัคร 
 
 
 

กทบ.  

 
 
 

1-2 
สัปดาห ์

5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

 

กทบ.  

 
 
 

1-2 วัน 6. ตรวจข้อสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(สถาบันการศึกษาภายนอกเป็นผู้ด าเนินการ) 
 
 
 

กทบ. 
ร่วมกับ 
สถาบัน 

การศึกษา
ภายนอก 

 

 

 
 
 
 

1-2 
สัปดาห ์

7.ประกาศรายช่ือผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน 
และรายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ 
 
 

กทบ.ร่วมกับ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

รวบรวมความตอ้งการ
อัตราก าลังจากหนว่ยงาน 

ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร
ในแต่ละต าแหน่ง 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

ประกาศรายชือ่ 
ผู้มีสิทธิสอบข้อเขยีน 

 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่าน 

การสอบข้อเขียนและ 

รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ ์

เร่ิมต้น 

รับสมัคร 

ตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 

สอบข้อเขียน 

สิ้นสุด 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 

15-30 วัน 8.1 ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม 7-15 วัน 
(ส านักงานต ารวจแห่งชาติ) 
8.2 ตรวจคุณวุฒิการศึกษา 15-30 วัน  
(สช.และ สอศ.) 
8.3 ตรวจเอกสารทางทหาร 15-30 วัน  
(ส านักงานสัสดีจังหวัด และหน่วยบัญชา 
การรักษาดินแดน) 

กทบ. 
ร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 

- 

 
 

1-2 
สัปดาห ์

9. สัมภาษณ์ผูส้อบผ่านข้อเขยีน 
 

คณะกรรมการฯ 
ที่ ผวก. มีค าสั่ง
แต่งตั้ง 
 
 

 

 1-3 วัน 10.1 พิจารณาผลการตรวจสอบประวัติ
อาชญากรรม ตามข้อบังคับ กปภ. 
10.2 พิจารณาผลการตรวจคุณวุฒิการศึกษา 
และเอกสารทางทหาร 
 
 

กทบ. เอกสารอ้างอิง 2 

 1-2 
สัปดาห ์

 

11. จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผา่นการสอบ
สัมภาษณ ์

กทบ. 
 
 

 

 1-3 วัน 12. เรียกตัวผูผ้่านการสอบคัดเลือกตาม 
อัตราที่ประกาศรับสมัคร  
 

กทบ. 
 

 

   1-3 วัน 13. จัดท าบันทึกส่งตัวพนักงานใหม่ไป
ทดลองปฏิบัติงานตามหน่วยงานทีแ่จ้ง
ความประสงค์ไว ้
 

กทบ. 
 

 

 1-2 
สัปดาห ์

 
 
 

14. เมื่อครบก าหนดทดลองงานและหน่วยงาน
ประเมินผลผ่านการทดลองงาน จัดท า
บันทึกเสนอผู้ว่าการ อนุมัติค าสั่งแต่งตั้ง
พนักงาน 
 
 

กทบ. 
 
 

 

 

ค าอธิบายเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
เอกสารอ้างอิง 1ระเบียบ กปภ.วา่ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกีารรับสมัคร คัดเลือก การสอบคัดเลือกและการบรรจุ พนักงานและลูกจ้าง พ.ศ.2555 
เอกสารอ้างอิง2     ข้อกฎหมายในการก าหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นพนักงาน กปภ. 
 

 

ตรวจประวัติอาชญากรรม 
คุณวุฒิการศึกษาและ 

เอกสารทางทหาร 

 

ผ่าน 

 

 

ไม่ผ่าน 

 

ผ่าน 

 
จัดท าประกาศรายชื่อผู้ผา่น

การสอบคัดเลือก 

เรียกตัวผู้สอบผ่านการ
คัดเลือก 

จัดท าบันทกึส่งตัวพนักงานใหม่
ไปทดลองปฏิบัติงาน 

จัดท าค าสั่ง 
บรรจุ แต่งต้ัง 

 

ผลการสอบคัดเลือก 

ไม่ผ่าน 

 

สอบ 
สัมภาษณ ์

พิจารณาผล 
การตรวจสอบ 

    จากข้อ 8 

สิ้นสุด 

 สิ้นสุด 

A 


